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AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM

iv
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1

Introdução

Prevista no Projeto REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais)
da UFMS, aprovado pelo MEC (Ministério da Educação), a Faculdade de Computação
da UFMS (Facom-UFMS) foi criada pela Resolução COUN No 3, de 11 de fevereiro de
2008. A Resolução COUN No 44, de 21 de agosto de 2009, implantou a Facom, que
está localizada em Campo Grande, na Cidade Universitária da UFMS.
Em 2017-1 a Facom ofereceu seis cursos de graduação:

• Bacharelado em Ciência da Computação (CC);
• Bacharelado em Sistemas de Informação (SI);
• Engenharia de Computação (EC);
• Engenharia de Software (ES);
• Tecnologia em Redes de Computadores (TRC); e
• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS).

Em nı́vel de pós-graduação, a Facom ofereceu três cursos:

• Mestrado Acadêmico em Ciência da Computação;
• Mestrado Profissional em Computação Aplicada;
• Doutorado em Ciência da Computação, em associação com a Universidade Federal
de Goiás.

Projetos de pesquisa e extensão foram também desenvolvidos pela Facom, proporcionando aos seus alunos e à comunidade acesso a diversas oportunidades de aperfeiçoamentos cientı́fico e prático nas várias subáreas da Computação.
A autoavaliação da Facom tem como objetivo levantar aspectos importantes e problemas
presentes na Unidade, visando um conjunto de ações e oportunidades de melhoria para
os docentes, coordenadores de curso e diretor da unidade.
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Além disso, as análises feitas a partir desta avaliação deverão servir como instrumentos
norteadores das polı́ticas e ações futuras da Facom, visando sempre oferecer ensino,
pesquisa e ações de extensão de qualidade, ao mesmo tempo que fornece subsı́dios
à Comissão Própria de Avaliação da UFMS para a elaboração do seu Relatório de
Autoavaliação a ser submetido ao MEC.
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Unidade Setorial
Histórico

A área de Ciência da Computação na UFMS teve seu ponto de partida em 1987,
com a implantação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, no então
Departamento de Matemática da UFMS. Os pioneiros dessa implantação foram os
Professores Edson Norberto Cáceres e Sergio Roberto de Freitas. Com a implantação
do curso, mais professores da área foram contratados e, com o crescimento do grupo, o
Departamento de Computação e Estatı́stica (DCT) da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS) foi criado no mês de outubro do ano 1992, como resultado de
uma subdivisão do então Departamento de Matemática da UFMS.
Em 1996 o Curso noturno de Bacharelado em Análise de Sistemas (hoje chamado de
Sistemas de Informação) foi implantado, com o intuito de prover mais uma possibilidade
de formação aos ingressantes, priorizando as atividades fins da Informática, principalmente na área de desenvolvimentos de sistemas aplicativos.
Com o crescimento ainda maior da área de Computação na UFMS, o curso de Mestrado
em Ciência da Computação foi implantado em 1999, solidificando de vez a área no
âmbito da UFMS.
Em 2009 a Faculdade de Computação (FACOM) foi implantada, com a criação de dois
novos cursos para funcionamento já em 2010: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
Sistemas e Tecnologia em Redes de Computadores. Também em 2009, o Doutorado em
Ciência da Computação da UFMS, em associação com a UFG, foi aprovado pela Capes
e com inı́cio em Agosto/2010.
Em 2011 a Facom recebe a primeira turma do Curso de Bacharelado em Engenharia de
Computação e em 2015 a primeira turma do Curso de Bacharelado em Engenharia de
Software, ampliando ainda mais o leque de opções para a comunidade, totalizando 400
vagas anuais para a graduação, sendo 210 em cursos noturnos.
Atenta à necessidade regional de formação de recursos humanos na área de computação
aplicada, visando primordialmente o desenvolvimento e inovação tecnológica, a Facom
implanta em 2012 o Mestrado Profissional em Computação Aplicada, com ênfase em
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Tecnologias Computacionais para Agricultura e Pecuária de Precisão. Esse curso tem
parceria com a Embrapa Gado de Corte, com quem a Facom mantém projetos colaborativos desde 2001.
A FACOM também mantém parceria com diversas empresas sediadas em Campo
Grande para prestar serviços que englobam desde treinamento em softwares aplicativos
a consultoria nas áreas de Computação.
O Ponto de Presença (POP) da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) em Mato Grosso do
Sul (MS) é administrado pela FACOM e sediado no Núcleo de Informática (NIN) da
UFMS. Além disso, a Redecomep, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia
e Inovação (MCTI), coordenada pela RNP, que tem como objetivo implementar redes
de alta velocidade nas regiões metropolitanas do paı́s servidas pelos Pontos de Presença
da RNP, também é coordenada pela Facom, no âmbito de Campo Grande.

2.2

Planejamento de desenvolvimento da unidade

Um dos principais pontos apontados pelo Planejamento Estratégico da Facom foi a necessidade de se reavaliar continuamente suas ofertas de vagas, em especial na graduação.
Essa reavaliação contı́nua visa obter melhores ı́ndices de aproveitamento, com especial
atenção a cursos com baixa procura no SISU e/ou altos ı́ndices de evasão. A evasão,
aliás, vem atraindo muita atenção por parte da administração central da UFMS, em
boa parte de seus cursos.
No que diz respeito aos cursos da área de Computação, esta também tem sido uma
tendência. Diante dessa preocupação, a Facom decidiu reestruturar a sua oferta de
vagas, suspendendo a oferta no SISU de vagas para o curso de Tecnologia em Redes de
Computadores e em seu lugar ofertar o mesmo número de vagas (70) para o Curso de
Bacharelado em Engenharia de Software (iniciado em 2015).
A seguir, a contextualização bem como a justificativa e os impactos surgidos a partir
dessa troca são descritos.
Contextualização
Concebida no século passado e em permanente atualização, a Computação pode ser
considerada uma área predominante atualmente, que está abrangendo quase todas as
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áreas do conhecimento. Isso leva a uma constante demanda por sistemas de software que
contribuam para tornar mais rápida e dinâmica a execução das atividades e processos
da indústria e do setor de serviços.
Durante a década de 70, a oferta de cursos na área de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) encontrava-se restrita aos grandes centros do paı́s, o que dificultava
o acesso dos estudantes sulmatogrossenses a esse tipo de formação. Esta situação e o
constante desenvolvimento do Estado levaram à necessidade de criação de um curso
superior na área. O curso de Ciência da Computação surgiu em 1987, no intuito
de responder a essa necessidade. Primeiro curso público e gratuito de graduação em
Ciência da Computação do Estado, o curso de Ciência da Computação tem permitido
ao longo dos anos a formação de profissionais capazes de trabalhar em empresas públicas
e privadas que utilizam do computador para a melhoria de seus processos.
Com o crescimento econômico e a utilização das TICs em várias áreas estratégicas
no Estado e no Brasil, a ampliação e a diversificação da oferta de vagas se tornaram
fundamentais para garantir o desenvolvimento tecnológico do Estado e do Paı́s. A
utilização de TICs na solução de problemas ligados ao agronegócio e ao meio ambiente
e em outros segmentos da sociedade necessita de profissionais capazes de utilizar a
computação como fim, visando sua aplicação, especificamente, na solução dos problemas
ligados ao desenvolvimento de software de alta qualidade. Esse profissional necessita
de uma formação computacional sólida em áreas que fazem parte do escopo do curso
de Engenharia de Software.
Produtos de software têm ajudado a sociedade quanto à eficiência e à produtividade,
permitindo a solução de problemas de forma mais eficaz e fornecendo um ambiente
mais seguro e flexı́vel. Ainda, produtos de software estão entre os mais complexos
dos sistemas artificiais, e o software, por sua própria natureza, tem ainda propriedades
essenciais intrı́nsecas (por exemplo, a complexidade, a invisibilidade e a mutabilidade),
que não são fáceis de serem tratadas.
Justificativa
Por essas razões, necessitamos de profissionais capazes de gerar tecnologia, na forma
de sistemas de software, de alta qualidade, de forma sistemática, controlada e eficaz,
levando em consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas. Além disso,
espera-se que esses profissionais sejam capazes de realizar pós-graduação em centros
de excelência no paı́s e, com isso, desenvolver trabalhos de pesquisa, ensino e extensão
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM

6
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junto às universidades públicas e privadas existentes no Estado ou fora dele.
Outro aspecto importante na decisão da oferta desse novo curso baseia-se no fato de
que as principais sociedades de Computação do mundo (a Association for Computing
Machinery – ACM, a Association on Information System – AIS, e a Computer Society of
Institute for Electrical-Eletronic Engineering – IEEE-CS) uniram forças e concluı́ram
um trabalho que apresenta um currı́culo de referência para a área de Computação.
Nessa proposta, estas sociedades propõem cinco possı́veis cursos de graduação para a
área, visando atender às demandas do mercado atual. Segundo a força-tarefa da ACM,
AIS e IEEE-CS, os cursos de graduação em Computação podem ser:

• Engenharia de Computação
• Ciência da Computação
• Sistemas de Informação
• Tecnologia da Informação
• Engenharia de Software

Com a implantação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Software, a Facom
estará oferecendo exatamente esses possı́veis cursos.
Vale salientar que outra necessidade social existente atualmente no Estado de Mato
Grosso do Sul e no Brasil é o acesso às tecnologias de Computação por parte das suas
classes menos favorecidas. Isso será um ponto de reflexão dentro do curso de Engenharia
de Software, que promoverá soluções para essa necessidade, com o desenvolvimento de
projetos especı́ficos.
Dessa forma, o Curso de Engenharia de Software surge dos anseios dos professores
da Facom em ampliar a oferta de cursos de graduação na área de Computação e da
necessidade de atender a crescente demanda do mercado regional e nacional na área
de TIC por profissionais qualificados aptos a analisar, projetar e desenvolver diferentes
tipos de aplicações de software para diversos setores. Os cursos já ofertados (Ciência
da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e Engenharia de Computação) têm obtido boas avaliações no Exame Nacional
de Curso (ENADE) e possuem estruturas curriculares construı́das visando a criação de
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um núcleo comum, com o intuito de possibilitar aos alunos a flexibilidade curricular
preconizada no REUNI.
Outro fator que motivou a abertura do Curso de Engenharia de Software foi a demanda pela criação e implantação da Fábrica de Software da Facom. Uma Fábrica
de Software consiste basicamente em um ambiente com recursos humanos e materiais,
processos e metodologias, todos estruturados de forma semelhante aos equivalentes em
uma indústria tradicional, utilizando as melhores práticas para o processo de desenvolvimento, testes e manutenção de software. Em sua operação, indicadores de qualidade
e produtividade em cada etapa do ciclo de desenvolvimento de um software são usados.
Essas e outras exigências têm sido uma constante nas novas metodologias impostas
pelas grandes empresas, assim como pelos órgãos públicos de controle. A formação de
profissionais com esse perfil torna-se, dessa forma, imprescindı́vel em nosso Estado e a
Fábrica terá papel importante nesse contexto.
Impactos esperados
Uma vez que há uma grande sobreposição de disciplinas entre o Curso proposto e três
dos cursos de graduação já ofertados pela Facom, quais sejam o de Bacharelado em
Sistemas de Informação, Bacharelado em Ciência da Computação e o de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, não haverá impacto, sob o ponto de vista de
necessidades adicionais, sejam de infraestrutura fı́sica, equipamentos, ou de contratação
de pessoal, para a oferta do novo curso.
Em particular, a suspensão de oferta de vagas do Curso de Tecnologia em Redes de
Computadores, assim como a reestruturação pela qual todos os cursos da UFMS sofreram de 2014 para 2015, fizeram com que não houvesse aumento de carga horária para
a oferta do Curso proposto.
Por último, é importante salientar que no ano de 2013 a Facom realizou seu Planejamento Estratégico, visando delinear metas e ações estratégicas para os próximos anos.
Este planejamento foi elaborado tendo em vista o alinhamento com o PDI-UFMS. Uma
das ações previstas no Planejamento Estratégico da Facom era exatamente a de trocar
a oferta do curso de Tecnologia em Redes de Computadores pela oferta do curso de
Bacharelado em Engenharia de Software, ação esta que alinha-se ao Programa “Reorganização dos Cursos de Graduação”, inserido na Diretriz 2 do PDI-UFMS, “Reestruturação Acadêmico-Curricular”.
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

3

9

Cursos de Graduação

A Facom ofereceu em 2017-1, os seguintes seis cursos de graduação:

• Bacharelado em Ciência da Computação;
• Bacharelado em Sistemas de Informação;
• Bacharelado em Engenharia de Computação;
• Bacharelado em Engenharia de Software;
• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
• Tecnologia em Redes de Computadores.

Esta seção apresenta a descrição, as caracterı́sticas, assim como os pontos fortes e fracos
de cada um dos cursos oferecidos em 2017-1.

3.1

Indicadores
Tabela 1: Titulação e regime de trabalho dos docentes
TITULAÇÃO

Doutores
Mestres
Especialistas
TOTAL
Regime de trabalho (%)

Regime de Trabalho
Integral Parcial DE
0
0
39
0
0
11
0
0
0
0
0
50
0
0
100

TOTAL

TITULAÇÃO %

39
11
0
50
100

78
22
0
100
100
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Tabela 2: Perfil do corpo técnico administrativo
GRAU DE FORMAÇÃO
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Graduado
Especialista
Mestre
Doutor
TOTAL

3.2

FEMININO
Número %
0
0
1
25
0
0
2
50
1
25
0
0
4
0

MASCULINO
Número
%
0
0
5
29,4
6
35,3
5
29,4
1
5,8
0
0
17
0

TOTAL
Número
%
0
0
6
28,6
6
28,6
7
33,3
2
9,5
0
0
21
100

Bacharelado em Ciência da Computação

O Curso de Ciência da Computação surgiu dos anseios de alguns professores do Departamento de Matemática que realizaram sua pós-graduação em Matemática Aplicada.
Já vislumbrando a necessidade social de um curso desse tipo em um estado recém-criado
e em constante transformação, esses professores promoveram então a criação do Curso
de Ciência da Computação, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia/UFMS em 1986
(Resolução COUN/UFMS no 21, de 17.09.1986). A sua implantação ocorreu efetivamente no ano de 1987, com o ingresso de 40 alunos no Curso por meio do vestibular
de 1986. Até então, as disciplinas do curso eram ministradas por professores do Departamento de Matemática. Em 1992, com a criação do Departamento de Computação e
Estatı́stica, as disciplinas do curso passaram a ser ministradas basicamente por professores desse novo departamento. O Curso foi então reconhecido pela Portaria MEC no
704, de 18 de maio de 1992 (publicada no Diário Oficial da União em 19 de maio de
1992). A partir da Resolução DCT/CCET no 54*, de 22.07.2009, da Resolução CCET
no 299, de 23.07.2009 e da Resolução COUN no 44, de 21.08.2009, o curso de Ciência
da Computação foi transferido do CCET para a FACOM.
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Identificação

Habilitação

Bacharelado em Ciência da Computação

Área de concentração

Exatas

Local de oferta

Campus de Campo Grande

Duração (CFE)

Mı́nima 4 anos, Máxima 6 anos

Duração (UFMS)

8 semestres

Implantação

1987

Autorização

Resolução COUN/UFMS no 21, de 17/09/1986

Reconhecimento

Portaria MEC 704, 18/05/1992 (DOU 19/05/1992)

Renovação

Portaria SERES/MEC 1097, 24/12/2015 (DOU N. 249 de 30/12/2015)

Turno

Integral e Sábado - Manhã e Tarde

Número de vagas

60

Carga horária

3000 horas

Coordenação

Prof. Anderson Viçoso de Araujo

3.2.2

Indicadores

Tabela 3: Indicadores de fluxo acadêmico
Vagas
60
Ingressantes
71
Matriculados
219
Trancamentos
26
Desligamentos
29
Mobilidade Interna
0
Mobilidade Externa
0
Vagas Ociosas
0
Concluintes
7
Disciplinas com maior ı́ndice de reprovação Fundamentos de Teoria da Computação
Algoritmos e Programação I
Cálculo I
Vetores e Geometria Analı́tica
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3.2.3

Potencialidades e fragilidades

Potencialidades
• Corpo docente altamente qualificado, composto de 50 professores com dedicação
exclusiva, sendo a grande maioria doutores, ou em capacitação, atuando tanto no
ensino, quanto na pesquisa e extensão;
• Infraestrutura de ensino e pesquisa adequada às necessidades do curso, contando
com três laboratórios de ensinos equipados com um total de 172 máquinas, e
cinco laboratórios de pesquisa (nas áreas de Inteligência Artificial, Computação
de Alto Desempenho, Tecnologias Educacionais, Engenharia de Software e Otimização Combinatória), além de salas de aulas amplas, arejadas, bem iluminadas
e equipadas com ar-condicionado e projetor;
• Pós-graduação consolidada, com um curso de mestrado acadêmico, um de mestrado profissional e um curso de doutorado que permite aos alunos do curso seguir
carreira acadêmica dentro da própria Faculdade de Computação;
• Dedicação dos coordenadores dos cursos no intuito de atender de forma eficaz às
demandas dos acadêmicos e propiciar a eles um ambiente salutar de estudo;
• Colaboração por parte da direção na capacitação dos professores.

Fragilidades
• Alto ı́ndice de reprovação em algumas disciplinas do curso, principalmente nas
disciplinas básicas;
• Número insuficiente de bolsas (Iniciação Cientı́fica, PET-Computação, de monitorias e de extensão) que possibilitem aos alunos uma melhor vivência do meio
acadêmico além de facilitar a sua permanência na universidade;
• Número insuficiente de livros que constituem a bibliografia básicas das principais
disciplinas do curso;
• Número reduzido de eventos cientı́ficos locais e regionais que permitam aos alunos
uma melhor visão do curso e da aplicação dos conceitos nele aprendidos;
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Avaliação externa

Nenhuma ação em especial foi adotada em 2017-1, uma vez que o curso não passou
por avaliação externa e vem sendo bem avaliado nos últimos anos: nas avaliações do
ENADE nos anos de 2011 e 2014, o curso obteve conceito 4. Não há previsão de
avaliação externa do curso para o ano de 2018, com exceção do ENADE.

3.2.5

Outras informações

Ações desenvolvidas em 2017
• Dentre as ações apontadas em 2016 para sanar ou minimizar as fragilidades do
curso, quase todas elas foram satisfatoriamente desenvolvidas em 2017, com destaque aqui para a contratação de novos monitores e o estı́mulo aos professores
para que submetam projetos para a PROPP. Ademais, foi criada uma comissão
para um estudo detalhado dos motivos de evasão dos cursos da Facom, incluindo
aqui o curso de Ciência da Computação.

Ações a serem desenvolvidas em 2018
• Busca por novas estratégias de ensino que permita uma melhor retenção, por parte
dos alunos, do conteúdo ministrado em sala de aula;
• Contratação de novos monitores na tentativa de minimizar o elevado número de
reprovação em certas disciplinas do curso;
• Estı́mulo aos professores do curso para que submetam projetos à PROPP e Órgãos
de
• Fomento através dos quais novos pedidos de bolsas de IC possam ser feitos;
• Estı́mulo aos professores do curso para que submetam projetos de ensino que
diminuam a evasão do curso e as médias baixas dos acadêmicos;
• Manutenção continuada dos laboratórios de ensino e pesquisa já existentes na
FACOM, assim como a criação de laboratórios de pesquisa para outras áreas do
curso;
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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• Manutenção da diminuição da carga horária em sala de aula do coordenador de
curso, sem prejuı́zo para a sua progressão funcional, permitindo que ele realize
tarefas diretamente relacionadas à melhora do curso;

3.2.6

Avaliação interna por discentes

Esta seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do Curso de Bacharelado
em Ciência da Computação pelos seus discentes. A pontuação dos gráficos corresponde
a uma média calculada de acordo com as respostas, onde: Muito bom = 5.0 pontos,
Bom = 4.0 pontos, Regular = 3.0 pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 ponto.
A pontuação aparece no gráfico ao lado das questões. Os gráficos apresentados nessa
seção ilustram os dados completos do indicador avaliado.

O curso

Os discentes avaliaram o curso de Ciência da Computação respondendo as seguintes
questões:
Como você avalia o curso com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atuação/qualidade dos professores?
Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)?
Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado?
Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)?
Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas?
TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)?
Sistema acadêmico (SISCAD)?
Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico
do seu curso?

A Figura 1 ilustra os resultados obtidos a partir da avaliação dos alunos com relação
ao curso levando em consideração as perguntas supramencionadas. Destaca-se como
principal ponto positivo a avaliação do Sistema Acadêmico (SISCAD), em que cerca
de 80% dos estudantes o consideraram como “Bom” ou “Muito Bom”. Outros pontos
que merecem destaque são: “Atuação/qualidade dos professores”, “Matriz curricular”
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Figura 1: Avaliação do curso de Ciência da Computação.
e “Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado”, em que mais
da metade dos acadêmicos consideraram como “Bom” ou “Muito bom”.

A coordenação

A coordenação do curso de Ciência da Computação também foi avaliada. Os discentes
responderam às questões:
Como você avalia a coordenação do curso relativo à(ao)
1. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?
2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?
3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz
curricular, locais, horários)?
Na Figura 2 são ilustrados os resultados obtidos a partir da avaliação dos alunos com
relação à coordenação do curso. Positivamente destacam-se os itens “Disponibilidade
e atenção aos acadêmicos” e “Divulgação das informações do curso”, em que cerca de
75% dos acadêmicos consideraram como “Bom” ou “Muito Bom”.
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Figura 2: Avaliação da coordenação do curso de Ciência da Computação.

Disciplinas

O gráfico da Figura 3 apresenta as respostas para as seguintes questões:
1.
2.
3.
4.

Importância para a sua formação profissional?
Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?
Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fı́sico das aulas práticas?

O gráfico apresentado na Figura 3 mostra a média de avaliações das disciplinas do
curso de Ciência da Computação. Nota-se, pelo gráfico, que a maioria dos estudantes
avaliaram as disciplinas de forma satisfatória, sendo que mais de 50% dos acadêmicos
avaliaram todas as questões como “Bom” ou “Muito Bom”.

Os discentes

Os discentes também fizeram uma autoavaliação a respeito do seus desempenhos
acadêmicos. Eles responderam as seguintes questões:
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Figura 3: Avaliação das disciplinas do curso de Ciência da Computação feitas pelos
discentes.
Como você avalia o seu desempenho com relação à
1. Pontualidade e permanência do inı́cio ao término das aulas?
2. Participação e dedicação nas atividades?
3. Assimilação dos conteúdos abordados?
Os resultados são apresentados na Figura 4. Nota-se que a maioria dos discentes
considera o seu desempenho satisfatório, de acordo com as questões respondidas.

Os docentes

Os discentes também fizeram uma avaliação a respeito dos docentes do curso. Eles
responderam as seguintes questões:
Como você avalia os docentes com relação à(ao):
1. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
2. Assiduidade e cumprimento do horário?
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Figura 4: Autoavaliação discente do curso de Ciência da Computação.
3. Qualidade didática?
4. Relacionamento professor-acadêmico?
5. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?

Figura 5: Avaliação dos docente do curso de Ciência da Computação.
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Na Figura 5 os resultados são apresentados. A maioria dos discentes avaliaram positivamente as questões envolvendo os docentes. Destacam-se “Grau de coerência entre
o conteúdo ministrado e as avaliações” e “Assiduidade e cumprimento do horário”, em
que mais de 80% dos acadêmicos consideraram como “Bom” ou “Muito Bom”.

3.2.7

Considerações da comissão setorial

A partir do resultado que pode ser visto na Figura 1, nota-se que, em geral, o curso foi
bem avaliado pelos discentes, pois a maior parte das questões foram respondidas como
“Bom” ou “Muito Bom”.
Pode-se perceber pela Figura 2 que a maioria dos discentes está satisfeita com o trabalho
da coordenação do curso. A maioria respondeu às questões como “Muito bom” ou
“Bom”. Apenas verifica-se que ainda há necessidade de melhorar a divulgação das
atividades de pesquisa e extensão disponı́veis.
O Projeto Pedagógico do Curso passou por uma série de alterações adotadas em 2015.
Essas alterações incluem, basicamente, a eliminação de algumas disciplinas obrigatórias,
que passaram a ser optativas, e diminuição de 102h para 68h de várias disciplinas
obrigatórias do curso. O motivo para essas mudanças está na adoção, pela UFMS, da
hora-aula de 60 minutos, o que permitiu uma diminuição da carga horária do curso (de
3604 horas) em 5/6. Os resultados da avaliação sugerem que essas alterações foram bem
recebidas pelos discentes. Aproximadamente 65% dos alunos consideram o curso e sua
matriz curricular adequados às exigências da sociedade e ao perfil profissional desejado.
Segundo o gráfico da Figura 3, mais de 70% dos alunos considera que as disciplinas
oferecidas são boas ou muito boas quanto ao espaço fı́sico, número de alunos, equipamentos, adequação do conteúdo e importância para a sua formação. Porém, pode-se
notar que ainda existe alguma insatisfação com a bibliografia disponı́vel na biblioteca.
De acordo com a Figura 4, a maioria dos discentes considera o seu desempenho satisfatório, de acordo com as questões respondidas.
Nota-se pelo gráfico da Figura 5 que a atuação e qualidade dos professores também foi
elogiada, com mais de 60% dos acadêmicos considerando a atuação dos docentes como
“Bom” ou “Muito Bom” em todas as questões apresentadas.
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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As questões que tiveram as piores avaliações foram as que estão relacionadas a temas
como oferecimento de atividades complementares e representação discente no colegiado
e demais órgãos deliberativos.
Outro ponto que chama atenção nas questões são o estágio e o TCC, em que houve um
grande percentual (mais de 80%) de respostas “Não se aplica” ou “Não observado”. Isso
deve-se ao fato de que apenas os alunos dos últimos semestres do curso atuam nessas
atividades e, consequentemente, podem avaliá-las.
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Bacharelado em Sistemas de Informação

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi implantado em 1996 sob o
nome de Bacharelado em Análise de Sistemas na modalidade presencial e no perı́odo
noturno. Ao longo da existência do Curso de Análise de Sistemas foram feitas alterações
no Currı́culo Pleno pelas Resoluções CAEN no 169 de 04 de abril de 2000; 120 de 26
de março de 2001; 215 de 01 de agosto de 2001; e 77 de 18 de junho de 2003; e COEG
no 176 de 21 de dezembro de 2007.
O primeiro Projeto Pedagógico do Curso de Análise de Sistemas adequado às diretrizes
fixadas pela Resolução CAEN no 93 de 18 de junho de 2003 foi aprovado em 2009. A
partir da Resolução DCT/CCET no 54* de 22 de julho de 2009, a Resolução CCET
no 299 de 23 de julho de 2009 e a Resolução COUN no. 44 no 21 de agosto de 2009,
o curso de Análise de Sistemas foi transferido do CCET para a Facom. Em 2010,
o Projeto Pedagógico do Curso foi readequado, seguindo a Resolução COEG no 214
de 17 de dezembro de 2009 e a Resolução COEG no 155 de 11 de setembro de 2009,
sendo sua aprovação publicada na Resolução COEG no 124 de 26 de julho de 2010. Em
2014, o Projeto Pedagógico do Curso foi readequado às novas necessidades pedagógicas,
alterando seu currı́culo e sendo publicado na Resolução COEG no 339 de 20 de agosto
de 2014. Recentemente, a bibliografia do curso foi atualizada e publicada na Resolução
COEG no 291 de 28 de abril de 2016.
Durante a existência do Curso de Análise de Sistemas, seus acadêmicos foram avaliados
pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação do Ensino Superior (SINAES). Essas avaliações
ocorreram nos anos de 2005, 2008, 2011 e 2014. Na última avaliação, o conceito obtido
pelo Curso de Análise de Sistemas foi 4, em uma escala de 1 a 5. A Portaria do
Ministério da Educação No 134, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 alterou o nome do
curso para Sistemas de Informação - Bacharelado.
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Identificação

Habilitação

Bacharelado em Sistemas de Informação

Área de concentração

Exatas

Local de oferta

Campus de Campo Grande

Duração (CFE)

Mı́nima 4 anos, Máxima 6 anos

Duração (UFMS)

4 anos

Implantação

1996

Autorização

Resolução COUN/UFMS no 61, de 22/12/1995

Reconhecimento

Portaria MEC 405, 08/02/2002 (DOU 13/02/2002)

Turno

Noturno; sábado - manhã e tarde

Número de vagas

70

Carga horária

3000 horas

Coordenação

Profa. Valéria Quadros Reis

3.3.2

Indicadores

Tabela 4: Indicadores de fluxo acadêmico
Vagas
70
Ingressantes
109
Matriculados
264
Trancamentos
41
Desligamentos
69
Mobilidade Interna
23
Mobilidade Externa
0
Vagas Ociosas
0
Concluintes
3
Disciplinas com maior ı́ndice de reprovação Cálculo I
Redes de Computadores
Fundamentos de Teoria da Computação
Introdução a Sistemas Digitais
Arquitetura de Computadores I
Algoritmos e Programação Orientada a Objetos I
Algoritmos e Programação Orientada a Objetos II
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Potencialidades e fragilidades

Potencialidades

• PPC bastante alinhado com as diretrizes curriculares do Ministério da Educação;
• Vasto corpo docente comprometido com a qualidade do ensino e com sólida
formação;
• Curso tradicional dentro da faculdade e com alto grau de maturidade;
• Boa infraestrutura da Facom;
• Grupo PET envolvendo os alunos do curso.

Fragilidades

• Alto ı́ndice de reprovação e retenção em disciplinas iniciais do curso;
• Horário de término das aulas parece dificultar o rendimento do aluno que trabalha
durante o dia;
• Baixa procura pelo curso e formação básica dos alunos ingressantes deficitária;
• Expectativa dos ingressantes ainda difere do que encontram em sala de aula;
• Alto ı́ndice de evasão.

3.3.4

Avaliação externa

Nenhuma avaliação de reconhecimento está prevista. Mudanças no PPC para contemplar necessidades do mercado e também as expectativas dos alunos estão previstas para
endereçar avaliação anterior.
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3.3.5

Outras informações

Ações desenvolvidas em 2017
• Ações com o apoio do grupo PET e de monitores das disciplinas que mais reprovam/retêm alunos;
• Revisão de bibliografia das disciplinas pertencentes à matriz curricular.

Ações a serem desenvolvidas em 2018
• Incentivo à qualificação docente;
• Alteração do PPC para contemplar o ensino de novos assuntos;
• Incentivo à participação dos alunos no grupo PET e outros projetos da Facom;
• Criação de grupos de trabalhos para discutir ações a serem tomadas para reduzir
a taxa de reprovação em algumas disciplinas. Esses grupos serão formados pelos
professores que costumam ministrar as aulas dessas disciplinas;
• O NDE do curso planeja alterar o quadro de semestralização, as ementas e carga
horária de algumas disciplinas para que os dois anos iniciais sejam mais tranquilos
para os ingressantes;
• Realização de projeto de ensino juntamente aos calouros do curso para acompanhar o desempenho do aluno, sanando dúvidas em relação à sua formação e
orientando quanto às decisões a serem tomadas a cada etapa do curso.

3.3.6

Avaliação interna por discentes

Esta Seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação pelos seus discentes, seguidos por comentários feitos
por esta Comissão. A pontuação dos gráficos corresponde a uma média calculada de
acordo com as respostas, onde: Muito bom = 5.0 pontos, Bom = 4.0 pontos, Regular
= 3.0 pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 ponto. A pontuação aparece no
gráfico ao lado das questões. Os gráficos apresentados nessa seção ilustram os dados
completos do indicador avaliado.
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O curso
Os alunos avaliaram o curso de Sistemas de Informação respondendo as seguintes
questões:
Como você avalia o curso com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atuação/qualidade dos professores?
Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)?
Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado?
Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)?
Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas?
TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)?
Sistema acadêmico (SISCAD)?
Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico
do seu curso?

Figura 6: Avaliação do curso de Sistemas de Informação.
A grande maioria dos discentes avalia a qualidade dos docentes como “Muito Bom” ou
“Bom”. A matriz curricular do curso também é bem avaliada por parte considerável dos
discentes. Nota-se, entretanto, que parte relevante dos discentes avaliam como regular
o oferecimento de atividades complementares.
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A coordenação

A coordenação do curso de Sistemas de Informação também foi avaliada. Os discentes
responderam às questões:
Como você avalia a coordenação do curso relativo à(ao)
1. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?
2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?
3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz
curricular, locais, horários)?

Figura 7: Avaliação da coordenação do curso de Sistemas de Informação.

A grande maioria dos discentes avalia como “Muito Bom” ou “Bom” as atividades da
coordenação do curso, tais como orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão
e outros; disponibilidade e atenção aos acadêmicos; e divulgação das informações do
curso.
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Disciplinas
O gráfico apresentado na Figura 8 mostra a média de avaliações das disciplinas do curso
de Sistemas de Informação. É importante ressaltar que neste gráfico todas as disciplinas
avaliadas pelos discentes estão agrupadas. Por questões de espaço, não listamos os
resultados para cada disciplina individualmente. Nota-se pela figura que, de forma
geral, as disciplinas são bem avaliadas (com conceitos “Muito Bom” ou “Bom”) pelos
alunos com relação a sua importância, disponibilidade da bibliografia e conteúdos.
Como você avalia as disciplinas com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.

Importância para a sua formação profissional?
Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?
Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fı́sico das aulas práticas?

Figura 8: Avaliação das disciplinas pelos discentes do curso de Sistemas de Informação.

Os discentes
Os discentes também fizeram uma autoavaliação a respeito do seu desempenho
acadêmico. Eles responderam as seguintes questões:
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Como você avalia o seu desempenho com relação à
1. Pontualidade e permanência do inı́cio ao término das aulas?
2. Participação e dedicação nas atividades?
3. Assimilação dos conteúdos abordados?

Figura 9: Autoavaliação discente do curso de Sistemas de Informação.
Note-se que em suas autoavaliações, grande parte dos alunos consideram como “Muito
Bom” ou “Bom” sua pontualidade, participação e assimilação dos conteúdos.

Os docentes
Os discentes também fizeram uma avaliação a respeito dos docentes do curso. Eles
responderam as seguintes questões:
Como você avalia os docentes com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.
5.

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Assiduidade e cumprimento do horário?
Qualidade didática?
Relacionamento professor-acadêmico?
Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?
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Na Figura 10 os resultados são apresentados. A maioria dos discentes considera o
desempenho dos docentes como “Muito Bom” ou “Bom”, desde o grau de coerência
entre o conteúdo ministrado e as avaliações até disponibilidade para o atendimento aos
acadêmicos.

Figura 10: Avaliação dos docente do curso de Sistemas de Informação.

3.3.7

Considerações da comissão setorial

Como pode ser observado na Figura 6, de forma geral, o curso de Sistemas de Informação é bem avaliado pelos alunos. Apenas o item de oferecimento de atividades
complementares no curso (pontuação 3,55) foi avaliado como regular por boa parte dos
discentes. No entanto, notamos que esse quadro vem melhorando ao longo dos últimos
dois anos. Quando comparado com a avaliação de 2016 e 2015, esse item aumentou
sua pontuação: 3,49 em 2016 e 3,35 em 2015. Desse modo, como ponto de melhoria,
sugere-se a realização de atividades para ampliar o oferecimento de atividades complementares.
Como podemos observar na Figura 7, a coordenação foi muito bem avaliada pelos
discentes com relação à disponibilidade e divulgação das informações sobre o curso
(assim como ocorreu em 2016). Como ponto de melhoria, pode-se ampliar ainda mais
as orientações sobre atividades de pesquisa e extensão com os alunos de graduação,
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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apesar da boa avaliação nesse ponto (pontuação 3,98).
O gráfico da Figura 8 mostra em torno de 75% dos alunos consideram que as disciplinas
oferecidas são importantes para sua formação profissional e adequadas à proposta do
curso (resultado similar a 2016). Também em torno de 75% dos alunos avaliaram bem
o número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fı́sico das aulas práticas. Em
2016, entre os itens apresentados, existia certa insatisfação com a bibliografia disponı́vel
na biblioteca (pontuação 3,88); tal ponto melhorou em 2017, com pontuação 4,11.
A Figura 9 mostra que grande parte dos alunos considera o seu desempenho satisfatório
com relação a pontualidade/permanência nas aulas, participação nas atividades e assimilação dos conteúdos. Conforme apresentado na Figura 10, de forma geral, os docentes
são muito avaliados por grande parte dos discentes. Como possı́vel ponto de melhoria,
pode-se focar em atividades para melhorar ainda mais a didática dos docentes, apesar
da pontuação relativamente boa (3,92).
Finalmente, nas questões abertas, as principais crı́ticas à Infraestrutura foram sobre
a manutenção da FACOM/Multiuso (limpeza/qualidade dos banheiros e das salas,
funcionamento dos ar-condicionados, projetores e máquinas dos laboratórios) e falta
de segurança nos campus. Com relação a Pesquisa e Extensão, as principais crı́ticas
foram sobre a falta de divulgação e baixa oferta de oportunidades para realização desses
projetos. Por fim, sobre as Polı́ticas de Atendimento aos Discentes, as principais crı́ticas
foram com relação a baixa oferta de atividades extracurriculares no perı́odo noturno.
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Bacharelado em Engenharia de Computação

Breve histórico

O curso iniciou as atividades em 2011, foi reconhecido em 2015 e fez algumas adequações
no projeto pedagógico em 2016, mesmo ano em que se formaram os primeiros egressos
do curso. Neste ano, ocorrerá a primeira avaliação do ENADE com concluintes do
curso. No final de 2016, o MEC publicou um documento com Diretrizes Curriculares
especı́ficas para o curso e acreditamos que durante o ano de 2018 deverão ser feitas
adequações, se forem necessárias.

Alterações no PPC em 2016 e os motivos da mudança

Houve uma pequena alteração na estrutura curricular do curso em 2016, que afetou um
pequeno grupo de disciplinas obrigatórias, sem alteração na carga horária ou bibliografia, cujo principal objetivo foi modernizar as ementas e incluir tópicos a fim de atender
a uma deficiência detectada durante a avaliação para reconhecimento do curso.
Um segundo objetivo bastante importante foi a redução da carga horária total do curso
através da redução da carga horária em disciplinas optativas, para facilitar a conclusão
do curso por alunos ingressantes antes de 2015 que precisam repor carga horária devido
a conversão de hora aula de 50 min para 60 min.
Por fim, algumas alterações nos pré-requisitos foram executadas para facilitar a progressão dos alunos pelo curso em um caso e para melhorar as bases de conhecimento
para uma disciplina mais avançada em outro caso.
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Identificação

Habilitação

Bacharelado em Engenharia da Computação

Área de concentração

Exatas

Local de oferta

Campus de Campo Grande

Duração (CFE)

Mı́nima 5 anos, Máxima não-definida

Duração (UFMS)

5 anos

Implantação

2011

Autorização

Resolução COUN/UFMS no 74, de 29/09/2010

Turno

Diurno

Número de vagas

60

Carga horária

3713 horas

Coordenação

Prof. Vagner Pedrotti

3.4.2

Indicadores

Tabela 5: Indicadores de fluxo acadêmico
Vagas
60
Ingressantes
60
Matriculados
264
Trancamentos
22
Desligamentos
42
Mobilidade Interna
6
Mobilidade Externa
21
Vagas Ociosas
0
Concluintes
7
Disciplinas com maior ı́ndice de reprovação Cálculo II
Fı́sica I
Fundamentos de Teoria da Computação
Algoritmos e Programação II
Fı́sica III
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Potencialidades e fragilidades

Potencialidades
• Nova diretriz curricular do curso que pode ser implantada pode alterar o foco do
curso e reduzir disciplinas satélites menos importantes, auxiliando os acadêmicos
a focar no eixo principal do curso;
• Esta mesma diretriz curricular abre a possibilidade de reduzir dependência de
assuntos de outras unidades, com relação tênue para o perfil esperado do egresso;
e
• As turmas das disciplinas finais do curso estão crescendo em número de alunos, o
que indica que nos próximos semestres deve haver um fluxo maior e contı́nuo de
egressos.

Fragilidades
• Laboratórios de informática e de eletrônica tornando-se obsoletos pela idade dos
equipamentos que não são atualizados por restrições orçamentárias;
• Heterogeneidade de alunos por diferentes formas de ingresso causam dificuldades
pedagógicas e podem aumentar os indicadores de desistência;
• Algumas disciplinas com elevada reprovação estão no mesmo posicionamento semestral no curso e acreditamos que isto esteja contribuindo para a reprovação
elevada nas mesmas;
• Dificuldade de oferta de turmas adicionais para disciplinas com elevado número
de alunos reprovados, tanto de outras unidades como da própria FACOM.

3.4.4

Avaliação externa

A preparação dos alunos para realização do ENADE em 2017 está em andamento, com
palestras explicativas e acompanhamento das inscrições pela Coordenação de Curso.
Não está prevista nenhuma visita para 2018. Esperava-se em 2017 uma visita por conta
de uma diligência iniciada pelo MEC sobre alguns tópicos durante o reconhecimento do
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curso, mas que não ocorreu. Como haverá o ENADE em 2018 e acreditamos conseguir
uma boa avaliação, provavelmente esta visita não ocorrerá.

3.4.5

Outras informações

Ações desenvolvidas em 2017

• Dentre as ações apontadas em 2016 para sanar ou minimizar as fragilidades do
curso, quase todas elas foram satisfatoriamente desenvolvidas em 2017.

Ações a serem desenvolvidas em 2018

• O NDE novo que assumira em dezembro de 2017 deverá definir se o curso deve
aderir a nova diretriz curricular proposta pelo MEC ou manter-se atrelado a da
Engenharia;

• Havendo ou não mudança na diretriz curricular do curso, o PPC deve ser atualizado e algumas melhorias devem ser implementadas, tanto no posicionamento
das disciplinas como na redução possı́vel de carga horária.

3.4.6

Avaliação interna por discentes

Esta seção apresenta os resultados da avaliação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação pelos seus discentes, seguidos por comentários feitos por esta
Comissão. A pontuação dos gráficos corresponde a uma média calculada de acordo
com as respostas, onde: Muito bom = 5.0 pontos, Bom = 4.0 pontos, Regular = 3.0
pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 ponto. A pontuação aparece no gráfico
ao lado das questões. Os gráficos apresentados nessa seção ilustram os dados completos
do indicador avaliado.
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O curso
Os alunos avaliaram o curso de Engenharia de Computação respondendo as seguintes
questões:
Como você avalia o curso com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atuação/qualidade dos professores?
Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)?
Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado?
Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)?
Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas?
TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)?
Sistema acadêmico (SISCAD)?
Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico
do seu curso?

Figura 11: Avaliação do curso de Engenharia de Computação.
A Figura 11 ilustra os resultados obtidos a partir da avaliação dos alunos do
curso. Destaca-se como pontos positivos os itens “Atuação/qualidade dos professores”,
“Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado”e “Sistema
acadêmico”, os quais 70% ou mais dos alunos classificaram como “Bom”ou “Muito
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bom”.

A coordenação

A coordenação do curso de Engenharia de Computação foi avaliada pelos discentes, que
responderam as seguintes perguntas:
Como você avalia a coordenação do curso relativo à(ao)
1. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?
2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?
3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz
curricular, locais, horários)?

Figura 12: Avaliação da coordenação do curso de Engenharia de Computação.

Os resultados são apresentados na Fig. 12,onde destaca-se os itens “Disponibilidade e
atenção aos acadêmicos”e “Divulgação das informações do curso”, que foram avaliados
por 70% ou mais dos alunos como “Bom”ou “Muito bom”.
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Disciplinas
O gráfico apresentado na Figura 13 mostra a média de avaliações das disciplinas do
curso de Engenharia de Computação. Um total de 489 avaliações aluno/disciplina
foram feitas. Foram respondidas as seguintes perguntas:
Como você avalia as disciplinas com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.

Importância para a sua formação profissional?
Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?
Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fı́sico das aulas práticas?

Figura 13: Avaliação das disciplinas do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação feitas pelos discentes.
Destaca-se na Figura 13 que todos os quatro itens foram avaliados como “Bom”ou
“Muito bom”por 60% ou mais dos alunos.

Os discentes
Os alunos avaliaram seu desempenho acadêmico respondendo as questões:
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Como você avalia o seu desempenho com relação a
1. Pontualidade e permanência do inı́cio ao término das aulas?
2. Participação e dedicação nas atividades?
3. Assimilação dos conteúdos abordados?

Figura 14: Autoavaliação discente do curso de Engenharia de Computação.
A Figura 14 ilustra os resultados obtidos. Destaca-se que todos os três itens foram
avaliados como “Bom”ou “Muito bom”por 70% ou mais dos alunos.

Os docentes
Os discentes também fizeram uma avaliação a respeito dos docentes do curso. Eles
responderam as seguintes questões:
Como você avalia os docentes com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.
5.

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Assiduidade e cumprimento do horário?
Qualidade didática?
Relacionamento professor-acadêmico?
Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?
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Figura 15: Avaliação dos docente do curso de Engenharia da Computação.
Na Figura 15 os resultados são apresentados. Destaca-se que todos os cinco itens foram
avaliados como “Bom”ou “Muito bom”por 75% ou mais dos alunos.

3.4.7

Considerações da comissão setorial

Comparando a avaliação do curso realizada pelos alunos com o relatório de 2016,
verificou-se que a média das notas atribuı́das aos itens da Figura 11 permaneceu a
mesma, indicando que os alunos tiveram a percepção de que o curso, de forma geral,
permaneceu no mesmo patamar. Justifica-se a grande quantidade de alunos que não
responderam as questões relativas ao TCC e ao Estágio obrigatório pelo fato de que
apenas os alunos dos últimos semestres do curso atuam nessas atividades e, consequentemente, podem avaliá-las.
Na avaliação da coordenação de curso realizada pelos discentes, Figura 12, verificou-se
que a média das notas atribuı́das aos três itens avaliados permaneceu praticamente a
mesma, apresentando uma diminuição irrelevante de aproximadamente 0,2.
Na avaliação das disciplinas ilustrada na Figura 13, a média das notas atribuı́das aos
itens aumentou em comparação com o levantamento de 2016, indicando uma percepção
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geral um pouco melhor em relação às disciplinas do curso.
Na autoavaliação dos discentes, pode-se ver pela Figura 14 que a maioria dos discentes
avaliaram o seu desempenho como “Bom” ou “Muito Bom”, em todos os itens avaliados.
Na avaliação dos docentes, Figura 15, a média das notas atribuı́das aos itens aumentou
em comparação com o levantamento de 2016, indicando também uma percepção geral
um pouco melhor em relação aos docentes do curso.
No âmbito do curso, as polı́ticas de ensino, pesquisa e extensão da UFMS estão sendo
aplicadas por meio dos seguintes programas: Monitoria de Ensino de Graduação, PIBIC e PIBITI, Bolsa Permanência e PROMEP. Mesmo sendo um curso relativamente
novo, vários estudantes participam de projetos de extensão, monitorias e projetos de
pesquisa.
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Bacharelado em Engenharia de Software

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software surgiu dos anseios dos professores
da Facom em ampliar a oferta de cursos de graduação na área de Computação e da
necessidade de atender à crescente demanda do mercado regional e nacional na área de
Tecnologia da Informação (TI) por profissionais qualificados aptos a analisar, projetar e
desenvolver diferentes tipos de aplicações de software para diversos setores da sociedade.
Os cursos de graduação já ofertados pela Facom (Ciência da Computação, Sistemas
de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia
de Computação) têm obtido boas avaliações no Exame Nacional de Curso (Enade) e
possuem estruturas curriculares construı́das visando a criação de um núcleo comum,
com o intuito de possibilitar aos alunos a flexibilidade curricular preconizada no Reuni.
A estrutura curricular proposta para o curso de Bacharelado em Engenharia de Software foi projetada tomando como base as demais estruturas curriculares dos cursos de
graduação existentes na Facom para atender o núcleo comum supracitado.
O curso de Engenharia de Software foi criado dentro do projeto Reuni, com implantação
em 2015, com o ingresso de 70 alunos por meio do Sistema de Seleção Unificado do MEC
(Sisu) 2014.
Outro fator que motivou a abertura do Curso de Engenharia de Software foi a inexistência de curso de graduação similar no estado de Mato Grosso do Sul e, principalmente, a experiência de docentes da área na coordenação de projetos desenvolvidos e em
desenvolvimento pelo Laboratório de Engenharia de Software (Ledes) da UFMS, resultantes de parcerias com outras instituições governamentais, como é o caso da Embrapa
Gado de Corte, localizada em Campo Grande.
O Ledes surgiu em 2001, na UFMS, com o intuito de atender a uma demanda crescente
do governo do Estado e da própria Universidade no desenvolvimento de softwares voltados para a gestão e tomada de decisões. A equipe inicial era formada basicamente
por estudantes de graduação, que estavam aprendendo a programar e não tinham experiência no desenvolvimento de software. Foram utilizadas técnicas de Engenharia
de Software, ainda que de maneira simples e informal. Atualmente o laboratório é
referência no desenvolvimento de software para governo eletrônico e software para o
agronegócio, pois desenvolve, há aproximadamente dez anos, atividades de Pesquisa e
Inovação com a Embrapa Gado de Corte e atividades de desenvolvimento de software
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para atender diversas Fundações de Apoio à Pesquisa do Brasil (FAPs), como é o caso
da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado
de Mato Grosso do Sul (Fundect).
Em 2015, na primeira turma do curso, ingressaram 67 acadêmicos via Sisu, perfazendo
um total de 95,7% das vagas do curso. Em 2016, na segunda turma do curso, houve
preenchimento integral das vagas via SiSu. Em 2017, 100% das vagas do curso foram
preenchidas via Sisu. Além disso, no ano de 2017, houve ingresso de 44 alunos por
meio de editais de transferências interna e externa e portadores de diplomas, para
preenchimento de vagas ociosas.

Alterações no PPC em 2016 e os motivos da mudança
Além de alterar o formato do Projeto Pedagógico do Curso, conforme solicitado pela
PREG (conforme Resolução COEG no 106, de 04 de março de 2016), diversas alterações
foram realizadas, de acordo com sugestões do NDE/ES/Facom, e estão sumarizadas e
justificadas a seguir:

• Correção de inconsistências existentes em bibliografias (básica e complementar)
e carga horária de disciplinas comuns a outros cursos da Facom para unificação
dos códigos a fim de obter diversas vantagens, como: i) facilidade no momento
da matrı́cula online visto que os acadêmicos da Facom podem visualizar todas
as disciplinas comuns aos cursos, isso torna desnecessário ajustes manuais nas
matrı́culas; ii) redução no número de professores pois o código é único e alunos
de várias cursos da Facom podem cursar uma mesma disciplina;
• Atualização de ementas, pré-requisitos, bibliografias, cargas horárias de disciplinas
da área de Engenharia de Software: esses ajustes foram necessários para contornar diversos problemas observados pelos professores principalmente da área de
Engenharia de Software durante esses três primeiros semestres de andamento do
curso;
• Remoção de algumas disciplinas (por exemplo, Trabalho de Conclusão de Curso
I e Trabalho de Conclusão de Curso II) e inserção de duas novas disciplinas
(Prática em Desenvolvimento de Software I e Prática em Desenvolvimento de
Software II) com carga horária maior nos dois últimos semestres do curso para
que os acadêmicos possam participar de projetos reais de software que serão
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desenvolvidos na Fábrica de Software da Facom (IS no 9/2015/FACOM, IS no
72/2016/FACOM), com o intuito de vivenciar e aplicar na prática os conceitos
obtidos durante o curso.

• Atualização das bibliografias das componentes curriculares lotadas na Facom, na
medida do possı́vel, para atender os tı́tulos existentes na biblioteca do campus de
Campo Grande e também para conter três bibliografias básicas e cinco complementares;

• Aumento da carga horária de estágio de 154 horas para 188 horas;

• Aumento da carga horária de atividades complementares de 71 horas para 105
horas;

• Alteração no Regulamento de Atividades Complementares para contemplar como
atividade para integralização da carga horária das Atividades Complementares
a resposta ao questionário do estudante da Comissão Própria de Avaliação da
UFMS (CPA/UFMS).

3.5.1

Identificação

Habilitação

Bacharelado em Engenharia de Software

Área de concentração

Exatas

Local de oferta

Campus de Campo Grande

Duração (CFE)

Mı́nima 4 anos, máxima não definida

Duração (UFMS)

Mı́nima 4 anos, máxima 6 anos

Implantação

2015

Autorização

Portaria MEC 80, de 22/10/2014

Reconhecimento

Portaria MEC 704, 18/05/1992 (DOU 19/05/1992)

Turno

Vespertino e noturno

Número de vagas

70

Carga horária

3200 horas

Coordenação

Profa. Maria Istela Cagnin Machado
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Tabela 6: Indicadores de fluxo acadêmico
Vagas
70
Ingressantes
70
Matriculados
177
Trancamentos
7
Desligamentos
13
Mobilidade Interna
0
Mobilidade Externa
2
Portadores de Diplomas
19
Vagas Ociosas
12
Concluintes
0
Disciplinas com maior ı́ndice de reprovação Cálculo I
Introdução a Sistemas Digitais
Fundamentos de Teoria da Computação
Arquitetura de Computadores I
3.5.2

Indicadores

3.5.3

Potencialidades e fragilidades

Potencialidades
• Corpo docente altamente qualificado, composto de 50 professores com dedicação
exclusiva, sendo a grande maioria doutores, atuando tanto no ensino, quanto na
pesquisa e extensão;
• Infraestrutura de ensino e pesquisa adequada às necessidades do curso, contando
com três laboratórios de ensinos equipados com um total de 172 máquinas, cinco
laboratórios de pesquisa (nas áreas de Inteligência Artificial, Computação de Alto
Desempenho, Tecnologias Educacionais, Engenharia de Software e de Experimentação Algorı́tmica) e a Fábrica de Software, além de salas de aulas amplas,
arejadas, bem iluminadas e equipadas com ar-condicionado e projetor;
• Pós-graduação consolidada, com um curso de mestrado acadêmico, um de mestrado profissional e um curso de doutorado que permite aos alunos do curso seguir
carreira acadêmica dentro da própria Faculdade de Computação;
• Dedicação dos coordenadores dos cursos no intuito de atender de forma eficaz às
demandas dos acadêmicos e propiciar a eles um ambiente salutar de estudo;
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• Colaboração por parte da direção no aperfeiçoamento e especializaçao dos professores.

Fragilidades
• Alto ı́ndice de reprovação em algumas disciplinas do curso, principalmente nas
disciplinas básicas;
• Número insuficiente de bolsas (Iniciação Cientı́fica, de monitorias e de extensão),
que possibilitam aos alunos uma melhor vivência do meio acadêmico além de
facilitar a sua permanência na universidade;
• Número insuficiente de livros que constituem a bibliografia básica das principais
disciplinas do curso; e
• Número reduzido de eventos cientı́ficos locais e regionais que permitam aos alunos
uma melhor visão do curso e da aplicação dos conceitos nele aprendidos.

3.5.4

Avaliação externa

Já foi protocolado o processo de reconhecimento do curso de Engenharia de Software da
Facom. Portanto, em 2018 haverá avaliação externa visto que é o último ano da primeira
turma do curso. O principal problema enfrentado refere-se a falta de exemplares que
contemplem as bibliografias básicas e complementares de disciplinas obrigatórias do
curso, especialmente relacionadas a área de Engenharia de Software. Ressalta-se que
a coordenação de curso vem solicitando a aquisição dos livros desde a implantação do
curso, ou seja, 2015.

3.5.5

Outras informações

Ações desenvolvidas em 2017
• Solicitação de aquisição de equipamentos e móveis para a Fábrica de Software que
iniciará seu funcionamento em 2018/1;
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

• Definição de um processo operacional para implantação e execução da Fábrica
de Software da Facom, onde os acadêmicos poderão vivenciar e consolidar os
conceitos absorvidos em projetos reais de software;
• Manutenção contı́nua dos laboratórios de ensino e de pesquisa no intuito de
deixá-los atualizados tanto no que diz respeito ao hardware quanto aos softwares
instalados; e
• Criação de comissão para identificar os principais motivos de evasões doscursos
da Facom e propor ações para dirimir esse problema.

Ações a serem desenvolvidas em 2018
• Ações a serem desenvolvidas, em 2018, visando manter as potencialidades do
curso, indicando os responsáveis pela execução das ações:
– Contratação de um novo professor, em regime de dedicação exclusiva, que
atue principalmente nas áreas de Banco de Dados e Engenharia de Software;
– Continuidade das ações para a implantação da Fábrica de Software da Facom;
– Criação do PET-Engenharia de Software;
– Manutenção continuada dos laboratórios de ensino e pesquisa já existentes
na FACOM, assim como a criação de laboratórios de pesquisa para outras
áreas do curso;
– Manutenção da diminuição da carga horária em sala de aula do coordenador
de curso, sem prejuı́zo para a sua progressão funcional, permitindo que ele
realize tarefas diretamente relacionadas à melhora do curso;
– Aumento das vagas nos cursos de mestrado acadêmico, profissional e no de
doutorado;
– Incentivo aos alunos do curso para participação em Iniciação Cientı́fica e
também em projetos de extensão;
– Consolidação de um novo programa de doutorado interinstitucional que facilite aos professores do curso o desenvolvimento de uma pós-graduação de
qualidade.
• Ações a serem desenvolvidas, em 2018, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso, indicando os responsáveis pela execução das ações:
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– Busca por novas estratégias de ensino e contrataçãode novos monitores na
tentativa de minimizar o elevado número de reprovação em certas disciplinas
do curso;
– Discussão, planejamento e oferta de algumas disciplinas na modalidade semipresencial a fim de explorar o potencial desse tipo de modalidade de ensino
com o intuito de motivar os alunos para reduzir as reprovações e evasões;
– Estı́mulo aos professores do curso para que submetam projetos à PROPP e
Órgãos de Fomento através dos quais novos pedidos de bolsas de IC possam
ser feitos; e
– Continuação das discussões referente às referências bibliográficas de cada
disciplinas que não existem na biblioteca ou cujos exemplares é insuficiente
para atender às demandas dos acadêmicos do curso e solicitação de novos
exemplares com base no resultado dessas discussões.

3.5.6

Avaliação interna por discentes

Esta seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do Curso de Bacharelado
em Engenharia de Software pelos seus discentes, seguidos por comentários feitos por
esta Comissão. A pontuação dos gráficos corresponde a uma média calculada de acordo
com as respostas, onde: Muito bom = 5.0 pontos, Bom = 4.0 pontos, Regular = 3.0
pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 ponto. A pontuação aparece no gráfico
ao lado das questões. Os gráficos apresentados nessa seção ilustram os dados completos
do indicador avaliado.

O curso
Os alunos avaliaram o curso de Bacharelado em Engenharia de Software respondendo
as seguintes questões:
Como você avalia o curso com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.

Atuação/qualidade dos professores?
Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)?
Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado?
Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)?
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5.
6.
7.
8.

Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas?
TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)?
Sistema acadêmico (SISCAD)?
Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico
do seu curso?

Figura 16: Avaliação do curso de Engenharia de Software.
A Figura 16 apresenta os resultados da avaliação dos alunos para cada uma das
questões supramencionadas. Destaca-se como principal ponto positivo a “Adequação
às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado”, em que mais de 90% dos
estudantes consideraram como “Bom” ou “Muito Bom”. Outros pontos que merecem
destaque são: “Atuação/qualidade dos professores”, “Matriz curricular” e “Sistema
acadêmico”, em que mais da metade dos acadêmicos consideraram como “Bom” ou
“Muito Bom”.

A coordenação
A coordenação do curso de Engenharia de Software foi avaliada pelos discentes, que
responderam as seguintes perguntas:
Como você avalia a coordenação do curso relativo à(ao)
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1. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?
2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?
3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz
curricular, locais, horários)?

Figura 17: Avaliação da coordenação do curso de Engenharia de Software.
Os resultados são apresentados na Figura 17. Nota-se que todas as questões foram avaliadas positivamente, com destaque para “Disponibilidade e atenção aos acadêmicos” e
“Divulgação das informações do curso” em que mais de 90% dos acadêmicos consideraram como “Bom” ou “Muito Bom”.

Disciplinas
O gráfico apresentado na Figura 18 mostra como os discentes avaliaram as disciplinas
do curso de Bacharelado em Engenharia de Software. Esse resultado refere-se à média
das respostas dos discentes agrupadas para todas as disciplinas.
Como você avalia as disciplinas com relação à(ao):
1. Importância para a sua formação profissional?
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
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3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fı́sico das aulas práticas?

Figura 18: Avaliação discente das disciplinas do curso de Bacharelado em Engenharia
de Software.
Nota-se pelo gráfico da Figura 18, que mais de 60% dos discentes avaliaram como “Bom”
ou “Muito Bom” as questões referentes às disciplinas. Destacam-se as questões 1, 3 e 4
em que mais de 80% dos acadêmicos classificaram como “Bom” ou “Muito Bom”.

Os discentes
Os alunos avaliaram seu desempenho acadêmico respondendo as questões:
Como você avalia o seu desempenho com relação à
1. Pontualidade e permanência do inı́cio ao término das aulas?
2. Participação e dedicação nas atividades?
3. Assimilação dos conteúdos abordados?
No gráfico da Figura 19 nota-se que a maioria dos discentes considera o seu desempenho satisfatório de acordo com as questões respondidas, principalmente quanto a
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Figura 19: Autoavaliação discente do curso de Engenharia de Software.
“Pontualidade e permanência do inı́cio ao término das aulas”, em que mais de 80% dos
acadêmicos consideram como “Bom” ou “Muito Bom”.

Os docentes

Os discentes também fizeram uma avaliação a respeito dos docentes do curso. Eles
responderam as seguintes questões:
Como você avalia os docentes com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.
5.

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Assiduidade e cumprimento do horário?
Qualidade didática?
Relacionamento professor-acadêmico?
Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?

Na Figura 20 os resultados são apresentados. A maioria dos discentes avaliaram positivamente as questões envolvendo os docentes. Destacam-se as questões 1, 2, 4 e 5, em
que mais de 75% dos acadêmicos consideraram como “Bom” ou “Muito Bom”.
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Figura 20: Avaliação dos docente do curso de Engenharia de Software.

3.5.7

Considerações da comissão setorial

Pode ser observado pelo gráfico da Figura 16 que os discentes estão satisfeitos com o
curso na maioria dos seus aspectos. Por exemplo, o item “Adequação às exigências da
sociedade e do perfil profissional desejado” recebeu pontuação 4,17. As únicas questões
que não foram bem avaliadas referem-se à atuação dos representantes discentes e na
divulgação e oferecimento de atividades complementares, os quais podem ser facilmente
corrigidos, sugerindo possı́veis pontos de melhoria. Duas questões da avaliação geral do
curso obtiveram respostas NA/NO (não se aplica ou não observado) pela maioria dos
discentes, pois tratam de atividades de “estágio obrigatório” que são realizados apenas
pelos acadêmicos dos últimos anos do curso e “trabalho de conclusão de curso” que não
é realizado pelos discentes do curso de Engenharia de Software.
O gráfico da Figura 17 mostra que os discentes estão satisfeitos quanto a “Disponibilidade e atenção aos acadêmicos” e “Divulgação das informações do curso”. Porém,
nota-se que há alguma insatisfação quanto a “Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros” que merece destaque.
A maioria dos discentes avaliou o seu desempenho no curso como “Bom” ou “Muito
Bom”, conforme apresentado na Figura 19. A questão “Assimilação dos conteúdos aborAUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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dados” foi a que apresentou maiores ı́ndices de insatisfação por parte dos acadêmicos.
Com relação às questões abertas, as principais observações são referentes a didática de
alguns professores, a infraestrutura da FACOM (problemas com banheiro/bebedouro e
mal funcionamento dos laboratórios), acervo fı́sico da biblioteca e reclamações sobre o
atendimento psicossocial.
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Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3.6.1

Identificação

Habilitação

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Área de concentração

Exatas

Local de oferta

Campo Grande

Duração (CFE)

Mı́nima 6 semestres, Máxima não definida

Duração (UFMS)

Mı́nima 6 semestres, Máxima 10 semestres

Implantação

2010

Autorização

Resolução COUN/UFMS no 52, de 25/08/2009

Reconhecimento

Portaria MEC 135, 27/07/2012 (DOU 30/07/2012)

Turno

Noturno; sábado - manhã e tarde

Número de vagas

70

Carga horária

2000 horas

Coordenação

Prof. Hércules da Costa Sandim

3.6.2

Indicadores

Tabela 7: Indicadores de fluxo acadêmico
Vagas
70
Ingressantes
76
Matriculados
201
Trancamentos
28
Desligamentos
61
Mobilidade Interna
0
Mobilidade Externa
0
Vagas Ociosas
28
Concluintes
2
Disciplinas com maior ı́ndice de reprovação Algoritmos e Programação Orientada a Objetos I
Fundamentos de Tecnologia da Informação
Empreendedorismo
Algoritmos e Programação Orientada a Objetos II
Introdução a Sistemas Operacionai
Introdução a Sistemas Digitai
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Potencialidades e fragilidades

Potencialidades
• Infraestrutura
• Programa de Educação Tutorial Sistemas - PET
• Laboratórios que permitem trabalhos de pesquisa e de extensão (LEDES, LSCAD,
LIA, LATEC)
• Colegiado e NDE atuantes
• Atualização do PPC

Fragilidades
• Perfil inadequado do docente
• Alto ı́ndice de evasão
• Alto ı́ndice de reprovação nas disciplinas de formação básica

3.6.4

Avaliação externa

O curso está passando pela avaliação trienal do ENADE:

• Número de ingressantes inscritos: 73
• Número de concluintes inscritos: 23
• Os ingressantes estão dispensados da avaliação
• Os concluintes estão preenchendo o Questionário do Estudante e irão realizar a
avaliação no dia 26 de novembro de 2017
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3.6.5

Outras informações

Ações desenvolvidas em 2017
• Redução da reprovação de algumas disciplinas.

Ações a serem desenvolvidas em 2018
• Reduzir as taxas de evasão
• Reduzir a taxa de reprovação em disciplinas especı́ficas (Algoritmos e Programação Orientada a Objetos I e Fundamentos de Tecnologia da Informação)

3.6.6

Avaliação interna por discentes

Esta Seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do Curso de Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistema pelos seus discentes, seguidos por comentários
feitos por esta Comissão. A pontuação dos gráficos corresponde a uma média calculada
de acordo com as respostas, onde: Muito bom = 5.0 pontos, Bom = 4.0 pontos, Regular
= 3.0 pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 ponto. A pontuação aparece no
gráfico ao lado das questões. Os gráficos apresentados nessa seção ilustram os dados
completos do indicador avaliado.

O curso
Os alunos avaliaram o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
respondendo as seguintes questões:
Como você avalia o curso com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.

Atuação/qualidade dos professores?
Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)?
Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado?
Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)?

AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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6.
7.
8.
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Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas?
TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)?
Sistema acadêmico (SISCAD)?
Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico
do seu curso?

Podemos verificar na Fig. 21 que há altos ı́ndices de satisfação dos alunos em relação
à qualidade e atuação dos docentes do curso, à matriz curricular, ao perfil do curso e
ao Siscad. As crı́ticas sobre a atuação dos representantes discentes e o oferecimento de
atividades complementares podem estar relacionadas ao fato do curso ser ofertado no
periodo noturno, dificultando que o aluno concilie ou adicione mais atividades àquelas
por ele já executadas. As questões à respeito de estágio e trabalho de conclusão de curso
tiveram muitas resposta não se aplicam pelo fato do curso não oferecer obrigatoriedade
destas disciplinas em sua grade curricular.

Figura 21: Avaliação do curso de TADS.

A coordenação

A coordenação do curso de TADS foi avaliada pelos discentes, segundo as seguintes
questões:
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM

58

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Como você avalia a coordenação do curso relativo à(ao)
1. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?
2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?
3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz
curricular, locais, horários)?
Os resultados apresentados na Fig. 22 mostram que os discentes estão satisfeitos com
a atuação da Coordenação de curso. Porém o ı́ndice de orientação sobre as atividades
de pesquisa, extensão e outros tem um percentual avaliado como ruim, merecendo uma
análise e sugestões de melhoria.

Figura 22: Avaliação da coordenação do curso de TADS.

Disciplinas
O gráfico apresentado na Figura 23 mostra como os discentes avaliaram as disciplinas
do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Como você avalia as disciplinas com relação à(ao):
1. Importância para a sua formação profissional?
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
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3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fı́sico das aulas práticas?
Nota-se, pelo gráfico da Fig. 23, que a maioria dos estudantes avaliaram muito bem as
disciplinas do curso. Já os indicadores referêntes a disponibilidade da bibliografia do
plano de ensino na biblioteca teve um ı́ndice de abstenção significativa.

Figura 23: Avaliação das disciplinas do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas feitas pelos discentes.

Os discentes
Os discentes avaliaram o seu desempenho acadêmico de acordo com as questões:
Como você avalia o seu desempenho com relação à
1. Pontualidade e permanência do inı́cio ao término das aulas?
2. Participação e dedicação nas atividades?
3. Assimilação dos conteúdos abordados?
Na Fig. 24 os resultados são apresentados. A maioria dos discentes considera o seu
desempenho satisfatório, de acordo com as questões respondidas.
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Figura 24: Autoavaliação discente do curso de TADS.

Os docentes

Os discentes também fizeram uma avaliação a respeito dos docentes do curso. Eles
responderam as seguintes questões:
Como você avalia os docentes com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.
5.

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Assiduidade e cumprimento do horário?
Qualidade didática?
Relacionamento professor-acadêmico?
Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?

O resultado apresentado na Fig. 25 mostra que há um pequeno grau de insatisfação dos
discentes quanto a coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações aplicadas. Os
resultados afirmam que há assiduidade e cumprimento de horário e uma boa relação
entre professor e acadêmico. Notando no gráfico que os professores tem boa disponibilidade para atender os acadêmicos. Porém a qualidade didática mostra um pequeno
declı́nio na avaliação.
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Figura 25: Avaliação dos docente do curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas.
3.6.7

Considerações da comissão setorial

Em relação à Fig. 21, foi possı́vel verificar que há altos ı́ndices de satisfação dos alunos
em relação ao curso, mas houve criticas da atuação dos representantes discentes e de
oferecimento de atividades complementares no curso. O curso é ofertado no perı́odo
noturno, dificultando que o aluno concilie ou adicione mais atividades àquelas por ele
já executadas.
A Fig. 22 mostra os resultados da avaliação da coordenação por parte dos alunos, onde
podemos perceber que a maioria dos acadêmicos encontra-se satisfeitos. Porém o ı́ndice
de orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros tem um percentual
avaliado como ruim, merecendo uma análise e sugestões de melhoria.
Apesar da autoavaliação dos discentes mostrarem resultados satisfatórios e as disciplinas
do curso serem muito bem avaliadas, o ı́ndice de orientação sobre as atividades de
pesquisa, extensão e outros tem um percentual avaliativo que merece uma atenção de
melhoria. Nota-se, pelo gráfico da Fig. 23 que os indicadores referêntes a disponibilidade
da bibliografia do plano de ensino na biblioteca teve um ı́ndice de abstenção significativa.
Na Fig. 25, demostra insatisfação dos discentes quanto a coerência entre o conteúdo
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ministrado e as avaliações aplicadas e a qualidade didática mostra um pequeno declı́nio
na avaliação. Porém, o ı́ndice deste gráfico indica que há assiduidade, cumprimento de
horário e uma boa relação entre professor e aluno.
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Tecnologia em Redes de Computadores

O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores/Facom, nos termos da legislação,
é um curso de nı́vel superior que visa atender às necessidades imediatistas do mercado
de trabalho e, por isso, é de curta duração. Por considerar estes aspectos de suma
importância, o curso de TRC foi proposto de acordo com a realidade local e esboça
metas importantes no cenário do mundo globalizado, pois conhecimento na área técnica
de redes de computadores é extremamente volátil, mas, no entanto é concreto, no que
tange às singularidades em que o curso está inserido.
Está no terceiro Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Redes de Computadores adequado às diretrizes fixadas pela Resolução no 136, Coeg, de 25/08/2009 e às
recomendações do Núcleo Docente Estruturante - NDE/TRC.
O curso está sendo ofertado desde 2010 na modalidade presencial no turno noturno e
sábados de manhã e tarde. O curso passou pelo processo de reconhecimento pelo MEC
em 2012 pela Portaria SERES/MEC No 134/2012 - D.O.U. No 146/2012 de 30/07/2012,
e pelo processo de renovação de reconhecimento em 2014 pela Portaria SERES/MEC
No 282/2016 - D.O.U. No 126/2016 de 01/07/2016.

3.7.1

Identificação

Habilitação

Tecnologia em Redes de Computadores

Área de concentração

Exatas

Local de oferta

Campus de Campo Grande

Duração (CFE)

Mı́nima 3 anos, Máxima não definida

Duração (UFMS)

Mı́nima 3 anos, Máxima 5 anos

Implantação

2010

Autorização

Resolução COUN/UFMS no 52, de 25/08/2009

Reconhecimento

Portaria MEC 134, 27/07/2012 (DOU 30/07/2012)

Turno

Noturno; sábado - manhã e tarde

Número de vagas

–

Carga horária

2187 horas

Coordenação

Prof. Carlos Alberto Silva
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3.7.2

Indicadores

Tabela 8: Indicadores de fluxo acadêmico
Vagas
–
Ingressantes
–
Matriculados
29
Trancamentos
1
Desligamentos
–
Mobilidade Interna
–
Mobilidade Externa
–
Vagas Ociosas
–
Concluintes
24
Disciplinas com maior ı́ndice de reprovação Algoritmos e Programação I
Algoritmos e Programação II
Cabeamento Estruturado

3.7.3

Potencialidades e fragilidades

Potencialidades
• Curso reconhecido
• Disciplinas em conformidade com o mercado de trabalho
• Professores capacitados para as disciplinas
• Laboratórios Equipados
• Optativas para Complementar formação

Fragilidades
• Alunos não aplicados em relação as disciplinas de formação básica.

3.7.4

Avaliação externa

Curso em fase de encerramento. Não há previsão de avaliação externa de reconhecimento ou renovação. As ações são incluir monitores de ensinos nas disciplinas de
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formação básica como reforço.

3.7.5

Avaliação interna por discentes

Esta Seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do Curso de Tecnologia
em Redes de Computadores pelos seus discentes. A pontuação dos gráficos corresponde
a uma média calculada de acordo com as respostas, onde: Muito bom = 5.0 pontos,
Bom = 4.0 pontos, Regular = 3.0 pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 ponto.
A pontuação aparece no gráfico ao lado das questões. Os gráficos apresentados nessa
seção ilustram os dados completos do indicador avaliado.

O curso

Os alunos avaliaram o curso de Tecnologia em Redes de Computadores respondendo as
seguintes questões:
Como você avalia o curso com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atuação/qualidade dos professores?
Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)?
Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado?
Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)?
Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas?
TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)?
Sistema acadêmico (SISCAD)?
Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico
do seu curso?

O resultado apresentado na Fig. 26 mostra que em geral o curso foi bem avaliado. As
atividades complementares apresentam um resultado intermediário, talvez por serem
disciplinas optativas na grade curricular do curso. Os indicadores da representação
discente no curso mostram baixa representativadade, porém o curso não possui centro
acadêmico e o mesmo está em fase de encerramento.
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Figura 26: Avaliação do curso de TRC.
A coordenação

A coordenação do curso de TRC foi avaliada de acordo com as questões:
Como você avalia a coordenação do curso relativo à(ao)
1. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?
2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?
3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz
curricular, locais, horários)?
Os resultados apresentados na Fig. 27 mostram que os discentes estão satisfeitos com
a atuação da coordenação do curso.

Disciplinas

O gráfico apresentado na Figura 28 mostra a média de avaliações das disciplinas do
curso de Tecnologia em Redes de Computadores. Os discentes responderam as seguintes
perguntas:
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Figura 27: Avaliação da coordenação do curso de TRC.
Como você avalia as disciplinas com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.

Importância para a sua formação profissional?
Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?
Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fı́sico das aulas práticas?

Observa-se pela Fig. 28 que os discentes avaliaram de forma positiva as disciplinas do
curso.

Os discentes
Os discentes fizeram uma autoavaliação sobre o seu desempenho, respondendo às
questões:
Como você avalia o seu desempenho com relação à
1. Pontualidade e permanência do inı́cio ao término das aulas?
2. Participação e dedicação nas atividades?
3. Assimilação dos conteúdos abordados?
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Figura 28: Avaliação das disciplinas do curso de Tecnologia em Redes de Computadores
feitas pelos discentes. A pontuação apresenta uma média levando em consideração todas
as disciplinas do curso.

Na Fig. 29 os resultados são apresentados. A maioria dos discentes consideram o seu
desempenho satisfatório, somente a assimilação dos conteúdos abordados não foi bem
avaliada de acordo com as questões respondidas.

Os docentes

Os discentes também fizeram uma avaliação a respeito dos docentes do curso. Eles
responderam as seguintes questões:
Como você avalia os docentes com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.
5.

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Assiduidade e cumprimento do horário?
Qualidade didática?
Relacionamento professor-acadêmico?
Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?
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Figura 29: Autoavaliação discente do curso de TRC.
Na Fig. 30 os resultados são apresentados. A maioria dos discentes consideram o
desempenho do docente muito bom. Observa-se um pequeno grau de insatifação entre
o relacionamento professor-acadêmico e a disponibilidade para o atendimento fora da
sala de aula.

Figura 30: Avaliação dos docente do curso de Tecnólogo em Redes de Computadores.
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Considerações da comissão setorial

Com relação a avaliação dos discentes do curso de Tecnólogo em Redes de Computadores, conforme apresentado na Figura 26, o curso foi de forma geral, bem avaliado. A
disciplina de atividade complementar apresenta um resultado bom, talvez por ser disciplina obrigatória na grade curricular do curso. Os indicadores da representação discente
no curso mostram baixa representativadade, pois o curso não possui um representante
discente e o mesmo está em fase de encerramento.
De acordo com as Figuras 27 e 28, os discentes estão satisfeitos com a coordenação e
com as disciplinas do curso.
Como pode ser visto na Figura 29, a autoavaliação dos discentes apresenta uma média
alta de satisfação. Uma pequena parcela avaliou como ruim a assimilação dos conteúdos
e outra parcela avaliou “não se aplica”. Observamos que houve uma incoerência entre
as respostas, além de observar que o ı́ndice de reprovação nas disciplinas é em média
de 50% dos alunos matriculados.
De acordo com a Figura 30 a maioria dos discentes consideram o desempenho do docente muito bom. Apenas as questões referentes ao relacionamento professor-acadêmico
e a disponibilidade para o atendimento fora da sala de aula não foram muito bem
avaliadas. Porém há uma discrepância entre os ı́tens avaliados anteriormente como a
qualidade didática que foi muito bem avaliada. Outra observação importante é sobre a
disponibilidade dos docentes, pois todos os professores marcam sua disponibilidade no
SISCAD para que os alunos possam marcar horários para tirar suas dúvidas.
De acordo com a coordenação do curso, a melhora na avaliação deste ano em relação
ao ano anterior foi devido a uma reformulação das disciplinas do curso quanto as suas
ementas e referências bibliograficas, que diminuiu a distância entre o que o curso oferece
e o que o mercado de trabalho exige. Além disso, para resolver o problema da falta de
estágio no mercado de trabalho decorrente da crise atual, os alunos foram incentivados
a fazer estágio e atividades dentro da UFMS/FACOM/AGETCI/etc.
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Considerações da comissão setorial

Realizando a análise dos dados de todos os cursos de graduação da Facom, a comissão
setorial identificou que boa parte dos indicadores possuiam um nı́vel muito bom ou
bom. No entanto, existem alguns pontos crı́ticos que podem ajudar a melhorar muito
a experiência dos discentes ao longo do seu curso de graduação. Como a Facom possui
6 diferentes cursos de graduação, nesta seção compilamos os principais pontos crı́ticos
(pontuações mais baixas) citados pelos discentes de todos os cursos. Abaixo os principais tópicos e sugestões da comissão setorial para endereçar e/ou amenizar tais pontos
crı́ticos:

• Divulgação de Pesquisa e Extensão:
Notou-se uma avaliação negativa
quanto à divulgação de projetos de pesquisa e extensão entre os discentes. De
acordo com as seções 4 e 5 existe um número considerável de projetos que deveriam
ter um alcance maior entre os discentes. Dessa forma, é essencial uma estratégia
de ampla divulgação de oportunidades e resultados em diferentes mı́dias (site da
Facom, redes sociais, TVs espalhadas pela Facom, entre outros). Além disso,
identificou-se uma subutilização do portal MyFACOM. O portal MyFACOM tem
como objetivo, entre outros, a divulgação de oportunidades em projetos de pesquisa e extensão. Dessa forma, a divulgação do portal MyFACOM entre os alunos
pode impactar positivamente nesse indicador. Vale ressaltar que à partir de 2017-2
aumentou-se consideravelmente o número de bolsas PIBIC alocadas para a Facom. Provavelmente esse fator afetará positivamente o indicador de divulgação
de pesquisa entre os discentes.
• Insatisfação com a bibliografia na biblioteca: Houve uma instatisfação
entre os discentes com relação à bibliografia existente na bibliografia. Apesar da
situação financeira vivida por todas as universidades públicas no paı́s, algumas
ações poderiam amenizar esse problema. Uma ação interessante seria o remanejamento de livros entre campi. Notou-se uma distribuição desigual baseando-se no
número de alunos. Dessa forma, um estudo mais profundo para remanejamento
seria um ponto de ação para melhoria dos indicadores de bibliografia. Outra ação
interessante seria a ampla divulgação da Minha Biblioteca entre discentes e docentes. Existe um grande acervo disponı́vel digitalmente que poderia ser utilizado
tanto por discentes quanto por docentes. Isso evitaria problemas de disponibilidade de volumes ou remanejamento de volumes entre campi. Por fim, existem
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ações que trabalham com a priorização de compras dos livros solicitados pela unidade e que é de extrema importância para a melhoria dos indicadores relativos à
bibliografia disponı́vel.
• Representação discente em colegiados e comissões: Notou-se uma insatisfação dos discentes com a representação dos próprios discentes em colegiados
e comissões da Facom. Acredita-se que uma maior atuação do DCE e um apoio
e divulgação de coordenações de curso e direção a respeito dessas participações
sejam essenciais para a melhoria dos identificadores relacionados.
• Relação entre representante discentes e alunos: Identificou-se um problema na relação entre representantes discentes e alunos. Acredita-se que esse
problema esteja relacionado ao item anterior. Além disso, a comissão setorial
acredita que cada turma de cada curso deveria ter um representante discente que
atuasse como porta-voz para levar demandas a coordenação, direção, docentes e
representantes discentes.
• Relação entre docentes e alunos: Um problema notado nos indicadores e nas
questões abertas foi a relação entre docentes e alunos. A comissão setorial identificou uma distância entre docentes e discentes que pode ser muito prejudicial
para o desempenho de ambos. Pontos que poderiam ser realizados para aproximar docentes de discentes seria o aumento de atividades extracurriculares como
iniciação cientı́fica, projeto de extensão, atividades complementares, entre outros.
Por fim, existe a ideia de implementação de um projeto para que professores fiquem responsáveis por alguns calouros dos cursos de graduação da Facom. O
intuito seria de acompanhar os alunos no inı́cio do curso para facilitar a transição
do ensino médio para o ensino superior destacando os principais pontos que devem
ser observados ao longo de toda a graduação.
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Pesquisa e Pós-graduação

A Facom possui três programas de pós-graduação:

• Mestrado Acadêmico em Ciência da Computação;
• Mestrado Profissional em Computação Aplicada; e
• Doutorado em Ciência da Computação (em associação com o INF- UFG).

Nesta seção são apresentadas as autoavaliações desses três programas, assim como a
descrição de projetos e publicações.

4.1

Mestrado Acadêmico em Ciência da Computação

O Programa de Mestrado em Ciência da Computação da Faculdade de Computação
(FACOM) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi iniciado em 1999.
Naquele momento, o programa contava com seis professores doutores e apoio didático
cientı́fico do Departamento de Informática da PUC-Rio, do Instituto de Computação
(IC) da UNICAMP e do Departamento de Ciência da Computação do IME-USP. Esses convênios permitiram que professores dessas instituições ministrassem disciplinas
no curso de Mestrado em conjunto com professores da FACOM, até o ano de 2003.
Desde então a FACOM tem estabelecido convênios com programas de pós-graduação
consolidados no paı́s como a UFMG (Capes 7), IC-UNICAMP (CAPES 7), PUC-Rio
(CAPES 7), IME-USP (CAPES 6) e ICMC-USP (CAPES 6), sendo os de maior impacto: - CNPq/PACDT (Casadinho 1), de 2005 a 2007, com IC-UNICAMP, PUC-Rio
e IME-USP; - CNPq/PACDT (Casadinho 2), de 2007 a 2009, com IC-UNICAMP, PucRio, IME-USP e ICMC-USP; - CNPq/PACDT (Casadinho 3), de 2008 a 2010, com
IC-UNICAMP, IME-USP e ICMC-USP; - CAPES/PROCAD, de 2008 a 2012, com ICUNICAMP e ICMC-USP; - CAPES/DINTER, de 2009 a 2014, com IC-UNICAMP; CAPES/PROCAD, de 2014 a 2018, com IC-UNICAMP; e - CAPES/DINTER, de 2016
a 2020, com UFMG. Os intercâmbios realizados por esses projetos foram fundamentais
para a consolidação dos pesquisadores que atualmente possuem bolsa de produtividade
CNPq.
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A partir de 2008, com o REUNI, a FACOM expandiu o número de cursos de graduação
e, em consequência, o número de docentes cresceu de 12 professores para os atuais 50
professores, o que representa um aumento de 4,16 vezes. Nos próximos cinco anos,
estima-se que 49 professores possuirão a titulação de doutor, aumentando a demanda
por credenciamento ao curso. Os professores do programa estão alocados nas atuais linhas de pesquisa do programa que são: Teoria da Computação, Metodologia e Técnicas
de Computação, e Sistemas de Computação. Na linha de Teoria da Computação são
desenvolvidas pesquisas nas áreas de Algoritmos Paralelos e Distribuı́dos, Biologia Computacional, Geometria Computacional, Teoria dos Grafos e Combinatória. Em Metodologia e Técnicas de Computação desenvolvem-se pesquisas em Engenharia de Software,
Hipermı́dia e Multimı́dia, Inteligência Artificial, Redes Neurais, Computação Gráfica e
Visualização. Na linha Sistemas de Computação, as pesquisas são em Arquitetura de
Computadores, Redes de Computadores, Segurança e Sistemas Distribuı́dos.
Até o momento o programa formou 140 mestres, sendo 6 no ano-semestre 2017-1. Além
dos convênios com universidades conceituadas, o programa possui um longo e sinérgico
histórico de interação entre professores do programa de mestrado e grupos de pesquisa da EMBRAPA-Gado de Corte/MS, envolvendo projetos de pesquisa conjunta
em Bioinformática, Sistemas de Informação em Agronegócios, Rastreabilidade e Qualidade da Carne. Essa interação já rende intercâmbios entre CIC-UnB, IC-UNICAMP
e IB-UnB. Vale ressaltar que o programa também atua juntamente com a EMBRAPAPantanal/MS no desenvolvimento de sistemas de monitoramento ambiental.
Os objetivos especı́ficos do curso são:

• Consolidar o ensino e a pesquisa em nı́vel de Mestrado em Ciência da Computação,
criando ambiente e recursos adequados para que se desenvolva a investigação
cientı́fica em Computação;
• Formar pessoal qualificado técnica e cientificamente para o exercı́cio das atividades
profissionais de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de forma a suprir
a demanda de profissionais nas regiões Centro-Oeste, Norte e do Mercosul, na
área de Computação;
• Oferecer a possibilidade de realização de curso de Mestrado em Ciência da Computação para os profissionais locais e regionais, tornando-se desnecessário o deslocamento dos mesmos para outros centros de pesquisa mais distantes;
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• Atrair professores/pesquisadores altamente qualificados para participar das atividades locais de ensino e pesquisa em Computação;
• Explorar melhor o nı́vel de qualificação do corpo docente da FACOM, que vem
recebendo nos últimos anos expressivas adesões e retornos de professores qualificados (doutores), proporcionando a fixação desses professores em Campo Grande;
e
• Incrementar a integração com instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e ensino em Computação.

4.1.1

Indicadores – 2017-1

• número de vagas: 18
• número de formados: 6
• número de desistentes: 9

4.1.2

Potencialidades

• Baixa dependência de docentes externos;
• Relevância regional;
• Boa infraestrutura (salas de aula, laboratórios, salas de professores e de técnicos).

4.1.3

Oportunidades

• Captar candidatos regionalmente;
• Busca de parcerias por meio dos professores do Dinter-UFMG;
• Boa oferta de vagas nos cursos de graduação do Estado;
• Crise no mercado de trabalho pode tornar atrativa a capacitação com bolsa de
fomento.
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4.1.4

Fragilidades

• Baixa produtividade em publicações qualificadas, por docente, com aluno e no
extrato superior (A1, A2, B1);
• Poucos professores com bolsa de produtividade;
• Baixa demanda de candidatos com qualificação;
• Pouca colaboração com outras instituições;
• Poucos professores com pós-doc;
• Poucos projetos com fomento.

4.1.5

Ameaças

• Índices de qualidade de outras instituições melhoraram com o tempo;
• Concorrência local com o mestrado profissional;
• Falta de parque tecnológico regional;
• Crise polı́tico-econômica provoca escassez de recursos para fomento.

4.1.6

Ações planejadas em 2017 e a serem executadas no quadrênio 20172020 visando a melhoria do curso

• Elaboração do Planejamento Estratégico 2017-2020 alinhado ao PDI da UFMS;
• Planejar apresentação de temas para orientação logo após matrı́cula;
• Definir regras com prazos menores para atribuição de orientadores;
• Workshop anual de dissertações e teses da Facom;
• Divulgação maior do Poscomp entre os alunos de graduação;
• Divulgação das áreas de pesquisa a alunos da graduação;
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• Realizar diagnose, por linha de pesquisa e por docente, das dificuldades para
publicação qualificadas e no extrato superior;
• Workshop anual de gestão de grupos de pesquisa, convidando pesquisadores que
gerenciam grandes grupos envolvendo doutorandos, mestrandos e graduandos;
• Divulgar indicadores externos (outros programas) e de planejamento interno;
• Determinar o número mı́nimo de docentes que serão afastados por ano, para obter
subsı́dio de demanda junto a Propp;
• Determinar o número máximo de docentes que podem ser afastados por ano, sem
prejuı́zo das atividades de ensino;
• Planejar visitas periódicas por docentes a grupos externos produtivos;
• Inserir fator relacionado a submissão de projetos e aprovação para capturar fomento no critério de credenciamento e permanência no programa.

4.2

Mestrado Profissional em Computação Aplicada

O Programa de Mestrado Profissional em Computação Aplicada da Facom/UFMS foi
aprovado e recomendado pela CAPES em 2012 com conceito 3 e iniciou suas atividades
em março de 2013. O programa conta atualmente com 23 docentes credenciados.
A área de concentração do mestrado é Tecnologias Computacionais para Agricultura e
Pecuária, e as linhas de pesquisa são três:
• Engenharia de Software;
• Sistemas Embarcados e Robótica; e
• Aplicações Distribuı́das.

4.2.1

Indicadores – 2017-1

• Número de vagas: 15.
• Número de formados: 5.
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• Número de desistentes: 8.

4.2.2

Pontos fortes

• Adequação da área de pesquisa para a região (agricultura e pecuária);
• Parceria forte e consolidada com a Embrapa;
• Qualidade dos projetos gerados (possuem forte viés tecnológico e inovador) e
qualidade na formação dos discentes (egressos têm conseguido ótimas colocações
profissionais, inclusive dando continuidade ao trabalho que desenvolveram durante
o mestrado).

4.2.3

Pontos fracos

• O corpo docente possui baixa produção cientı́fica em conjunto com discentes;
• Só há uma empresa parceira do programa, deixando a área de concentração muito
especı́fica e restrita, dificultando a interação com outros setores da sociedade;
• Também não há docentes que tenham bolsa de produtividade ou bolsa de desenvolvimento tecnológico;
• Pouco apoio e conhecimento disponı́vel para os docentes credenciados ao programa
sobre normas e procedimentos relacionados à propriedade intelectual no que diz
respeito ao registro de softwares e patentes.

4.2.4

Oportunidades

• O nome da UFMS e da FACOM são reconhecidos em nı́vel estadual, contribuindo
e facilitando eventuais novas parcerias com outras empresas e organizações locais;
• O incentivo e o fortalecimento das ações de extensão na área de computação pode
favorecer a aproximação com empresas e organizações locais e estaduais;
• Desenvolvimento de um plano de marketing e divulgação das ações e pesquisas
desenvolvidas dentro do programa como forma de divulgar e fortalecer a procura;
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

79

• Envolvimento/parceria com outras instituições (exemplo: Polı́cia Rodoviária Federal já manifestou interesse em fazer parceria);
• Expansão da parceria para outras unidades da Embrapas e instituições;
• Capacitação sobre temas como patentes e registro de software;
• Consolidação de parcerias com empresas que levem à retro-alimentação financeira.

4.2.5

Ameaças

• Dependência do governo (para conseguir financiamento) e da Embrapa (para
desenvolver os projetos);
• Falta de infra-estrutura adequada (transporte para alunos, pesquisadores e professores para Embrapa, fazendas, etc; materiais);
• Morosidade/dificuldade de elaboração e aprovação de documentos (principalmente
na Embrapa);
• Relação UFMS-Embrapa não está bem institucionalizada (atribuições, competências, papéis, etc).

4.2.6

Ações planejadas em 2017 e a serem executadas no quadriênio 20172020 visando a melhoria do curso

• Elaboração do Planejamento Estratégico 2017-2020 alinhado ao PDI da UFMS;
• Criação da área de concentração em Desenvolvimento de Sistemas, divulgação do
programa, realização de reuniões de pesquisa mostrando potencialidades, linhas de
pesquisa, projetos, formalização das propostas de parceria com outras instituições;
• Divulgar o edital para o corpo docente, incentivar os docentes a submeter propostas de acordo com o perfil de cada um (pesquisa ou desenvolvimento tecnológico);
• Incentivar os alunos a cursarem disciplinas como aluno especial e ampliar o número
de vagas nesta modalidade; acompanhar a evolução dos alunos regulares no curso e
cumprimento das atividades obrigatórias; ampliar e melhorar a comunicação com
os discentes e docentes no sentido de identificar problemas o mais cedo possı́vel e
tentar evitar a evasão;
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

• Desenvolver pesquisas de qualidade; incentivar a submissão envolvendo os resultados das pesquisas; redigir e submeter artigos;
• Participação nos eventos, elaboração de material de divulgação em parceria com
a SECOM.

4.3

Doutorado em Ciência da Computação

O Programa de Doutorado em Ciência da Computação, em associação entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Federal de Goiás (UFG),
iniciou suas atividades em agosto de 2010. O programa conta com 24 professores: 8 da
UFMS, 1 da UCDB, 1 da Ufscar e 14 da UFG, e possui conceito 4 na CAPES.
O objetivo do curso é a formação de recursos humanos destinados à docência, à pesquisa
cientı́fica e tecnológica, à atuação profissional e a outras atividades correlatas de alto
nı́vel, fortalecendo assim a pós-graduação na UFMS e na Região Centro-Oeste.

4.3.1

Indicadores – 2017-1

• Número de vagas: 21
• Número de formados: 2
• Número de desistentes: 3

4.3.2

Potencialidades

• Grupo de professores doutores jovens e motivados.
• Maioria dos professores com experiência internacional.
• Ótima infraestrutura fı́sica/tecnológica oferecida pela FACOM-UFMS e INFUFG.
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Fragilidades

• Numero atual de professores (19) é pequeno.
• Algumas áreas de pesquisa da computação ainda não cobertas pelo grupo.

4.3.4

Pontos em que o programa pode melhorar

Estamos tentando fazer com este doutorado em associação, envolvendo duas instituições
diferentes, funcione como um programa único e integrado. Fazemos intercâmbio de
professores entre as duas instituições ministrando disciplinas. Mais precisamente, todo
semestre um professor da FACOM/UFMS ministra uma disciplinas no INF/UFG e
vice-versa. Estamos projetando uma integração maior a médio prazo, incentivando os
docentes a realizarem trabalhos em conjunto, aulas e seminários em video conferência,
participação em bancas, etc. A distribuição da produção cientı́fica em relação ao corpo
docente melhorou sensivelmente. Neste ano, quase a totalidade dos membros teve
produção cientı́fica qualificada.

4.3.5

Planejamento Futuro

Esperamos que, em um futuro próximo, os dois grupos (da FACOM-UFMS e do INFUFG) consigam um número mı́nimo de professores atuantes no programa de doutorado,
de forma que cada um deles possa adquirir sua independência e seguir seu caminho como
programas distintos de pós-graduação.

4.3.6

Informações adicionais

É importante ressaltar que: - O programa cobre de forma abrangente as subáreas da
Ciência da Computação e exige que seus alunos cursam disciplinas básicas da formação
em Ciência da Computação. - O programa possui 5 bolsistas de produtividade em
pesquisa do CNPq, um deles é bolsista 1A. - Quase a totalidade dos docentes possui
pós-doutorado no exterior. - A maioria dos docentes possui publicação conjunta com
pesquisadores internacionais, o que evidencia inserção na comunidade internacional. AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Todos os docentes atuam em tempo integral no programa. - O programa não possui orientadores externos. - O número médio de orientados por docente é de 2.3, evidenciando
uma distribuição equilibrada de orientados entre os docentes do programa. - Quase a
totalidade dos docentes são membros e coordenadores de projetos de pesquisa com colaborações nacionais e internacionais. - O número total de titulados do programa é 16 (1
em 2014, 5 em 2015, 8 em 2016 e 2 em 2017). (O programa teve inı́cio em agosto/2010).
O tempo médio de titulação é de 5,5 anos, e todos os bolsistas foram titulados. - A maioria do corpo docente teve orientações concluı́das neste quadriênio. Apenas os docentes
mais jovens, que ingressaram a partir de 2013, não possuem orientações concluı́das. A distribuição das publicações cientı́ficas pelos docentes é homogênea, e com qualidade
e regularidade.

4.4

Pesquisa

Os programas de pós-graduação da Facom contemplam as linhas de pesquisa de Teoria da Computação, Sistemas de Informação e Processamento Gráfico, Sistemas de
Computação e Tecnologias Computacionais. Pesquisas são desenvolvidas nas áreas
de Algoritmos Paralelos e Distribuı́dos, Biologia Computacional, Geometria Computacional, Teoria dos Grafos e Combinatória, Análise de Algoritmos e Complexidade
de Computação, Matemática Discreta, Engenharia de Software, Hipermı́dia e Multimı́dia, Inteligência Artificial, Redes Neurais, Computação Gráfica, Visualização de
Informações, Interação Homem-Computador, Teste de Software, Arquitetura de Computadores, Redes de Computadores, Segurança, Sistemas Distribuı́dos, Sistemas Embarcados e Robótica.
Nas seções a seguir, são elencados alguns projetos desenvolvidos nos últimos anos, bem
como um resumo quantitativo das publicações produzidas.

Projetos de Pesquisa
Alguns dos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da pós-graduação, em vigência
no ano de 2017-1, são listados na abaixo. Esses projetos são coordenados por docentes
da Facom, ou possuem colaboração dos mesmos.
• Algoritmos Paralelos e Sequenciais para Manipulação de Sequências
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• Algoritmos de Aprendizado de Máquina para Dados Brutos
• Algoritmos escaláveis de aprendizado de máquina em ambientes de nuvem aplicados a problemas Big Data na agropecuária
• Algoritmos exatos para variantes do problema dos m-anéis-estrelas capacitados
• Alternativas para Utilização Eficiente do Dark Silicon: teoria e ferramentas
• Análise e Projeto de Sistemas de Controle via Desigualdades Matriciais Lineares
• Aplicação de Algoitmos de Aprendizado de Máquina no Futebol de Robôs
• Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina semissupervisionado para a
descoberta e gestão de conhecimento em bases de dados
• Aprendizado Profundo para Extração de Relações em Português
• Arranjo Produtivo Local de Eletronica e Informatica - CTEI-MS
• Automatizando Tarefas usando Braços Mecânicos usando Aprendizado de
Máquina
• Busca e inferência de motifs em redes metabólicas
• Centro Tecnológico de Eletrônica e Informática de Mato Grosso do Sul - Fase 3:
Centro Vocacional Tecnológico de Eletrônica e Informática de Mato Grosso do
Sul
• Desenvolvimento de algoritmos de contagem de objetos utilizando imagens obtidas
através de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas
• Detecção de Anomalias em Redes Definidas por Software
• Eficiência Energética em Data Centers a Partir do Monitoramento de Componentes Computacionais
• Escalonamento de Máquinas Virtuais em provedores de IaaS
• Estudos Empı́ricos e Apoio à Manutenção de Linhas de Produto de Software na
Presença de Dependência entre Features
• Exploração de Desempenho em MPSoCs
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• Exploração e Implementação de Técnicas para Aprendizado de Agentes Inteligentes
• Extração de Relações em Domı́nio Aberto para o Português
• Implementação de melhorias em transponders RFID utilizados para monitoração
do gado
• Implementações Sequenciais e Paralelas de Metaheurı́sticas para a Solução do
Problema da Mochila Multidimensional
• Lógica Nanomagnética (NML) Aplicada ao Desenvolvimento de Novos Dispositivos Computacionais Eficientes
• Medidas de Distância e Similaridade em Genômica Comparativa
• Mineração de Bibliotecas de Software para Melhoria de Qualidade de Código
• Nanocomputação como alternativa para progresso de sistemas computacionais
• O Problema da Seleção de Primers Especı́ficos: algoritmos e aplicações
• Otimização em Genômica Comparativa
• Plataforma de Big Social Data para Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias
• Predição de estro e parto em animais da raça nelore utilizando séries temporais
• Processamento Eficiente de Algoritmos de Mineração em Grafos em GPU
• Programação linear inteira aplicada a problemas de biologia computacional
• Projeto e Desenvolvimento de tecnologias para identificação de sujidade e limpeza
automatizada em sistemas fotovoltaicos
• Protocolos de roteamento para redes de sensores sem fio tolerantes a atrasos e
desconexões
• Researching Internet Routing Security in the Wild
• Segurança Computacional
• Suporte metodológico ao processo de desenvolvimento de software cientı́fico
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• Tecnologias para Bem-Estar e Conforto Térmico de Bovinos
• Técnicas computacionais para rastreamento de focos de Tuberculose Bovina
• Um Processo de Negócio para a Gestão de Projetos no Contexto das Fundações
de Amparo à Pesquisa
• Uma Abordagem apoiada Computacionalmente para a Construção, Validação e
Instanciação de Linhas de Processos de Negócios
• Uma Estratégia de Reúso de Artefatos através de uma LPS Ligada à Pecuária de
Precisão

Publicações
Os dados referentes à publicação dos docentes e discentes dos programas de pósgraduação stricto sensu da Facom serão consolidados no próximo relatório da
CSA/Facom.
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Extensão e Apoio ao Discente

A Diretriz 2 da matriz estratégica para o desenvolvimento institucional prevista no PDI
2015-2019 trata da consolidação da assistência estudantil e da extensão universitária.
Os dois objetivos correlacionados são: fortalecer a assistência estudantil e fortalecer a
extensão universitária.
Apesar das metas de melhorias previstas para 2017, analisando-se as questões das
Seções 6.1.2 e 6.1.3, percebe-se claramente que muito ainda pode ser feito para que
a extensão e o apoio ao discente seja melhorado.
Comparando-se os resultados de 2016 e 2017, entre os alunos da Facom que responderam bom ou muito bom nas questões sobre percepção da oportunidade de participação
em projetos de pesquisa e de extensão e sobre qualidade das atividades de extensão oferecidas pela universidade, verifica-se uma leve melhora, de 35% para aproximadamente
38%. Além disso, no mesmo perı́odo comparativo, destaca-se a melhora da avaliação
dos alunos quanto às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS (Seção 6.1.3).
Tais atividades envolvem, entre outros, os cursos de extensão. No entanto, todos os
outros itens relacionados à extensão e ao apoio discente se mantiveram estáveis.
Soluções para melhorar tais ı́ndices partiriam da divulgação das oportunidades de participação em projetos de extensão, esclarecimentos à comunidade acadêmica quanto aos
procedimentos para projetos de extensão, e incentivo à comunidade acadêmica para a
submissão e participação em projetos de extensão.
No entanto, vale destacar o esforço contı́nuo que a Facom tem ao oferecer atividades em
projetos, tais como o DESTACOM e os dois grupos PET. A lista de projetos mostrada
abaixo demonstra a preocupação da Facom em melhorar cada vez mais os indicadores
relacionados à extensão. Em comparação a 2016, o número de projetos de extensão
cresceu (2 projetos a mais).

• Apresentando a Computação com Robótica
• XIV InterPET: Encontro dos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET)
do Estado de MS
• Workshop de Sistemas Computacionais
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• Programe o seu futuro
• DESTACOM - Aluno Integrado
• FORTALECIMENTO DOS CONTROLES INTERNOS MUNICIPAIS E ESTADUAL POR MEIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
• V Ciclo de Palestras em Computação
• Desenvolvimento de websites para programas de pós-graduação da UFMS
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Avaliação da comunidade universitária

No processo de autoavaliação da Facom, contamos com a participação dos discentes,
docentes e técnicos-administrativos, assim como dos coordenadores dos cursos. Nesta
seção, apresentaremos os resultados obtidos a partir de questionários aplicados a estes
grupos da comunidade universitária. Alguns resultados da avaliação realizada pelos
discentes já foram apresentados na Seção 3.

6.1

Avaliação pelos Discentes

As próximas subseções agrupam as questões respondidas pelos acadêmicos da Facom
referentes à 2017-1. Foram abordadas questões a respeito da infraestrutura, pesquisa e
extensão, polı́ticas de atendimento aos discentes, organização e gestão da unidade e a
comunicação com a sociedade por parte da Facom.
Dos 1124 acadêmicos da Facom, 272 participaram voluntariamente da avaliação, o que
corresponde a aproximadamente 24% dos alunos. Essa participação foi feita por meio
de um questionário eletrônico disponibilizado no SISCAD para todos os discentes da
UFMS. A participação discente por curso nos anos de 2015 e 2016 pode ser comparada
com a participação em 2017 pelo gráfico da Fig. 31. No geral, houve uma queda na
participação em todos os cursos, em comparação com os anos anteriores.

Figura 31: Participação dos alunos da Facom na autoavaliação.
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6.1.1

Infraestrutura

Os discentes avaliaram a infraestrutura da Facom respondendo às questões:
Como você avalia a infra-estrutura da Facom com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Disponibilidade de espaços para lazer e convivência?
Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais?
Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso?
Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua
unidade setorial?
Serviços de segurança?
Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, sistemas e Internet)?
Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas
(e transporte a elas)?
Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas
de aula?
Condições fı́sicas dos sanitários?
Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura?
Instalações fı́sicas da biblioteca de seu câmpus?

Figura 32: Avaliação da infraestrutura da Facom.
Os resultados são apresentados na Fig. 32, onde podemos perceber que, em geral, a
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percepção dos discentes relacionada à infraestrutura fı́sica é Regular, Boa ou Muito
Boa. Os pontos mais expressivos identificados como Muito Ruim ou Ruim são relacionados ao espaço de convivência e às condições fı́sicas do sanitários. De fato há pouco
espaço de convivência considerando a quantidade de alunos da Facom. Com relação
às condições fı́sicas dos sanitários, embora haja uma limpeza regular (várias vezes ao
dia), considerando a quantidade de alunos da Facom e também das outras unidades
que utilizam os sanitários, é possı́vel que a limpeza tenha que ser realizada com mais
frequência.
Avaliando as respostas às questões abertas com relação à infraestrutura nota-se que
as reclamações, em geral, dizem respeito aos seguintes assuntos (em ordem dos mais
citados para os menos citados pelos discentes):

1. Manutenção do multiuso: Projetores que não funcionam, portas sem maçanetas,
sujeira nas salas, sanitários sem manutenção e bebedores que não funcionam.
2. Sanitários da Facom: Necessidade de limpeza, devem permanecerem abertos
também aos sábados e falta de papel e sabonete.
3. Laboratório: Falta de licença de softwares, aquisição de computadores mais atuais,
manutenção dos computadores e segurança dos materiais que são deixados fora
dos laboratórios de ensino enquanto os alunos assistem aulas.
4. Iluminação e segurança em torno da Facom e do Multiuso:
5. Cantina próxima à Facom e ao Multiuso
6. Rede de Internet sem fio WI-FI: Velocidade lenta e falta de conexão em alguns
pontos.
7. Acervo bibliográfico: Atualização e aquisição de novos exemplares.
8. Máquina de xerox: Falta de um local para tirar xerox próximo a Facom e ao
Multiuso
9. Espaço de convivência dentro da Facom com ventilação: Os espaços de convivência
dentro da Facom (térreo e primeiro andar) não têm ventilação.

Embora o multiuso não pertença a Facom, a maior parte das disciplinas são ministradas
no multiuso.
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6.1.2

Pesquisa e extensão

Sobre as atividades de pesquisa e extensão, os discentes da Facom responderam as
seguintes questões:
Como você avalia as atividades de pesquisa e extensão da Facom com relação à(ao)
1.
2.
3.
4.

Oportunidades para participar de projetos de pesquisa?
Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão?
Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica?
Apoio da instituição para a participação em eventos externos?

Os resultados são apresentados na Fig. 33. Podemos notar que este grupo de questões
foi avaliado, em sua maior parte, como Bom ou Regular. Menos de 20% em cada
questão foi avaliado como Ruim ou Muito Ruim. É importante observar que quase
50% dos discentes que participaram da avaliação assinalaram como Não se aplica ou
não observado a questão relacionada à qualidade das atividades de extensão, como
complemento à formação acadêmica.
Avaliando as questões abertas, observa-se que as reclamações estão relacionadas aos
seguintes assuntos (em ordem dos mais citados para os menos citados pelos discentes):

1. Falta de divulgação de oportunidades.
2. Baixa quantidade de oportunidade em relação ao número de alunos da Facom.
3. Falta de apoio da instituição para participação de eventos.

6.1.3

Polı́ticas de atendimento aos discentes

As polı́ticas de atendimento aos discentes foram avaliadas de acordo com as questões:
Como você avalia as polı́ticas de atendimento aos discentes com relação à(ao)
1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas,
congressos, cursos de extensão, etc.?
2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS?
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Figura 33: Avaliação das atividades de pesquisa e extensão da Facom.
Como podemos ver na Fig. 34, grande parte dos discentes avaliam as atividades extracurriculares como Bom ou Regular. Já sobre a avaliação de apoio e orientação
psicossocial, aproximadamente 48% dos discentes responderam NA ou NO.
Observando as respostas dos discentes nas questões abertas, percebemos os seguintes
assuntos (em ordem dos mais citados para os menos citados pelos discentes):

1. Apoio psicossocial com baixa quantidade de vagas e com longo tempo para receber
atendimento dos profissionais.
2. Baixa quantidade de palestras e cursos de extensão.
3. Baixa quantidade de opções como atividades extracurriculares oferecidas para os
alunos dos cursos noturnos.

6.1.4

Organização e gestão

A organização e gestão da Facom foi avaliada pelos discentes que responderam as
seguintes questões:
Como você avalia a organização e gestão da Facom com relação à(ao)
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Figura 34: Avaliação da polı́tica de atendimento aos discentes da Facom.
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?
Os resultados, apresentados na Fig. 35, mostram que a atuação do DCE é, de certa
maneira, insatisfatória. Aproximadamente 35% responderam como NA ou NO e outros
35% responderam como Muito Ruim ou Ruim. Mais de 70% avaliam como Muito bom
ou Bom o atendimento prestado pelos técnicos administrativos. Também é importante
observar que aproximadamente 43% e 47% responderam como NA ou NO sobre a participação discente nos processos decisórios e melhorias realizadas a partir dos resultados
das avaliações anteriores, respectivamente.

6.1.5

Comunicação com a sociedade

A comunicação com a sociedade por parte da Facom foi avaliada de acordo com as
questões:
Como você avalia a comunicação com a sociedade da Facom com relação à(ao)
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Figura 35: Avaliação da organização e gestão da Facom.
1.
2.
3.
4.

Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS?
Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?
Portal (site) da UFMS?
Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?

Os resultados são apresentados na Fig. 36. Aproximadamente 43% dos alunos que
avaliaram os serviços de ouvidoria da UFMS, responderam como NA ou NO. Isso
significa que não conhecem ou não precisaram utilizar o serviço. Aproximadamente 70%
dos discentes estão satisfeito (assinalaram como Muito Bom ou Bom) com a divulgação
das atividades, com o portal da UFMS e da sua unidade setorial.

6.1.6

Responsabilidade Social

A responsabilidade social por parte da Facom foi avaliada de acordo com as questões:
Como você avalia a comunicação com a sociedade da Facom com relação à(ao)
1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social?
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artı́stica, na
preservação da memória e do patrimônio cultural?
Os resultados são apresentados na Fig. 37. Podemos observar que a maioria dos disAUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Figura 36: Avaliação da comunicação com a sociedade por parte da Facom.

centes que participaram da avaliação assinalaram que a interação da UFMS com a
comunidade regional e as atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social são satisfatórias, responderam como Muito Bom ou Bom. Apenas uma
minoria composta por aproximadamente 6% assinalou como insatisfatório (Muito Ruim
ou Ruim).

Figura 37: Avaliação da responsabilidade social por parte da Facom.
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Docentes

Os discentes avaliaram os docentes que ministraram as disciplinas. Apresentamos a
seguir as principais crı́ticas e sugestões apontadas pelos discentes (em ordem dos mais
citados para os menos citados):

1. Baixa qualidade didática.
2. Baixo grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações.
3. Não ministrou todo o conteúdo do plano de ensino
4. Sugestão de inclusão de aulas mais práticas
5. Ausência de lista de exercı́cios
6. Baixa assiduidade e cumprimento do horário
7. Relacionamento professor-acadêmico insatisfatório
8. Substituição de professor foi prejudicial
9. Não cumprimento do prazos para correção e entrega de notas
10. Sugestão de inclusão de mais exercı́cios com correção
11. Comentários inapropriados feito por docentes
12. Docente insatisfeito em ministrar disciplina
13. Não apresentou o plano de ensino

6.1.8

Comentários

A seguir apresentamos a relação das principais reclamações e sugestões descritas pelos
discentes no relatório da CSA-Facom referente ao ano de 2016.

• Falta de tomadas na biblioteca central;
• Mal cheiro dos banheiros, o que impossibilita a permanência nas mesas de estudo
em frente à secretaria acadêmica;
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• Bebebouros não têm água gelada;
• Necessidade de atualização dos computadores dos laboratórios de ensino;
• Falta de cantinas próximas à Facom;
• Falta de iluminação nas áreas próximas ao estacionamento da Facom e no Multiuso;
• Problemas nos projetores do Multiuso;
• Problemas nos condicionadores de ar de alguns Laboratórios de Ensino da Facom;
• Mal cheiro de algumas salas de aulas do Multiuso;
• Faltam exemplares dos livros adotados pelos professores na biblioteca e a biblioteca é muito longe da Facom;
• Lentidão da rede wi-fi EDUROAM;
• Aumentar a área de lazer e mesas com bancos nos arredores da Facom;
• Faltam profissionais para atender a demanda no setor de apoio psicossocial (há
relatos na demora de atendimento que chega a ultrapassar um ano na lista de
espera);
• Faltam atividades extracurriculares, workshops, palestras e outros eventos
acadêmicos.

É possı́vel observar que todas estas reclamações foram feitas novamente pelos alunos
em 2017.

6.2

Avaliação pelos Docentes

Os docentes da FACOM também participaram do processo de autoavaliação. Dos 50
docentes da FACOM, 39 responderam ao questionário, que representa uma queda na
participação docente em relação ao ano anterior (43 em 2016). Nas próximas subseções
apresentamos os resultados dessa avaliação.
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Responsabilidade social

A nossa unidade setorial foi avaliada de acordo com as seguintes questões:
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)
1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social?
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artı́stica, na
preservação da memória e do patrimônio cultural?
3. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS.
4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?
5. Portal (site) da UFMS?
6. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica (campus, escola, faculdade ou instituto)?
7. Condições da biblioteca local, com referência ao acervo e equipamentos.Organização
e Gestão?
De acordo com a Figura 38, a maioria dos professores estão satisfeitos com a responsabilidade social da FACOM. Podemos obsevar que um pequeno percentual avaliou como
ruim as atividades de promoção da cidadania e inclusão social, a interação da UFMS
com a comunidade regional, o Portal da UFMS e as condições da biblioteca.

Responsabilidade social da UFMS
Questão 7 (3.55)
Questão 6 (3.92)
Questão 5 (3.89)
Questão 4 (3.53)
Questão 3 (3.76)
Questão 2 (3.81)
Questão 1 (3.65)

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 38: Avaliação da responsabilidade social da FACOM pelos docentes.

6.2.2

Organizaçõa e gestão

A nossa unidade setorial foi avaliada de acordo com as seguintes questões:
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Qualidade do acesso e atendimento da AGETIC?
Qualidade do acesso e atendimento da AGINOVA?
Qualidade do acesso e atendimento da PROAES?
Qualidade do acesso e atendimento da PROGRAD?
Qualidade do acesso e atendimento da PROPP?
Qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN?
Qualidade do acesso e atendimento da PROGEP?
Qualidade do acesso e atendimento da PROADI?
Qualidade do acesso e atendimento da PROECE?
Qualidade do acesso e atendimento da SEAVI?
Qualidade do acesso e atendimento da SECOM?
Qualidade do acesso e atendimento da SEDFOR?
Qualidade do acesso e atendimento da SELOC?
Melhorias a partir das autoavalições anteriores?
Participação em processos decisórios?

A Figura 39 mostra que aproximadamente 50% avaliou como boa a organização e
gestão da FACOM. Porém houve um grau muito alto de abstenção em relações a estas
questões. Observa-se também que muitos avaliaram como Muito Ruim a participação
em processos decisórios.

Organização e gestão da UFMS
Questão 15 (2.97)
Questão 14 (3.43)
Questão 13 (4.00)
Questão 12 (3.83)
Questão 11 (4.10)
Questão 10 (4.08)
Questão 9 (4.07)
Questão 8 (3.71)
Questão 7 (3.87)
Questão 6 (3.77)
Questão 5 (4.06)
Questão 4 (4.00)
Questão 3 (3.76)
Questão 2 (4.06)
Questão 1 (4.06)

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO
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Figura 39: Avaliação da organização e gestão pelos docentes.
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Unidade setorial

A nossa unidade setorial foi avaliada de acordo com as seguintes questões:
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)
1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS?
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo?
3. Sobre a atuação docente?
A Fig. 40 ilustra os resultados, onde podemos perceber que a FACOM foi bem avaliada
pelos seus docentes, principalmente nos quesitos de satisfação com o atendimento do
pessoal técnico-administrativo e atuação docente. Um pequeno percentual está insatisfeito com a FACOM.

Unidade setorial
Questão 3 (4.31)
Questão 2 (4.49)
Questão 1 (4.21)
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25%

50%

75%

100%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Figura 40: Avaliação da FACOM pelos docentes.

6.2.4

Direção

A direção da FACOM também foi avaliada pelos docentes. Seguem as questões aplicadas:
Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à (ao)
1. Acesso do professor à Direção?
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas
ou não?
3. Busca de soluções de problemas pela Direção?
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes cursos
quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão?
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5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Câmpus e Administrativas?
6. Transparência administrativa?
Os resultados são exibidos na Fig. 41, onde podemos ver que a direção foi bem avaliada
em algumas questões e de forma satisfatória em outras pelos docentes da FACOM.

Direção
Questão 6 (3.69)
Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Questão 5 (4.05)
Questão 4 (3.82)
Questão 3 (4.21)
Questão 2 (4.21)
Questão 1 (4.49)
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 41: Avaliação da direção da FACOM pelos docentes.

6.2.5

Condições de oferecimento dos cursos

As condições de oferecimento do curso foram avaliadas pelos docentes que responderam
às questões:
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao)
1. Espaço fı́sico (salas de aulas, etc) disponı́vel para o oferecimento de suas disciplinas?
2. Espaço fı́sico disponı́vel nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos matriculados nas suas disciplinas?
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades
das suas disciplinas?
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios?
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas?
6. Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, flexibilidade)?
7. Atendimento a pessoas com deficiência?
8. Estrutura da secretaria acadêmica - SECAC?
9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica - SAP?
Os resultados são apresentados na Fig. 42. De acordo com o gráfico, os docentes
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avaliaram de forma positiva a maioria das condições do curso. Notamos que há uma
insatisfação quanto ao espaço fı́sico em salas e laboratórios e também em relação aos
equipamentos. Há também uma grande abstenção no quesito de atendimento a pessoas
com deficiência.

Condições de oferecimento do curso
Questão 9 (4.47)
Questão 8 (4.42)
Questão 7 (3.58)
Questão 6 (4.21)
Questão 5 (4.33)
Questão 4 (4.31)
Questão 3 (3.83)
Questão 2 (3.92)
Questão 1 (3.42)

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 42: Avaliação das condições de oferecimento do curso da FACOM.

6.2.6

Coordenadores de cursos

Cada docente também avaliou a coordenação do curso em que ele mais atuou em 2016.
As seguintes questões foram respondidas:
Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao)
1. Relacionamento com professores?
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz curricular?
3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento das
aulas em cumprimento do Plano de Ensino?
4. Apoio às atividades de extensão?
5. Promoção da integração entre os professores do curso quanto às atividades de ensino,
pesquisa e extensão?
6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE?
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações?
8. Transparência nas ações da coordenação?
De acordo com a Figura 43, os docentes avaliaram positivamente os coordenadores dos
cursos. Um ponto que chama a atenção na questão de apoio às atividades de extensão
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM

104
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(Questão 4) é o grande percentual de respostas “Não se aplica” ou “Não observado”,
indicando um possı́vel ponto de melhoria por parte dos coordenadores.

Coordenação
Questão 8 (4.31)
Questão 7 (4.49)
Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Questão 6 (3.97)
Questão 5 (3.82)
Questão 4 (3.80)
Questão 3 (4.57)
Questão 2 (4.34)
Questão 1 (4.56)
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 43: Avaliação dos coordenadores de curso da FACOM.

6.2.7

Pesquisa e Extensão

Com relação às atividades de pesquisa e extensão, os docentes responderam o seguinte
grupo de questões:
Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao)
1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão?
2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão?
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão?
Os resultados, na Fig. 44, mostram que os docentes sentem uma necessidade maior de
integração entre pesquisa, ensino e extensão (Questão 1), um apoio maior da instituição
para as atividades de pesquisa e extensão (Questão 2) e uma melhoria na infraestrura
(Questão 3).

6.2.8

Autoavaliação

Os docentes da FACOM fizeram uma autoavaliação a respeito do seu conhecimento
sobre os documentos oficiais da instituição:
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM
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Pesquisa e Extensão
Questão 3 (3.40)
Questão 2 (3.42)
Questão 1 (3.54)
0%
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50%

75%

100%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Figura 44: Avaliação das atividades de pesquisa e extensão da FACOM.
1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI,
Relatórios de Autoavaliação)?
2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPC, regulamentos de estágio e de
atividades complementares, etc.)?
De acordo com a Figura 45, os docentes possuem um maior conhecimento sobre os
documentos oficiais do curso como PPC e regulamentos (Questão 2) do que sobre os
documentos oficiais da UFMS tais como estatuto e regimento (Questão 1).

Autoavaliação
Questão 2 (4.15)
Questão 1 (3.77)
0%

25%

50%

75%

100%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Figura 45: Autoavaliação dos docentes da FACOM.

6.2.9

Questões abertas

Fragilidades do curso
1. Infraestrutura:
• no multiuso os projetores e o ar-condicionado tem problemas;
• falta de espaço de convivência para estudantes, técnicos e docentes;
• falta de salas para professores.
2. Laboratórios:
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• máquinas defasadas que impedem o uso de tecnologias mais atuais;
• faltam laboratórios, poucos horários livres de laboratório para aulas práticas;
• laboratório de eletrônica pequeno;
• dificuldades em realizar reposição de aula para as disciplinas cuja oferta é
noturna;
3. Sobre o curso:
• horários das aulas noturnas prejudicadas devido a infraestrutura do multiuso
fechar no máximo as 22:40.
• ingresso de acadêmicos com conhecimento fraco em matemática básica;
• visão restrita e tecnicista do curso;
• disciplinas de introdução à programação usam paradigmas/linguagens obsoletas. Faltam disciplinas alinhadas com o estado-da-arte da computação
contemporânea;
• disciplinas ofertadas junto a outros cursos, prejudicando a execução da disciplina;
• alta evasão de alunos, alunos desmotivados, alunos reclamam de falta de
atividades mais práticas;
• formação pedagógica do corpo docente;
• falta de integração entre a graduação e a pós-graduação.
4. Biblioteca
• falta de exemplares das bibliografias básica e complementar do curso na
biblioteca.
5. Recursos:
• falta de recursos gerais,
• falta de recursos para participação em conferências.

Potencialidades do curso
1. Grade curricular moderna;
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2. Alunos envolvidos e motivados;
3. Infraestrutura;
4. Recursos humanos: excelentes professores e técnicos. A grande maioria demonstra
comprometimento com seu trabalho;
5. Programa de pós;
6. Disciplinas atualizadas ao mercado de trabalho; 2) PPC revisado; 3) Ementas
atualizadas; 4) referencias atualizadas; 5) Ofertas de disciplinas compartilhadas
(atendendo as demandas)
7. A recente aprovação das diretrizes curriculares nacionais permite que o conteúdo
do curso seja repensado e focado nas competências realmente esperadas dos egressos.
8. Implantação da Fábrica de Software a partir de 2018/1, onde os acadêmicos irão
desenvolver projetos reais para atender a UFMS e a comunidade, fortalecendo os
conceitos aprendidos em sala.
9. Ótima formação dos alunos, empenho dos professores, oportunidades de pesquisa
e extensão;
10. Cursos de graduação em constante aperfeiçoamento, seguindo as DCNs.

Crı́ticas/Sugestões/Observações
Observando as respostas das questões abertas submetidas pelos docentes podemos verificar que os pontos fortes da FACOM incluem a qualificação e comprometimento do
corpo docente, o bom ambiente de trabalho e uma equipe de apoio técnico e administrativo qualificada.
Entre as fragilidades apontadas estão a alta taxa de evasão e reprovação dos alunos,
o ingresso de alunos com deficiência no ensino anterior, problemas com a falta de laboratórios e equipamentos desatualizados, o espaço fı́sico inadequado para acomodar
o quadro docente atual, problemas com a infraestrutura do Complexo Multiuso (principalmente projetores e ar condicionados), a falta de interesse de alguns alunos pelas
atividades desenvolvidas nas disciplinas, a falta de transparência em alguns processos
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internos como o ingresso dos docentes na pós-graduação, eleição para coordenador de
curso e na aplicação de normas e regras para os servidores,
Por fim, os docentes também apontaram algumas crı́ticas e sugestões, tais como:

1. contratação de professores do meio industrial/empresarial;
2. separação de lixo reciclável e orgânico;
3. maior agilidade na resolução de problemas do Complexo Multiuso;
4. aumentar o número de laboratórios, incluindo também um laboratório com 80
máquinas;
5. rematrı́cula totalmente online, sem a intervenção do coordenador de curso para
que o coordenador de curso possa ter mais tempo de pensar e aplicar melhorias
efetivas no curso;
6. elaboração de um Manual do Coordenador de Curso e de um Fórum de Coordenadores de cursos de Graduação da UFMS;
7. regulamentar a questão da reintegração e dilação de prazo de conclusão de curso;
8. mapear todos os procedimentos acadêmicos e publicá-los, de modo que todos
os acadêmicos, docentes, e técnicos-administrativos da UFMS tenham condição
de saber claramente o que é necessário para abrir e acompanhar um processo
acadêmico;
9. melhorar a legislação em relação a ocorrência de casos de plágio em avaliações,
que punisse o aluno, sem a necessidade de instauração de processo de sindicância;
10. criar um campo na avaliação onde o discente marque se foi aprovado ou reprovado
na disciplina, para melhorar analisar a avaliação da disciplina.

6.3

Avaliação pelos Coordenadores

Esta seção apresenta de forma consistente o resultado da avaliação feita pelos coordenadores dos cursos de gradução da Facom.
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Organização e gestão da Facom

Como você avalia a organização da Facom com relação à (ao)
1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem
desenvolvidas na função de coordenador?
2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica)?
3. Auxı́lio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica) e SAP (Secretaria de Apoio
Pedagógico)?
4. Auxı́lio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico)?
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios

Organização e gestão da unidade setorial
Questão 5 (4.17)
Questão 4 (5.00)
Questão 3 (5.00)
Questão 2 (5.00)
Questão 1 (3.33)
0%

25%

50%

75%

100%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Figura 46: Avaliação da organização e gestão da Facom.
A Figura 46 reflete visı́vel contentamento por parte dos coordenadores com relação à
qualidade do atendimento das secretarias que oferecem apoio acadêmico, como SECAC,
COAC e SAP. Entretanto, indica também a necessidade de melhorar a orientação quanto
às atividades a serem desenvolvidas pelos coordenadores.

6.3.2

Infraestrutura

Como você avalia a infraestrutura da Facom com relação à (ao)
1. Espaço fı́sico (salas de aula, etc) disponı́vel?
2. Espaço fı́sico disponı́vel nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos?
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades do
curso?
4. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios?
A infraestrutura fı́sica da FACOM foi avaliada por todos os coordenadores como regular
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Infraestrutura
Questão 3 (3.83)
Questão 2 (3.83)
Questão 1 (3.67)
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Figura 47: Avaliação da infraestrutura da Facom pelos coordenadores.
ou boa.

6.3.3

Informações gerais

Como você avalia a Facom com relação à(ao)
1. Atuação do NDE (Núcleo Docente Estruturante)?
2. Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso, quanto ao seu
quantitativo, titulação e previsão para os próximos 3 anos?
3. Atualização do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)?
4. Atendimento a pessoas com deficiência?
5. Apoio e atendimento da PROGRAD?
6. Apoio e atendimento da PROAES?

Informações gerais
Questão 6 (3.83)
Questão 5 (3.50)
Questão 4 (4.00)
Questão 3 (4.17)
Questão 2 (4.00)
Questão 1 (4.67)
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Muito ruim
NA ou NO

Figura 48: Questões gerais sobre a Facom.
Destaca-se na Figura 48 que a FACOM necessita melhorar o atendimento a pessoas
com deficiência, embora não tenha sido possı́vel inferir pela resposta quais itens deste
contexto foram avaliados como insuficientes. Além disso, o apoio e atendimento da
PROGRAD precisa ser verificado, pois aproximadamente 15% dos coordenadores avaliou esse item como ruim.
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Autoavaliação

Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto ao:
1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI,
Relatórios de Autoavaliação)?
2. Conhecimento dos documentos do curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e de
atividades complementares, etc.)?

Autoavaliação
Questão 2 (4.67)

Questão 1 (4.17)
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Muito ruim
NA ou NO

Figura 49: Autoavaliação dos coordenadores de curso da Facom.
A autoavaliação de desempenho dos coordenadores de curso da FACOM resultou em
conceitos bom e muito bom.

6.3.5

Crı́ticas/Sugestões/Observações

Nesse item da avaliação houve apenas a observação de que o Curso Superior em Tecnologia de Redes de Computadores foi encerrado, sem a entrada de novos alunos, mas
com acadêmicos(as) ainda cursando disciplinas.

6.4

Avaliação pelos Técnico-administrativos

Esta seção apresenta os resultados da avaliação institucional realizada pelos técnicosadministrativos da Facom. A avaliação de 2017 contou com a participação de mais
de 70% dos técnicos-administrativos. As próximas subseções apresentam os resultados
dessa avaliação.
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Missão e Perfil

Considerando a missão da UFMS e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
avalie:
1. A contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento do PDI?

Missão e perfil
Questão 1 (4.14)
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Figura 50: Avaliação da missão e perfil da instituição.
Os resultados dessa consulta são apresentados na Fig. 50, que mostra que a Facom foi
bem avaliada nesse quesito pelos técnicos-administrativos (Muito Bom e Bom maiores
que 70%). Destaca-se, ainda, que nenhum participante escolheu a opção Ruim ou Muito
Ruim.

6.4.2

Polı́ticas Institucionais

Com relação à polı́tica institucional, os técnicos-administrativos responderam às seguintes questões:
Como você avalia sua unidade/setor com relação:
1.
2.
3.
4.
5.

A integração entre servidores técnico-administrativos e professores?
A integração entre servidores técnico-administrativos e alunos?
A participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de pesquisa?
A participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de extensão?
A participação dos servidores técnico-administrativos na resolução de problemas da
unidade/setor?

A Fig. 51 reúne as respostas para essas questões. Como pode ser observado, a integração
dos técnicos-administrativos com os docentes e discentes, bem como sua a participação
nas diferentes atividades foram bem avaliadas. As questões 1, 2 e 5 apresentaram respostas identicas, com ı́ndices de avaliação Bom e Muito Bom perto dos 80%. As únicas
observações continuam sendo em relação às participações dos técnicos-administrativos
nas atividades de pesquisa e extensão (Bom e Muito Bom inferiores a 30%).
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Políticas institucionais
Questão 5 (4.20)
Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Questão 4 (3.14)
Questão 3 (2.93)
Questão 2 (4.20)
Questão 1 (4.20)
0%

25%

50%

75%

100%

Figura 51: Avaliação das polı́ticas institucionais.
6.4.3

A Responsabilidade Social da Instituição

Como você avalia a sua unidade setorial com relação às:
1. Ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social?
2. Atividades ou projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade?

Responsabilidade social da UFMS
Questão 2 (4.07)
Questão 1 (4.20)
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Figura 52: Avaliação da responsabilidade social da instituição.
A Fig. 52 mostra os resultados da consulta em relação à responsabilidade social. Os
itens foram bem avaliados pelos técnicos-administrativos, com as respostas Bom e Muito
Bom acima dos 70% e uma pequena porcentagem (7%) para Ruim na questão 2.

6.4.4

Comunicação Institucional

Como você avalia a efetividade dos meios de comunicação da instituição com relação à
(ao):
1. Coordenadoria de Comunicação?
2. Portal da UFMS?
3. Boletim de Serviço?
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Telefonia?
E-mail?
Comunicações Internas?
Ouvidoria?

Comunicação institucional
Questão 7 (4.07)
Questão 6 (4.27)

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Questão 5 (4.27)
Questão 4 (4.00)
Questão 3 (4.07)
Questão 2 (4.07)
Questão 1 (4.00)
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Figura 53: Avaliação da comunicação institucional.
A Fig. 53 mostra que a maioria dos meios de comunicação da instituição foram considerados efetivos pelos técnicos-administrativos, com exceção da Coordenadoria de
Comunicação, do setor de Telefonia e de Ouvidoria, com provável indicação de desconhecimento do setor por parte dos respondentes.

6.4.5

Polı́ticas de Pessoal

Como você avalia sua unidade/setor à respeito dos critérios de acesso às polı́ticas de
pessoal com relação à(ao):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Levantamento de necessidades de treinamento?
Capacitação técnico-administrativa?
Apoio à participação em eventos?
Apoio à qualificação (pós-graduação, especialização, etc.)?
Assistência à saúde do servidor?
Forma de avaliação de desempenho?
Plano de carreira e os critérios de progressão?
Grau de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos e outros aspectos
vinculados a sua função?
9. Relacionamento interpessoal com a chefia imediata?
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Políticas de Pessoal
Questão 9 (4.13)
Questão 8 (3.73)
Questão 7 (3.27)

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Questão 6 (3.40)
Questão 5 (3.86)
Questão 4 (3.13)
Questão 3 (2.92)
Questão 2 (3.27)
Questão 1 (3.53)
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Figura 54: Avaliação das polı́ticas de pessoal.
A Fig. 54 mostra que o nı́vel de satisfação dos técnicos-administrativos em relação às
polı́ticas de pessoal diminuiu em relação ao ano anterior, principalmente nas questões
3 e 4. As condições de trabalho e o relacionamento com a chefia continuam sendo os
itens com as melhores avaliações desta seção.

6.4.6

Organização e Gestão

Avalie a atuação dos órgãos/setores institucionais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Coordenação Administrativa de sua unidade;
Direção da sua unidade;
AGETIC;
AGINOVA;
PROAES;
PROGRAD;
PROPP;
PROPLAN;
PROGEP;
PROADI;
PROECE;
SEAVI;
SECOM;
SEDFOR;
SELOC;
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Organização e gestão
Questão 15 (3.83)
Questão 14 (3.36)
Questão 13 (3.64)
Questão 12 (3.67)
Questão 11 (3.73)
Questão 10 (3.15)
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Figura 55: Avaliação da organização e gestão da unidade.
Os resultados da consulta sobre a atuação dos órgãos/setores da UFMS estão apresentados na Fig. 55. Pode ser observado que a Direção e a Coordenaçaão Administrativa
da Facom continuam sendo bem avaliadas, bem como a AGETIC e a PROGEP. Os
setores com as avaliações mais baixas são PROAES, PROGRAD, PROADI, PROECE,
SEAVI, SECOM e SELOC.

6.4.7

Infraestrutura

Avalie em sua unidade, a infraestrutura em relação à(ao):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Espaço fı́sico;
Estacionamento;
Limpeza do prédio;
Coleta de resı́duos;
Acessibilidade;
Acesso à Internet e telefonia;
Uso econômico de material de consumo;
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Material permanente e equipamentos adequados;
Manutenção de equipamentos;
Manutenção geral da unidade;
Segurança, vigilância e proteção.

Infraestrutura
Questão 11 (3.53)
Questão 10 (3.73)
Questão 9 (3.53)
Questão 8 (4.20)

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NA ou NO

Questão 7 (4.20)
Questão 6 (4.40)
Questão 5 (4.13)
Questão 4 (3.87)
Questão 3 (4.13)
Questão 2 (3.27)
Questão 1 (3.80)
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Figura 56: Avaliação da infraestrutura da unidade.
A Fig. 56 apresenta a avaliação da infraestrutura da Facom realizada pelos técnicosadministrativos. A infraestrutura recebeu o conceito Muito bom e Bom em todos os pontos analisados. Ressalta-se que persiste uma preocupação dos técnicos-administrativos
com relação a segurança e vigilância, além de uma necessidade de melhorias no estacionamento.

6.4.8

Processo de Avaliação

Avalie em sua unidade, o processo de avaliação quanto à(s):
1.
2.
3.
4.

Ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação;
Participação da comunidade interna nos processos de autoavaliação;
Relação entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI;
Atuação da Comissão Setorial de Avaliação.

Como pode ser observado na Fig. 57, o processo de avaliação foi considerado Regular
ou Ruim pela maioria dos servidores técnico-administrativos, principalmente nos itens
relativos a ações, participação e relação entre planejamento e avaliação da unidade com
o PDI.
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Avaliação
Questão 4 (4.00)
Questão 3 (3.23)
Questão 2 (3.54)
Questão 1 (3.38)
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Figura 57: Avaliação do processo de avaliação.
6.4.9

Sustentabilidade Financeira

Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto à(ao):
1. Acompanhamento da execução do orçamento aprovado;
2. Adequação dos recursos às necessidades;
3. Uso racional dos recursos destinados às atividades administrativas e pedagógicas.

Sustentabilidade financeira
Questão 3 (3.29)
Questão 2 (3.13)
Questão 1 (3.36)
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Figura 58: Avaliação da sustentabilidade financeira.
A Fig. 58 mostra que os técnicos-administrativos estão satisfeitos com o uso racional
dos recursos destinados às atividades administrativas e pedagógica. Por outro lado,
não bem qualificam o acompanhamento da execução do orçamento e a adequação dos
recursos.

6.4.10

Comentários

Os técnicos-administrativos também participaram de questões abertas, nas quais elencaram pontos fortes e fracos da Facom e apresentaram sugestões de melhorias.
Os seguintes pontos fortes foram citados:
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• infraestrutura (ambiente interno, mobiliário, conectividade), inovação;
• comprometimento, responsabilidade e bom relacionamento;
• corpo docente qualificado;
• boa gerência, atuação rápida em emergências.

Com relação aos pontos fracos, foram citados:

• manutenção de equipamentos (ar condicionado e computadores), manutenção
preventiva;
• melhorias no estacionamento, na segurança noturna aumentar o número de bancos
frente a facom e melhorar a iluminação;
• desequilı́brio nas atribuições e na carga de trabalho de servidores;
• falta de recursos.

As seguintes sugestões foram apresentadas:

• cumprimento dos contratos por parte das empresas terceirizadas, maior responsabilidade dos gestores;
• ajuste de planejamento com a PROADI, para manutenção e preparo contra problemas futuros;
• melhoria na comunicação e na divulgação de informações;

6.5

Avaliação pelo Diretor

Esta seção apresenta de forma consistente o resultado da avaliação feita pelo diretor
da Facom englobando todos os cursos avaliados neste processo e apresentados anteriormente.
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UFMS

Como você avalia a UFMS nos seguintes pontos quanto à qualidade do(s)/da(s):
1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social?
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artı́stica, na
preservação da memória e do patrimônio cultural?
3. Divulgação das atividades (eventos, concursos) realizadas na UFMS?
4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?
5. Portal (site) da UFMS?
6. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?
7. Condições da biblioteca?
8. Atendimento do pessoal técnico-administrativo?
9. Atendimento a pessoas com deficiência?
10. Atuação dos docentes?
UFMS
Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social?
Interação da UFMS com a comunidade regional, na área…?
Divulgação das atividades (eventos, concursos) realizadas na UFMS?
Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?
Portal (site) da UFMS?
Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?
Condições da biblioteca?
Atendimento do pessoal técnico-administrativo?
Atendimento a pessoas com deficiência?
Atuação dos docentes?
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Figura 59: Avaliação da UFMS pelo diretor da unidade.
A Figura 59 mostra que o Diretor da FACOM avaliou a UFMS com conceito “Bom”
(4) em todos itens, exceto em “Atuação dos docentes”, onde o conceito foi “Regular”
(3), e “Atendimento a pessoas com deficiência”, onde o conceito foi “Não observado”.

6.5.2

Gestão institucional

Como você avalia os órgãos da Administração Central da UFMS com relação à qualidade
do(a):
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1. Acesso aos órgãos da Administração Central (reitoria e pró-reitorias)?
2. Atendimento às solicitações de materiais e serviços necessários ao desenvolvimento
dos cursos de sua unidade setorial?
3. Agilidade dos órgãos da Administração Central no retorno às solicitações, sejam elas
positivas ou não?
4. Atendimento ao plano de investimentos para o desenvolvimento dos cursos?
5. Qualidade do acesso e atendimento da AGETIC?
6. Qualidade do acesso e atendimento da AGINOVA?
7. Qualidade do acesso e atendimento da PROAES?
8. Qualidade do acesso e atendimento da PROGRAD?
9. Qualidade do acesso e atendimento da PROPP?
10. Qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN?
11. Qualidade do acesso e atendimento da PROGEP?
12. Qualidade do acesso e atendimento da PROADI?
13. Qualidade do acesso e atendimento da PROECE?
14. Qualidade do acesso e atendimento da SEAVI?
15. Qualidade do acesso e atendimento da SECOM?
16. Qualidade do acesso e atendimento da SEDFOR?
17. Qualidade do acesso e atendimento da SELOC?
Gestão institucional
Acesso aos órgãos da Administração Central (reitoria e pró-reitorias)?
Atendimento às solicitações de materiais e serviços…?
Agilidade dos órgãos da Administração Central no retorno…?
Atendimento ao plano de investimentos…?
Qualidade do acesso e atendimento da AGETIC?
Qualidade do acesso e atendimento da AGINOVA?
Qualidade do acesso e atendimento da PROAES?
Qualidade do acesso e atendimento da PROGRAD?
Qualidade do acesso e atendimento da PROPP?
Qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN?
Qualidade do acesso e atendimento da PROGEP?
Qualidade do acesso e atendimento da PROADI?
Qualidade do acesso e atendimento da PROECE?
Qualidade do acesso e atendimento da SEAVI?
Qualidade do acesso e atendimento da SECOM?
Qualidade do acesso e atendimento da SEDFOR?
Qualidade do acesso e atendimento da SELOC?
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Figura 60: Avaliação da gestão institucional pelo diretor da unidade.
Através da Figura 60, mostra-se que o Diretor da FACOM avaliou a UFMS com conceito
“Bom” (4) ou “Regular” (3) grande parte dos itens referentes a Gestão Institucional
da UFMS. Especialmente, o item “Atendimento às solicitações de materiais e serviços”
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recebeu conceito “Ruim” (2).

6.5.3

Pesquisa e extensão

Como você avalia a pesquisa e a extensão relativo à(ao):
1. Integração da pesquisa, ensino e extensão?
2. Apoio institucional à pesquisa e extensão?
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão?

Pesquisa e extensão
Integração da pesquisa, ensino e extensão?
Apoio institucional à pesquisa e extensão?
Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão?
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Figura 61: Avaliação da pesquisa e extensão pelo diretor da unidade.
A Figura 61 mostra que o Diretor da FACOM avaliou como “Regular” (3) a Integração
e o Apoio institucional à pesquisa e extensão e como “Bom” (4) a “Infraestrutura
oferecida à pesquisa e à extensão”.

6.5.4

Autoavaliação

Como você avalia o seu desempenho como diretor(a) quanto à(ao):
1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI,
PPI, Relatório de Gestão, Relatório de Autoavaliação Setorial)?
2. Como tenho exercido as funções de direção?
O Diretor da FACOM avaliou seu desempenho (Figura 62) como “Bom” (4) tanto com
relação ao “Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS” quanto ao item “Como
tenho exercido as funções de direção”.
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Autoavaliação
Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS…?
Como tenho exercido as funções de direção?
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Figura 62: Autoavaliação do diretor da unidade.

6.5.5

Questões descritivas

Potencialidades e fragilidades da unidade relativos a pesquisa, ensino, extensão

Potencialidades: corpo docente qualificado, corpo discente interessado e preparado,
laboratórios parcialmente equipados. Fragilidades: pouca integração entre professores
pesquisadores e alunos de graduação (principalmente via PIBIC), pouco interesse dos
docentes em atividades de extensão, laboratórios de pesquisa necessitando de melhorias,
despreparo dos docentes para trabalhar com os alunos das novas gerações.

Indicar o plano de melhorias dos cursos que passaram por avaliação externa
e obtiveram conceito 2 ou 3

Não se aplica.

Informar se o corpo docente está adequado em quantidade e qualidade às
necessidades dos cursos da unidade

Parcialmente.
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Avaliar a biblioteca e infraestrutura disponı́vel na unidade, quanto a adequação, conservação, qualidade, quantidade de equipamentos e recursos, e
as carências mais relevantes
Não respondido.

Crı́ticas/Sugestões/Observações
Necessidade de cursos de qualificação/aperfeiçoamento do corpo docente em aspectos de
didática e de atualização na área, para os professores da unidade e de outras unidades
que oferecem disciplinas para a FACOM. Necessidade de atualização dos laboratórios
de ensino, pois as máquinas estão defasadas em mais de 6 anos e muitas não comportam
os novos softwares necessários para as disciplinas.
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Considerações Finais

A Facom é responsável hoje por seis cursos de graduação:

• Bacharelado em Ciência da Computação,
• Bacharelado em Sistemas de Informação,
• Bacharelado em Engenharia de Computação,
• Bacharelado em Engenharia de Software,
• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
• Tecnologia em Redes de Computadores.

Além disso, a Facom oferece dois cursos de Mestrado, um profissional, com área de
concentração em Tecnologias Computacionais para Agricultura e Pecuária de Precisão,
um curso de Mestrado acadêmico e um de Doutorado em Ciência da Computação (este
último em associação com o Departamento de Informática da Universidade Federal de
Goiás).
Atualmente o quadro docente da FACOM é composto por 50 professores, todos com regime de trabalho de 40hs e Dedicação Exclusiva, além de um professor temporariamente
cedido à FACOM e um professor bolsista Sênior Capes.
O atual quadro, apesar de altamente qualificado, ainda é menor do que o esperado para
que todos os cursos (graduação e pós), além dos vários projetos de pesquisa e suas
consequentes publicações sejam tocados a contento. Para os próximos anos, a FACOM
necessitará de contratação de mais alguns docentes, em atenção às novas turmas que
ainda iniciarão seus cursos.
A maior fragilidade detectada nos cursos da FACOM continua a ser a alta taxa de
evasão por parte dos acadêmicos. Essa fragilidade deve-se, principalmente, aos seguintes
fatores:

• Grande apelo dos computadores (redes sociais, jogos, etc.) na vida dos jovens
aliada à falta de informação sobre o curso;
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

• Baixa concorrência, o que leva à aprovação de alunos com pouca (ou nenhuma)
base e consequente reprovação em várias disciplinas do primeiro e segundo semestres;
• Poder aquisitivo baixo de uma parcela razoável dos acadêmicos do curso, fazendo
com que esses tenham de trabalhar durante os perı́odos que estão fora da universidade.

Constantes alterações nos Projetos Pedagógicos dos cursos tem sido feitas na tentativa
de se diminuir o alto ı́ndice de evasão. Além disso, projetos visando maior divulgação
dos cursos e o reoferecimento de várias disciplinas com alto ı́ndice de reprovação tem
sido executados. Espera-se com essas iniciativas, uma diminuição gradativa do número
de desistentes. Por fim, uma comissão criada pela Facom realizou um estudo para identificar as principais causas de evasão nos nossos cursos. Espera-se que ações pontuais
sejam realizadas com os dados coletados.
Além da evasão, outro ponto que merece grande destaque é a crı́tica generalizada (discentes, docentes e técnicos) à infraestrutura e prestação de serviços que vem aparecendo
com grande destaque negativo nos últimos relatórios setoriais, principalmente quando
se trata do prédio Multiuso. Os principais pontos citados são:

• Problemas com projetores
• Falta de manutenção nos sanitários
• Salas de aula sujas, desorganizadas, com diversos problemas (falta de maçaneta,
ar-condicionado com problema, etc.)
• Falta de proatividade dos técnicos responsáveis pela administração

Para melhoria dos pontos citados à respeito do Multiuso, já existe uma reestruturação
da administração do Multiuso que será passada para a PROADI, além da possibilidade
de terceirização de algumas tarefas hoje executadas por técnicos. Dessa forma, espera-se
uma melhora considerável nos pontos acima citados.
Além dos problemas de infraestrutura do Multiuso, destaca-se alguns pontos na infraestrutura da Facom citados por alunos e servidores como:
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• Atualização de hardware e software nos laboratórios da Facom
• Armários externos aos laboratórios com portas
• Nenhum estabelecimento de apoio (xerox, cantinas, etc.) próximos ou na Facom
• Espaço de convivência de alunos e servidores não são satisfatórios
• Falta de segurança (principalmente no perı́odo noturno) na Facom e em toda a
UFMS
• Falta de iluminação no entorno da Facom

Para os problemas citados, espera-se um maior investimento e priorização de recursos
da UFMS e da Facom para a resolução desses problemas.
Este relatório será amplamente divulgado à comunidade da Facom, assim como à UFMS,
para que possa servir como um documento norteador das ações futuras, tanto por parte
da Direção, quanto pelas coordenações de cursos, visando a melhoria da qualidade
dos serviços prestados pela Facom. Dessa forma, este documento será usado como
subsı́dio às discussões acerca do Planejamento Estratégico iniciado em 2013 na Facom
e, consequentemente, ao PDI-UFMS 2015-2019, aprovado pelo Conselho Universitário.

AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 — FACOM

