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 INTRODUCÃO 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados referentes às análises da 

autoavaliação realizada no âmbito da Faculdade de Educação (FAED), em 2017.1. 

Apresenta a análise quanti-qualitativa da avaliação de seis eixos principais que integram 

as atividades de ensino, pesquisa e de extensão nesta Faculdade: (i) Avaliação realizada pelos 

Discentes; (ii) Avaliação realizada pelos Docentes; (iii) Avaliação realizada pelos 

coordenadores de Cursos de graduação; (iv) Avaliação realizada pelos Técnicos 

administrativos; e, (v) Avaliação realizada pela Direção da FAED.  

A metodologia utilizada pautou-se na sensibilização de todos os atores da FAED 

(discentes, docentes, coordenadores de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e 

direção), para responderem questionários específicos para cada eixo avaliado.  Os 

coordenadores de cursos de graduação, a direção e os técnicos administrativos responderam 

aos questionários por meio de formulário eletrônico, individualmente. Os discentes, por sua 

vez, responderam ao questionário, também, individualmente, dentro de cada eixo avaliativo 

pelo Sistema Acadêmico (SISCAD) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Diante do exposto, este relatório está organizado de modo a apresentar um breve 

histórico da Faculdade de Educação criada em 2017 e, ainda, dos cursos de graduação e de 

pós-graduação que a compõem, quais sejam:  

- Curso de Educação Física Licenciatura – Presencial;  

- Curso de Educação Física Licenciatura  – Modalidade a Distância;  

- Curso de Educação do Campo – Licenciatura;  

- Cursos de Pedagogia - Diurno e Pedagogia – Noturno; 

- Curso de Pedagogia - Modalidade a Distância; 

-  Curso de Pós-graduação - Mestrado em Educação; e 

- Curso de Pós-graduação - Doutorado em Educação. 

Apresenta, também, a organização administrativa e os indicadores de 2017 referentes aos 

recursos humanos do quadro de técnicos administrativos, dos corpos docentes e discentes da 

Unidade. 

1 UNIDADE SETORIAL 

 

1.1 Histórico 

 

A Faculdade de Educação (FAED) foi criada pela Resolução COUN nº 25, de 

21/03/2017, resultado do desmembramento do Centro de Ciências Humanas e Sociais em três 
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faculdades, a de Educação (FAED), a de Ciências Humanas (FACH) e a Faculdade de Artes, 

Letras e Comunicação (FAALC). Inicialmente, a FAED oferta os cursos de Educação Física-

Licenciatura (diurno), Educação Física – Modalidade a Distância, Pedagogia (Diurno), 

Pedagogia (Noturno) e Pedagogia – Modalidade a Distância, Educação do Campo, 

Habilitação em Ciências Humanas e Sociais, Educação do Campo, Habilitação em 

Matemática e Educação do Campo, Habilitação em Linguagens e Códigos. O Programa de 

Pós-Graduação oferta os Cursos de Mestrado e Doutorado em Educação.  

Suas principais áreas de pesquisa são: Educação e Trabalho, Educação, Psicologia e 

Prática Docente, Ensino de Ciências e Matemática, Escola, Cultura e Disciplinas Escolares, 

História, Políticas e Educação. 

Atualmente, a FAED conta com um quadro docente de 60 professores, dos quais 43 

são doutores, todos em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva e com 13 técnicos, entre 

administrativos e de apoio às atividades de ensino e pesquisa. 

A Estrutura organizacional é composta pelo Conselho de Faculdade, Coordenação 

Administrativa, Coordenação de Gestão Acadêmica, Secretaria Acadêmica e Secretaria de 

Apoio Pedagógico. 

 

1.2 Planejamento de desenvolvimento da unidade 

 

Esta parte do relatório ficará em aberto, uma vez que a FAED é recém-criada e a 

direção da Unidade necessita elaborar o planejamento em consonância com o proposto no 

PDI. Sendo um objetivo da atual gestão para o ano de 2018. 

 

2  CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Apresentam-se neste tópico os cursos que compõem a Faculdade de Educação e os 

indicadores relativos ao ano de 2017. 

 

2.1 Curso de Educação Física  

 

A presença da disciplina de Educação Física na Universidade Estadual de Mato Grosso 

(UEMT) foi estabelecida pelo Decreto-lei nº 705, de 25/07/1969, publicado no Diário Oficial 

do dia 28/07/1969, foi alterado pelo Art. 22 da Lei n° 4.024, de 20/12/1961 (LDB), que 

passou a vigorar com a seguinte redação “Será obrigatória a prática de educação física em 

todos os níveis e ramos de escolarização com predominância esportiva no ensino superior”. 

A finalidade inicial era implantar a chamada "ginástica obrigatória" para o ensino superior. 
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Por indicação do Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), fora 

aprovada a contratação de dois professores para integrar o corpo docente do Curso de 

Medicina, para ministrar a disciplina de Educação Física. Em meados de 1970, foi realizado o 

primeiro concurso vestibular para o Curso de Engenharia Civil e, no segundo semestre, a 

prática da Educação Física figurava no rol de suas disciplinas. A partir deste ano, os cursos 

da Universidade em suas estruturas curriculares passaram a ter a disciplina de Educação 

Física.  

Com a obrigatoriedade da disciplina de Educação Física, gerou-se a necessidade da 

criação de cursos que formassem profissionais para o atendimento da demanda. Neste 

período, aconteceu a criação de diversos cursos de graduação num processo de expansão da 

rede de ensino superior no país. Acompanhando esta tendência, desenvolveu-se no Estado um 

movimento pela criação e instalação de um curso superior de graduação em Educação Física 

na UEMT. Acompanhando os objetivos do movimento de criação do curso, o reitor, à época, 

encaminhou um expediente ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso com esta 

solicitação. O Conselho Estadual, após apreciação da matéria, emitiu o Parecer CEE/MT n° 

28-A/71 favorável, aprovado em sessão plenária de 27/02/1971, considerando as instalações 

adequadas em sua estrutura e autorizou a criação do Centro de Educação Física e Desportos 

(CED/UEMT) na Cidade Universitária de Campo Grande-MS. Concedida a autorização de 

funcionamento do curso, a reitoria determinou a publicação de Edital para a realização do 

primeiro concurso vestibular para o Curso de Educação Física - Licenciatura, com 32 vagas 

para ingresso, realizado no período de 22 a 27/03/1971. O CED/UEMT, em sua origem, 

funcionou nas dependências do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, cujas instalações 

sofreram adaptações em sua estrutura para abrigar a parte administrativa e salas onde eram 

ministradas disciplinas teóricas e/ou práticas da sua estrutura curricular. 

A sociedade campo-grandense, em face de relevância da iniciativa, dispensou, desde o 

início, valiosa colaboração para o pleno funcionamento do curso, uma vez que a UEMT ainda 

não estava aparelhada estruturalmente. As disciplinas de prática desportiva foram, em seu 

início, ministradas no Ginásio de Esportes da União Campo-grandense de Estudantes (UCE) 

e na Unidade do Corpo de Bombeiros, sendo que as aulas de atletismo e futebol, no Estádio 

Belmar Fidalgo. No final do ano de 1972, o Centro de Educação Física e Desportos foi 

instalado nas dependências do Estádio de futebol Pedro Pedrossian, conhecido popularmente 

como “Morenão”. 

O curso foi reconhecido pelo Decreto nº 77.307, de 17/03/1976, publicado no Diário 

Oficial da União, em 18/02/1976. 
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Tabela 01 – Dados do Curso de Educação Física. 

Habilitação 0 

Área de concentração Ciências Humanas/Saúde 

Duração (CNE) Mínimo: 4 anos/máximo: não definido 

Duração (UFMS) Mínimo: 8 semestres/máximo: 12 

semestres  

Implantação Ano: 1971 

Autorização Parecer CEE/MT Nº 28 A, de 27/02/71 

Reconhecimento Decreto Federal nº 77.307, de 17/03/1976 

Turno Integral: Manhã/Tarde/ Sábado M/T 

Número de vagas 40 

Carga horária 3.082 horas 

Coordenação Prof. Dr. Marcelo Victor da Rosa 

              Fonte: Res. COEG 659/2014. 

 

2.2 – Curso de Educação Física – Modalidade a Distância 

 

O surgimento da presente proposta de criação do curso de Educação Física Modalidade 

a Distância está intimamente ligado à ideia de evolução social por que tem passado a 

sociedade sul-mato-grossense. 

Numa perspectiva clarividente que logra identificar uma demanda reprimida no estado, 

a instituição de um Curso com as características da presente proposta traz consigo a 

possibilidade real de não somente suprir uma demanda parcial e regional, como, 

principalmente, possibilitar a geração de um polo significativo de sustentação do 

desenvolvimento loco-regional, hábil a oferecer o embrião de um momento acadêmico-

científico voltado ao suporte das expectativas sociais que clamam por um Curso que seja 

capaz de acompanhar e mesmo moldar os conceitos de desenvolvimento sustentável e 

responsabilidade social. Adere-se a isso o fato de que o curso de Educação Física seja capaz 

de contribuir para a formação de um senso crítico e holístico dos seres humanos que para ali 

se dirigem em busca de conhecimento e formação profissional. 

Nessa perspectiva, o Curso de Educação Física modalidade a Distância propõe-se a ser 

não apenas um expectador das relações sociais, mas, fundamentalmente, um agente vivo e 

atuante no sentido de se estabelecer um centro de referência crítica das relações entre o ser 

humano e o ambiente, de forma a habilitar graduandos conscientes de seu papel na sociedade 

contemporânea. 

A criação e implantação do referido curso foi aprovado pela Resolução nº 88 do 

COEG, de 23/03/2012 e Resolução COUN nº 26, de 23/04/2012. 
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Tabela 02 – Dados do Curso de Educação Física – Modalidade a Distância. 

Habilitação 0 

Área de concentração Ciências Humanas/Saúde 

Duração (CFE) Mínimo: 4 anos/máximo: não definido 

Duração (UFMS) Mínimo: 8 semestres/máximo: 12 

semestres 

Implantação Ano: 2012 

Autorização Resolução COUN n°26 de 23/03/2012 

Resolução COEG nº 23 de 23/03/2012 

Reconhecimento Em processo 

Turno Modalidade a Distância 

Número de vagas 50 vagas por polo 

Carga horária 3.520 horas 

Coordenação Prof.ª Drª. Sandra Helena Correia 

Dietrich 

  Fonte: Res. COEG nº 174/2016 - BS 6260 

 

2.2.1 – Indicadores 

 

O corpo docente do curso de Educação Física e Educação Física – Modalidade a 

Distância, constitui-se de Doutores, Mestres e Especialistas conforme apresentado na tabela 

03.  

                  Tabela 03 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do curso de Educação 

Física e Educação Física – Modalidade a Distância. 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL 
TITULAÇÃO 

% 
Integral Parcial DE 

Doutores   10 10 66,67 

Mestres   04 04 26,67 

Especialistas   01 01 6,66 

TOTAL   15 15 100 

Regime de 

Trabalho(%) 
  100  

 

           Fonte:  
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Tabela 04 - Perfil do corpo técnico administrativo do curso de Educação 

Física e Educação Física – Modalidade a Distância. 

Grau de 

Formação 

Feminino Masculino Total 

Número % Número % Número % 

Ensino 

Fundamental 
      

Ensino 

Médio 
01 50   01 50 

Graduado   01 50 01 50 

Especialista       

Mestre       

Doutor       

Total 01 50 01 50 02 100 

                    Fonte: 

 

 

Tabela 05 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Educação Física em 2017. 

Indicadores Número total 

Vagas 40 

Ingressantes 46 

Matriculados 142 

Trancamentos 8 

Desligamentos 13 

Mobilidade interna 1 

Mobilidade externa 0 

Vagas ociosas 10 

Concluintes 26 

               Fonte: SISCAD (2017) 

 

 

Tabela 06 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Educação Física – 

Modalidade a Distância em 2017. 

Indicadores Número total 

Vagas 50 por polo 

Ingressantes 150 

Matriculados 197 

Trancamentos 0 

Desligamentos 0 

Mobilidade interna 0 

Mobilidade externa 0 

Vagas ociosas Não há dados nos SISCAD 

Concluintes Não há dados nos SISCAD 

              Fonte: SISCAD (2017) 
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2.3 – Curso de Licenciatura de Educação do Campo 

 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo, proposto pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi criado em 2013, em resposta à chamada do Ministério de 

Educação, por meio de ação integrada entre: Secretaria de Educação Superior; Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnologia, mediante Edital N. 2 SESU/SETEC/SECADI/MEC, de 31/08/ 

2012. O referido Edital, por meio de chamada pública para inscrição e seleção de Instituições 

Federais de Ensino Superior – IFES, estabeleceu os critérios para criação de cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo, a serem desenvolvidos em 4 anos, na modalidade 

presencial, em Regime de Alternância entre Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade, 

atendendo o que estabelece o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo - PROCAMPO, em cumprimento à Resolução CNE/CEB n° 1, de 

3/4/2002, ao Decreto nº 7.352, de 04/11/2010 e em consonância com o Programa Nacional de 

Educação do Campo – PRONACAMPO. 

 

Tabela 07 – Dados do Curso de Educação do Campo. 

Habilitação - Ciências Humanas e Sociais 

- Linguagens e Códigos 

- Matemática 

Área de concentração Educação 

Duração (CFE) Mínimo: 4 anos/máximo: não definido 

Duração (UFMS) Mínimo: 8 semestres/máximo: 14 

semestres 

Implantação Ano: 2014 

Autorização Resolução COUN n° 49 de 04/07/2013 

Reconhecimento Em processo 

Turno Integral (Pedagogia da Alternância – 

Tempo Universidade – TU e Tempo 

Comunidade – TC) 

Número de vagas 150  

Carga horária 3.230 horas 

Coordenação Prof. Dr. José Roberto Rodrigues de 

Oliveira 

  Fonte: Res. COEG 327/2014 
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2.3.1 – Indicadores 

 

O corpo docente do curso de Educação do Campo constitui-se de Doutores e Mestres, 

conforme apresentado na tabela 08. 

 

                  Tabela 08 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do curso Educação do 

Campo. 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL 
TITULAÇÃO 

% 
Integral Parcial DE 

Doutores   06 06 46,16 

Mestres   07 07 53,84 

Especialistas      

TOTAL   13 13 100 

Regime de 

Trabalho(%) 
  100  

 

            Fonte: 

 

Tabela 09 - Perfil do corpo técnico administrativo do curso de Educação do 

Campo. 

Grau de 

Formação 

Feminino Masculino Total 

Número % Número % Número % 

Ensino 

Fundamental 
      

Ensino 

Médio 
  01 50 01 50 

Graduado 01 50   01 50 

Especialista       

Mestre       

Doutor       

Total 01 50 01 50 02 100 

                     Fonte 

 

 

Tabela 10 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Educação do Campo em 

2017. 

Indicadores Número total 

Vagas (a partir de 2018.1) 30 

Ingressantes Não houve seleção 

Matriculados 122 

Trancamentos 1 

Desligamentos 2 

Mobilidade interna 0 

Mobilidade externa 0 

Vagas ociosas 0 

Concluintes 0 

          Fonte: SISCAD (2017) 
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               Obs.: Houve apenas dois processos seletivos em 2014. O curso irá se tornar um 

curso na modalidade presencial a partir de 2019.1, com a previsão de 30 vagas. Este projeto 

pedagógico está em processo de aprovação nas instâncias superiores. 

 

2.4 – Cursos de Pedagogia  Diurno e Pedagogia  Noturno 

 

O primeiro Projeto de Curso de Pedagogia no CCHS/UFMS originou-se pela 

solicitação da Secretaria Estadual de Educação em atender uma demanda por cursos 

superiores na área pedagógica, em período noturno, registrada no Ofício nº. 

6071/1030/SE/MS/1980. Essa clientela encontrava-se matriculada no antigo 2º grau e era 

composta de 3.961 alunos, só no município de Campo Grande-MS, o que permitia considerar 

como uma significativa procura às vagas oferecidas nos cursos universitários nos períodos 

noturnos. 

Em 21/10/1980, o Comitê de Integração e Coordenação Executiva aprovou a criação do 

Curso de Graduação em Pedagogia com duas Habilitações: Magistério de 1º Grau - Séries 

Iniciais para o Ensino Fundamental e Magistério para Pré-escola, no Campus de Campo 

Grande-MS, no período noturno, com a missão de formar 644 professores que atuavam nas 

Redes, estadual e municipal de ensino, no referido município. 

As propostas curriculares foram precedidas de discussões e contaram com subsídios 

provenientes dos modelos de cursos em funcionamento na UNIMEP (Piracicaba-SP), 

Universidade Federal de Pelotas-RS e da Universidade de Passo Fundo-RS. A primeira turma 

ingressou em 1981, no primeiro semestre letivo, com 30 vagas oferecidas no vestibular para 

Habilitação em Séries Iniciais do Ensino de 1º Grau e 30 vagas na Habilitação em Pré-Escola, 

com ingresso no segundo semestre letivo. Em 1982, os currículos das habilitações foram 

unificados (Resolução COEPE nº 72/1982), passando a oferecer apenas uma Habilitação 

denominada: Magistério para a Pré-Escola e para Primeiras Séries do Ensino de 1º. Grau. 

Em 9 de dezembro de 1983, durante a realização do I Seminário Interno do Curso de 

Pedagogia, o perfil do profissional dos egressos do Curso de Graduação em Pedagogia foi 

objeto de discussão no âmbito do evento, deliberando por uma proposta que privilegiasse 

uma formação “consciente, crítico, autônomo, inserido na realidade, capaz de promover 

mudanças e transformações sociais". 

Pela Resolução nº 57/1983 COEPE a Estrutura Curricular amplia a formação 

acadêmica, criando a segunda Habilitação para o Magistério, focada para as Matérias 

Pedagógicas do Ensino de 2º Grau, Habilitação para o Magistério dos Anos Iniciais do 

Ensino de 1º Grau. O reconhecimento do Curso ocorreu em maio de 1984, por intermédio do 
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Parecer de n.º 691, datado em 05/10/1984 e publicado, em 14 de novembro do mesmo ano, 

no Diário Oficial da União. 

Buscando tornar coerente o perfil profissional, relativamente ao processo de formação, 

foram discutidos no V Seminário do Curso de Pedagogia (Anais: 1989, p. 27), os objetivos 

das disciplinas e ementas do curso, visando as possibilidades “interdisciplinares” do 

currículo, enquanto processos teóricos e metodológicos. 

Entre 1984 e 1989, acadêmicos, docentes e conselhos universitários esbarraram em 

condições frágeis de funcionamento do Curso, no que se referia ao sistema de seleção, como 

o sistema de avaliação e, ainda, a realização das práticas de ensino e estágios supervisionados 

curriculares e o reconhecimento dos profissionais formados por parte de órgãos de educação 

do Estado e dos municípios. 

Entre 1990 e 2002, o Curso passou por outras reestruturações curriculares, sempre no 

intuito de atender exigências da legislação superior, bem como atender um novo perfil 

profissional, ajustando-o às exigências sociais, históricas e políticas e, particularmente, às 

demandas da educação na época, considerando as lutas desencadeadas a partir dos anos 1980, 

em torno da cidadania e democracia, constituinte, autonomia universitária entre tantas outras. 

Em 2003, o Departamento de Educação propôs dois Projetos Pedagógicos para o Curso 

de Graduação em Pedagogia: Licenciatura em Educação Infantil e Licenciatura: em Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como referência o Decreto de criação dos Institutos 

Superiores de Educação, em instituições privadas e a interpretação da LDBEN nº. 9.394/96, 

bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (Resolução CNE/CP nº. 01, de 18/02/2002) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº. 01, de 07/04/1999), por um 

grupo de docentes do Curso.  

No ano de 2005, os acadêmicos ingressaram no Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) obtendo conceito 4. Essa nota se justifica pelo mérito dos acadêmicos e 

do quadro de professores do Curso, com 95%, em média, de doutores, sendo 50% destes 

atuando como pesquisadores na pós-graduação, em educação e psicologia. Porém, a 

superação assim compreendida, se deu pelo mérito dos acadêmicos, visto as dificuldades que 

enfrentam no ensino público, sendo muitos do ensino noturno, trabalhadores, bem como as 

próprias condições da universidade pública. Em 2007 e 2013, a Revista Guia do Estudante, 

da Editora Abril, certificou o Curso de Graduação em Pedagogia com cinco estrelas em sua 

avaliação anual de cursos superiores. 
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Com base na Resolução CNE/CP nº. 15, de 1/05/2006, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, levaram os professores a 

discutir a outra restruturação curricular do Curso, que resultou em um projeto com o 

oferecimento da formação docência com bases na Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, além de oportunizar aos acadêmicos a realização de núcleos de 

aprofundamentos nas áreas Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Gestão 

Educacional e Educação e Trabalho. 

As expectativas de formação e de perfil profissional do professor, defendida pelos 

docentes, levaram em conta a sociedade brasileira em suas condições históricas, ampliando 

suas próprias expectativas educacionais, apontando inúmeras possibilidades de atuação do 

pedagogo no contexto social. Também, foi consenso entre os docentes que a formação 

proposta neste projeto pressupõe, não somente a formação do futuro pedagogo que 

oportunize processos de democratização da educação e de exercício da cidadania nas 

instituições educativas, mas, também, para reconhecer e/ou participar da construção de 

relações político-sociais efetivas e não apenas burocrático-administrativas. 

 

Tabela 11 – Curso de Pedagogia Diurno e Noturno. 

Habilitação 0 

Área de concentração Educação 

Duração (CNE) Mínimo: 4 anos/máximo: não definido 

Duração (UFMS) Mínimo: 8 semestres/máximo: 12 

semestres  

Implantação Ano: 1980 

Autorização 0 

Reconhecimento Portaria MEC nº 460 de 12/11/1984 

Turno Diurno: Manhã/Tarde/ Sábado M/T – 

Noturno 

Número de vagas 50 

Carga horária 3.230 horas 

Coordenação Profª. Drª.  Sheila Denize Guimarães 

Barbosa 

  Fonte: Res. COEG nº 203 e 263/2014. 

 

 

2.4.1 – Indicadores 

 

O corpo docente do curso de Pedagogia – Diurno e Noturno, constitui-se de Doutores 

e Mestres, conforme apresentado na tabela 12.  
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                  Tabela 12 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do curso de Pedagogia – 

Diurno e Noturno, 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL 
TITULAÇÃO 

% 
Integral Parcial DE 

Doutores   21 21 84 

Mestres   04 04 16 

Especialistas      

TOTAL   25 25 100 

Regime de 

Trabalho(%) 
  100  

 

           Fonte: 

 

 

Tabela 13 - Perfil do corpo técnico administrativo do curso de Pedagogia – 

Diurno e Noturno. 

Grau de 

Formação 

Feminino Masculino Total 

Número % Número % Número % 

Ensino 

Fundamental 
      

Ensino 

Médio 
  01 50 01 50 

Graduado       

Especialista       

Mestre 01 50   01 50 

Doutor       

Total 01 50 01 50 02 100 

                   Fonte: 

 

 

  Tabela 14 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Pedagogia - Diurno em 

2017. 

Indicadores Número total 

Vagas 50 

Ingressantes 73 

Matriculados 177 

Trancamentos 06 

Desligamentos 15 

Mobilidade interna 01 

Mobilidade externa 0 

Vagas ociosas 17 

Concluintes 44 

              Fonte: 
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  Tabela 15 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Pedagogia - Noturno em 

2017. 

Indicadores Número total 

Vagas 50 

Ingressantes 90 

Matriculados 183 

Trancamentos 06 

Desligamentos 10 

Mobilidade interna 0 

Mobilidade externa 0 

Vagas ociosas 11 

Concluintes 04 

              Fonte: 

 

 

2.5 – Curso de Pedagogia Modalidade a Distância 

 

O Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena – Habilitação em Formação de Professores 

para a Educação Infantil e para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Modalidade a 

Distância, originou-se do Programa Interinstitucional de Formação de Professores em 

Serviço/ CEUA – Centro Educacional Universitário Aquidauanense (atual CPAQ – Campus 

de Aquidauana) em Aquidauana/MS, desenvolvido para suprir a demanda de formação de 

professores, na modalidade educação a distância, manifestada inicialmente pelo município de 

Bela Vista-MS. 

Em 1999, foi lançado o Edital do processo Seletivo Especial para o preenchimento de 

oitenta vagas, como parte do referido Programa Interinstitucional. 

A UFMS, mediante solicitação, obteve junto ao MEC o credenciamento para oferecer a 

modalidade educação a distância, com a autorização para o funcionamento do Curso de 

Pedagogia – Licenciatura Plena – Habilitação em Formação de Professores para os Anos 

Iniciais do Ensino fundamental, Modalidade: Educação a Distância, por meio da Portaria nº 

2.113, MEC, de 10/09/2001. 
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Tabela 16 – Curso de Pedagogia – Modalidade a Distância. 

Habilitação Formação de Professores para a 

Educação Infantil e para os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental 

Área de concentração Educação 

Duração (CNE) Mínimo: 4 anos/máximo: não definido 

Duração (UFMS) Mínimo: 8 semestres/máximo: 12 

semestres  

Implantação Ano: 2008 

Autorização Res. COUN nº 27 de 29/05/2007 

Reconhecimento Portaria MEC nº 762 de 18/10/2006 

Turno Diurno: Manhã/Tarde/ Sábado M/T - 

Noturno 

Número de vagas 50 vagas por polo 

Carga horária 3.587 horas 

Coordenação Profª. Drª.  Raquel Elizabeth  Saes Quiles 

Benini 

   Fonte: Res. COEG 251/2011 (matriz curricular – Res. COEG 124/2016) 

 

2.5.1 Indicadores 

 

O corpo docente do curso de Pedagogia – Modalidade a Distância constitui-se de 

Doutores, conforme apresentado na tabela 17.  

 

                  Tabela 17 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do curso de Pedagogia – 

Modalidade a Distância. 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL 
TITULAÇÃO 

% 
Integral Parcial DE 

Doutores   06 06 100 

Mestres      

Especialistas      

TOTAL   06 06 100 

Regime de 

Trabalho(%) 
  100  

 

           Fonte: 

 

 Não há corpo técnico administrativo no Curso de Pedagogia – Modalidade a 

Distância. O Curso conta com uma bolsista 20 horas para as demandas administrativas.  
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Tabela 18 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Pedagogia – Modalidade a 

Distância em 2017. 

Indicadores Número total 

Vagas 50 por polo 

Ingressantes 200 

Matriculados 185 

Trancamentos 01 

Desligamentos 0 

Mobilidade interna 0 

Mobilidade externa 0 

Vagas ociosas Não há dados no SISCAD 

Concluintes 71  

               Fonte: 

 

 

Tabela 19 - Perfil do corpo técnico administrativo da Faculdade de Educação*. 

Grau de 

Formação 

Feminino Masculino Total 

Número % Número % Número % 

Ensino 

Fundamental 
      

Ensino 

Médio 
  01 20 01 20 

Graduado       

Especialista 02 40 01 20 03 60 

Mestre   01 20 01 20 

Doutor       

Total 02 40 03 60 05 100 

          Fonte: 

                    *Refere-se aos técnicos da COAD, COAC, SAP, SECAC e Técnico em Libras. 

 

 

Tabela 20 - Perfil do corpo técnico administrativo do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (Mestrado e Doutorado). 

Grau de 

Formação 

Feminino Masculino Total 

Número % Número % Número % 

Ensino 

Fundamental 
      

Ensino 

Médio 
01 50   01 50 

Graduado       

Especialista 01 50   01 50 

Mestre       

Doutor       

Total 02 100    100 

          Fonte: 
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2.5.2 Potencialidades e fragilidades 

 

Os questionários aplicados aos 7 coordenadores de cursos de graduação por meio on 

line, referentes à parte das questões descritivas, impossibilitaram à Comissão de Setorial de 

Avaliação apresentar respostas a esse item. Todavia, nas questões destinadas à direção da US 

houve algumas respostas aos quesitos desta parte. 

Conforme a direção da US, a articulação entre a pesquisa, ensino e a extensão precisa 

ser mais estimulada dentro da Unidade. Quanto aos planos de melhorias de cursos, destacou 

que o curso de Educação Física, foi objeto de avaliação externa e encontra-se em diligência, 

no entanto, estão sendo tomadas as providências para que as melhorias sejam realizadas.  

 

2.5.3 Avaliação externa 

 

Os cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade de Educação passaram por 

avaliações externas, a exemplo, do ENADE em 2014 e pela Avaliação da CAPES (2017). 

Dessas avaliações serão apresentados os conceitos atribuídos por órgãos externos aos 

referidos, conforme tabela a seguir.   

 

Tabela 21 - Avaliações externas dos cursos de Graduação e Pós-graduação. 

Cursos Avaliação Externa/ano Conceitos 

Educação Física presencial ENADE/2014 4 

Educação Física modalidade 

a distância 

Não avaliado - 

Educação do Campo Não avaliado - 

Pedagogia presencial ENADE/2014 4 

Pedagogia modalidade a 

distância 

ENADE/2014 4 

Mestrado em Educação e 

Doutorado em Educação 

CAPES/2017 5 

 

 

2.5.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 

 

Os resultados da avaliação institucional de 2016 foram analisados pelos integrantes da 

CPA setorial, do extinto Centro de Ciências Humanas e Sociais. Diante disso, a Comissão de 

Avaliação Setorial atual fará as análises desses dados em 2017.2, mediante comparação e 
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reavaliação da nova realidade da avaliação da Unidade Setorial, considerando as duas 

avaliações semestrais do ano de 2017. 

2.5.5 Avaliação interna pelos discentes 

 

Apresentamos a seguir, a avaliação interna realizada pelos discentes dos cursos da 

Faculdade de Educação. Os resultados da avaliação referem-se às informações dos 

respondentes dos cursos a seguir: 

 

Tabela 22 - Avaliação interna realizada pelos discentes. 

CURSO 

3101 PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

3102 EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA 

3103 PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

3104 EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS 

3105 EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

LINGUAGENS E CÓDIGOS 

3106 EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

MATEMÁTICA 

31ç91 PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

3192 EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA 

Fonte: 

 

Consideramos que a participação discente é de significativa relevância para o 

processo de avaliação. Neste sentido, recomenda-se que sejam desenvolvidas estratégias 

institucionais de modo que a participação discente possa ser realizada procurando atingir 

todos os acadêmicos.  

Os dados apresentados referem-se aos discentes respondentes matriculados na 

Faculdade de Educação. Assim, os gráficos, tabelas e resultados referem-se ao conjunto de 

acadêmicos respondentes na totalidade dos cursos. A opção pela apresentação em sua 

totalidade deveu-se à impossibilidade no momento de fazer uma análise e interpretação por 

curso, período e modalidade (presencial e a distância). Acerca disso, faremos algumas 

considerações ao final do trabalho. 

A pontuação 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.  

 

2.5.5.1 Avaliação da coordenação de curso  

 

Acerca do trabalho e atuação dos coordenadores de curso, foram avaliados 03 tópicos, 

apresentados a seguir: 
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A) ORIENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE PESQUISA ENSINO E EXTENSÃO: 

 

 
Gráfico 1 

 

 

Tabela 23: Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

 

Respostas Total/Respondeu Percentual 
 

        

Muito Bom 258 39 15.12%   

Bom 258 108 41.86%   

Regular 258 68 26.36%   

Ruim 258 23 8.91%   

Muito Ruim 258 8 3.10%   

Não se aplica ou não observado 258 12 4.65% 

Fonte: 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?;5;Muito Bom;258;39; 

Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?;4;Bom;258;108; 

Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?;3;Regular;258;68; 

Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?;2;Ruim;258;23; 

Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?;1;Muito Ruim;258;8; 
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Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?;0;Não se aplica ou não 

observado;258;12; 

 

 

B) DISPONIBILIDADE E ATENÇÃO AOS ACADÊMICOS: 

 

 
Gráfico 2 

 

Tabela 24: Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

 

Respostas  Total/Respondeu Percentual 
 

        

Muito Bom 258 66 25.58%   

Bom 258 118 45.74%   

Regular 258 48 18.60%   

Ruim 258 15 5.81%   

Muito Ruim 258 8 3.10%   

Não se aplica ou não observado 258 3 1.16%  

Fonte: 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?;5;Muito Bom;258;66; 

Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?;4;Bom;258;118; 

Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?;3;Regular;258;48; 

Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?;2;Ruim;258;15; 
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Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?;1;Muito Ruim;258;8; 

Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?;0;Não se aplica ou não observado;258;3; 

 

 

 

C) DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CURSO: 

 

 
Gráfico 3 

 

Tabela 25: Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz 

curricular, locais, horários)? 

 

Respostas  Total/Respondeu Percentual 
 

        

Muito Bom 258 43 16.67%   

Bom 258 124 48.06%   

Regular 258 56 21.71%   

Ruim 258 22 8.53%   

Muito Ruim 258 7 2.71%   

Não se aplica ou não observado 258 6 2.33% 

Fonte: 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

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

locais, horários)?;5;Muito Bom;258;43; 

Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz curricular, 
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locais, horários)?;4;Bom;258;124; 

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

locais, horários)?;3;Regular;258;56; 

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

locais, horários)?;2;Ruim;258;22; 

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

locais, horários)?;1;Muito Ruim;258;7; 

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

locais, horários)?;0;Não se aplica ou não observado;258;6; 

 

Sobre a atuação dos coordenadores de curso, as informações indicam que esses tem 

desenvolvido um trabalho “Bom” ou “Muito bom” quanto aos itens informados.  

Os resultados apontam que os coordenadores de curso da Faculdade de Educação têm 

realizado com êxito suas atividades quanto aos itens avaliados.   

 

2.5.5.2 Avaliação da infraestrutura do curso  

 

Sobre a Infraestrutura do curso foram avaliados 11 tópicos, descritos a seguir: 

 

 
Gráfico 4 



26 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 <FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FAED 

 
Gráfico 5 

 

 
Gráfico 6 
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Gráfico 7 

 

 
Gráfico 8 
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Gráfico 9 

 

 
Gráfico  10 
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Gráfico 11 

 

 

 
Gráfico 12 
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Gráfico 13 

 
 

Gráfico 14 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

Ruim; Não se aplica ou não observado): 

QUESTÃO 1; Serviços de segurança?;16;85;59;37;18;17; 

QUESTÃO 2; Condições físicas dos sanitários?;26;79;72;29;23;3; 

QUESTÃO 3; Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao 

curso?;25;81;82;19;6;19; 

QUESTÃO 4; Serviços de limpeza e conservação de edificações e da 

infraestrutura?;35;101;62;22;11;1; 

QUESTÃO 5; Atendimento prestado aos portadores de necessidades 
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especiais?;13;62;58;34;10;55; 

QUESTÃO 6; Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 

práticas (e transporte a elas)?;22;75;71;29;16;19; 

QUESTÃO 7; Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas 

de sua unidade setorial?;8;53;42;35;37;57; 

QUESTÃO 8; Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 

equipamentos, sistemas e Internet)?;18;73;82;31;18;10; 

QUESTÃO 9; Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) 

das salas de aula?;34;84;72;21;19;2; 

QUESTÃO 10; Disponibilidade de espaços para lazer e convivência?;13;68;64;45;27;15; 

QUESTÃO 11; Instalações físicas da biblioteca de seu campus?;40;104;59;9;3;17; 

 

 As respostas indicaram predominantemente que a infraestrutura dos cursos são 

“Boas” ou “Regulares”.  

 Essa informação deve ser de conhecimento aos setores e instâncias responsáveis para 

que providências sejam tomadas no sentido de melhora-las. 

 

2.5.5.3 Avaliação da pesquisa e extensão do curso  

 

Sobre as ações e atividades de pesquisa e extensão foram avaliados 04 tópicos, conforme 

segue: 

 

 
Gráfico 15 
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Gráfico 16 

 

 
Gráfico 17 
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Gráfico 18 

 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

ruim; Não se aplica ou não observado) 

QUESTÃO 1; Oportunidades para participar de projetos de pesquisa?;47;78;58;19;8;11; 

QUESTÃO 2; Oportunidades para participar de programas/projetos de 

extensão?;39;73;68;10;12;19; 

QUESTÃO 3; Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação 

acadêmica?;52;77;44;10;3;35; 

QUESTÃO 4; Apoio da instituição para a participação em eventos 

externos?;22;67;62;24;16;30; 

 

Neste item, as informações indicaram predominantemente respostas como “Boas” ou 

“Regulares”.  

 Essa informação deve ser de conhecimento aos setores e instâncias responsáveis para 

que providências sejam tomadas no sentido de melhora-las, de modo a assegurar que a 

pesquisa e a extensão possam ser ações articuladas e complementares ao processo de 

formação acadêmico-científica. 
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2.5.5.4 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  

 

Em relação ao atendimento aos discentes, foram avaliados 02 tópicos, a seguir: 

 

 
Gráfico 19 

 

 
Gráfico 20 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

ruim; Não se aplica ou não observado) 

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

acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.?;21;68;49;15;6;11; 

QUESTÃO 2; Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS?;9;41;33;18;19;50; 
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Neste item, as informações indicaram predominantemente respostas como “Boas” ou 

“Regulares”. Respostas como “Ruim” e “Muito ruim” também apareceram, o que requer 

muita atenção da instituição. 

 

2.5.5.5 Avaliação da organização e gestão do curso  

 

Sobre a organização e gestão foram avaliados 04 tópicos. Conforme descritos: 

 

 

 
Gráfico 21 

 

 
Gráfico 22 
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Gráfico 23 

 

 
Gráfico 24 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

Ruim; Não se aplica ou não observado). 

QUESTÃO 1; Atuação do DCE?;13;50;39;20;20;29; 

QUESTÃO 2; Atendimento prestado pelos técnicos administrativos da sua unidade setorial 

acadêmica?;29;81;29;14;14;4; 

QUESTÃO 3; Participação em processos decisórios?;12;45;44;25;18;27; 

QUESTÃO 4; Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores?;13;45;48;11;17;37; 
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Sobre esse item, as informações indicaram diferentes grupos de respostas. As 

respostas como “Boas” e “Regulares” predominaram. Respostas “Muito boas” também 

estiveram presentes. Acerca disso, ainda que não apresentasse repostas expressivas que 

comprometam esse item, entendemos que medidas e ações institucionais podem ser tomadas 

para atingir níveis elevados de respostas em que os acadêmicos considerem esse item “Muito 

bom”. 

 

2.5.5.6 Avaliação da comunicação com a sociedade  

 

Em relação à comunicação com a sociedade, foram avaliados 04 tópicos, a seguir 

apresentados: 

 

 

 
Gráfico 25 
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Gráfico 26 

 

 
Gráfico 27 

 



39 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 <FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FAED 

 
Gráfico 28 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

ruim; Não se aplica ou não observado) 

QUESTÃO 1;Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na 

UFMS?;23;62;59;12;12;1; 

QUESTÃO 2;Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?;11;40;52;21;7;38; 

QUESTÃO 3;Portal (site) da UFMS?;30;85;41;5;6;2; 

QUESTÃO 4;Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?;16;67;48;11;11;16; 

 

Neste item as informações indicaram predominantemente respostas como “Boas” ou 

“Regulares”.  

Considerando que a universidade é uma instituição criada pela própria sociedade para 

atender suas necessidades e esta deve cumprir eficazmente seu papel social. Uma das 

ferramentas para demonstrar à sociedade o trabalho desenvolvido é manter um elevado grau 

de comunicação com a sociedade.  

Assim, entendemos que medidas devem ser realizadas de modo a garantir que sobre 

esse aspecto devem ser melhoradas. 

 

2.5.5.7 Avaliação da responsabilidade social  

 

As questões relativas à responsabilidade social foram avaliadas sob 02 tópicos, 

conforme segue: 
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Gráfico 29 

 

 

 
Gráfico 30 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

ruim; Não se aplica ou não observado); 

QUESTÃO 1; Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão 

social?;48;85;58;15;8;14; 

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

preservação da memória e do patrimônio cultural?;40;89;61;14;12;12; 

 

Neste item, as informações indicaram predominantemente respostas como “Boas” e, 

em menor porcentagem, repostas “Muito boas” e “Regulares”. Considerando a função social 
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da universidade pública, medidas devem ser tomadas para atingir o resultado “Muito bom” 

sobre todos os aspectos. 

2.5.5.8 Avaliação dos docentes do curso pelos discentes 

 

Quanto ao desempenho docente, formam avaliados 07 tópicos. Esses são a seguir 

apresentados: 

 

 
Gráfico 31 

 

 
Gráfico 32 
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Gráfico 33 

 

 
Gráfico 34 
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Gráfico 35 

 

 

 
Gráfico 36. 
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Gráfico 37. 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

ruim; Não se aplica ou não observado) 

QUESTÃO 1; Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as 

avaliações?;443;244;55;24;23;12; 

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

aula?;398;248;82;28;17;28; 

QUESTÃO 3; Assiduidade e cumprimento do horário?;483;235;44;17;12;10; 

QUESTÃO 4; Relacionamento professor-acadêmico?;441;243;66;16;25;10; 

QUESTÃO 5; Qualidade didática?;418;230;88;31;25;9; 

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

úteis após a sua realização)?;640;88;73; 

 

Neste quesito, as respostas indicaram grande predominância de conceitos como 

“Muito bom”.  

 Essa informação é de significativa relevância, pois indica a elevada qualidade do 

trabalho realizado na Faculdade de Educação quanto ao trabalho e atuação docente. 

 

2.5.5.9 Avaliação das disciplinas do curso 

 

Em relação às disciplinas do curso, foram avaliados 04 tópicos, sendo apresentadas a 

seguir: 
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Gráfico 38 

 

 

 
Gráfico 39 
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Gráfico 40 

 

 

 
Gráfico 41 

 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

ruim; Não se aplica ou não observado). 

QUESTÃO 1; Importância para a sua formação profissional?;809;384;56;10;7;8; 

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

biblioteca?;451;484;181;41;19;98; 

QUESTÃO 3; Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do 

curso?;582;500;126;33;21;12; 

QUESTÃO 4; Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas 
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práticas?;427;561;160;33;33;60; 

Neste quesito, as respostas indicaram grande predominância de conceitos como 

“Muito bom” e “Bom”. 

 Essa informação é de extrema relevância, pois indica a elevada qualidade dos Projetos 

Pedagógicos e organização curricular dos Cursos da Faculdade de Educação. Indica, ainda, 

que os cursos oferecidos e seus projetos atendem a demanda social de modo atual e 

contextualizado. 

 

2.5.5.10 Autoavaliação discente 

 

Em relação ao desempenho e participação discente, foram avaliados 03 tópicos, sendo 

apresentados a seguir: 

 
Gráfico 42 

 
Gráfico 43 
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Gráfico 44 

 

RESULTADOS AGRUPADOS (DESCRIÇÃO; Muito Bom; Bom; Regular; Ruim; Muito 

ruim; Não se aplica ou não observado). 

 

QUESTÃO 1; Pontualidade e permanência do início ao término das 

aulas?;382;310;46;16;3;10; 

QUESTÃO 2; Participação e dedicação nas atividades?;361;350;36;10;1;9; 

QUESTÃO 3; Assimilação dos conteúdos abordados?;313;329;77;24;12;12; 

 

Neste quesito, as respostas indicaram significativa predominância de conceitos como 

“Muito bom” e “Bom”.  

 Essa informação indica que os acadêmicos se consideram participantes, responsáveis 

e envolvidos com seu processo de formação acadêmica, além de assimilarem eficazmente os 

conteúdos abordados.  

Sobre esse tópico, entendemos que tal indicador é resultado, também, da ação 

docente, dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e das condições institucionais, que são 

elementos que corroboram para que tal assimilação ocorra com êxito. 

 

 

2.5.5.11 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 

 

Encontramos limitações e fragilidade para realizar análise das questões abertas. Tal 

fragilidade deve-se ao conjunto de repostas apresentarem-se com elementos, por vezes, 

contraditórios, com insuficiência de representatividade de diversas colocações, aterem-se a 

manifestação específica a determinadas situações pessoais acadêmicas ou institucionais 

vivida pelo respondente. 
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Neste sentido, no momento, ficamos impossibilitados de lidar com tais repostas com 

profundidade. Caso seja necessário retomamos essa análise. 

 

 

2.5.6 Avaliação interna feita pelos docentes 

 

Os resultados e as análises da avaliação dos docentes da Faculdade de Educação serão 

apresentados, nesta parte, em gráficos gerais, englobando todos dos cursos que foram 

avaliados em vários quesitos, os quais serão abordados mais adiante. Esclarece-se que as 

escalas avaliativas de todos os indicadores tiveram a pontuação que corresponde a uma média 

calculada de acordo com as respostas, em que: Muito bom = 5.0 pontos, Bom = 4.0 pontos, 

Regular = 3.0 pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 ponto, 0 (Não se aplica/Não 

observado). Os gráficos demonstram os dados completos dos indicadores avaliados dos 

resultados de 2017. 1. 

 

2.5.6.1 Unidade Setorial 

 

O primeiro indicador avaliativo apresenta as respostas dos docentes (individualmente) 

a três itens relacionados à unidade setorial, como segue: 

 

(i) Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(a): 

 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS; 

2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo; e 

3. Atuação docente. 

O gráfico abaixo demonstra as respostas de todos os docentes da Faculdade de Educação 

que responderam ao questionário, quanto à unidade setorial. 

 

 
      Gráfico 45 
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 Por meio do gráfico, pode-se observar que na questão 1 os docentes  estão satisfeitos 

com a unidade de trabalho, pois há maior prevalência de respostas na escala de bom e Muito 

bom. A avaliação do item nas escalas regular, ruim e Muito ruim, representa um dado que 

necessita ser averiguado pela administração da instituição para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

Na questão 2, os professores sinalizam que há qualidade do atendimento do pessoal 

técnico-administrativo da Faculdade de Educação, pois fica evidente no gráfico o enfoque de 

respostas entre as escalas Muito bom e bom. Entretanto, há respondentes que assinalaram 

esse atendimento entre a escala regular e ruim, não aparecendo a pontuação da escala Muito 

ruim. Contudo, é mais um elemento a ser verificado para futuras ações da unidade setorial. 

Quanto à questão 3, os professores respondem sobre a atuação docente de modo geral 

na FAED.  Podemos constatar que a maioria das respostas sinalizam que essa atuação é muito 

boa e, em segundo lugar,  uma prevalência de atuação boa. Todavia, aparece no gráfico a 

escala regular, o que representa a insatisfação desse quesito de quase 25% dos respondentes. 

Um dado importante é que não observamos no referido gráfico as avaliações nas escalas ruim 

e Muito ruim. Isso exposto, analisamos a seguir mais um indicador avaliativo. 

 

(ii) Responsabilidade Social 

 

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

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

preservação da memória e do patrimônio cultural; 

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); e 

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

e Gestão. 

No gráfico abaixo, encontram-se as respostas dos docentes quanto ao indicador 

responsabilidade social da Instituição, por meio de 7 questões, que foram apresentadas 

anteriormente. 
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     Gráfico 46 

  

 Na avaliação dos professores, há atividades desenvolvidas para a promoção da 

cidadania e inclusão social na instituição, uma vez que o índice de respostas da escala Bom 

atingiu a maior prevalência, considerando que, se somarmos as pontuações das escalas 

Regular e Ruim, percebe-se que essas não superam o grau de satisfação dos respondentes. No 

entanto, a unidade setorial deverá atentar-se a eles, pois demonstram que os docentes os 

avaliam de modo expressivo com vistas à intervenção da instituição nesse item. 

 A questão 2, que diz respeito à interação da UFMS com a comunidade regional, na 

área cultural e artística, na preservação da memória e do patrimônio cultural, apresenta mais 

de 50% de respostas, somadas as escalas Muito bom e Bom, todavia, as escalas Regular e 

Ruim passam dos 40%, o que demonstra pelos respondentes que há pouco investimento da 

instituição nessa área. 

 Considerando o item 3, quanto à divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) 

realizadas na UFMS, os docentes apontam, em sua maioria, que é Bom. Nesse mesmo item, a 

escala Muito bom está assinalada em segundo lugar, respectivamente, de Regular, Ruim e 

Muito ruim. Portanto, esses últimos índices indicam que a instituição precisa investir mais na 

divulgação de suas atividades. 

 No quesito qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, item 4, verificamos que os 

respondentes consideram os trabalhos como Bom, acrescidas de Muito bom, contudo, a 

prevalência das escalas Regular, Ruim e Muito ruim passam de 25%, o que apontam 

insatisfação dos professores nesse item. O que nos chama a atenção é o número expressivo de 

respostas na escala NA (Não se aplica) ou NO (não observado). 

 Com relação ao item do Portal (site) da UFMS, item 5, há prevalência das escalas 

Bom e Muito bom, todavia, se somarmos as escalas Regular e Ruim, têm-se 

 aproximadamente 30% avaliações de insatisfação da questão.  

No item 6, sobre o Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica (campus, escola, 

faculdade ou instituto), aproximadamente 40% aprovam a qualidade do Portal, contudo, ao 

somarmos as escalas Regular, Ruim e Muito ruim, temos uns 30% de insatisfação na área 

avaliada.  Novamente, há expressiva prevalência de respondentes que apontam a escala NA 
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ou NO.  Nesse sentido, pondera-se que os docentes parecem desconhecer o Portal da unidade 

setorial. 

Por fim, no item 7, das condições da biblioteca local, com referência ao acervo e 

equipamentos, organização e gestão, a avaliação indica que mais de 50% dos respondentes 

consideram o item Bom e Muito bom, sendo a prevalência do item Bom, entretanto, as 

escalas Regular, Ruim e Muito ruim chegam a mais de 45%. Um dado, relevante para a 

intervenção da unidade setorial. 

 

2.5.6.1.1 Direção 

 

Neste indicador, os professores avaliaram aspectos relacionados à direção da unidade 

setorial da Faculdade de Educação, conforme segue. 

 

(i) Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (Campus, 

escola, faculdade ou instituto) quanto à (ao):  

 

1. Acesso 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; 

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

Administrativas; e 

6. Transparência administrativa. 

 

     Gráfico 47 

 

 Observa-se, no gráfico acima, que mais de 50% dos professores avaliam a questão do 

acesso à direção na escala Muito bom. Ao somarmos as repostas aos itens das escalas Muito 
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bom e Bom, temos 80% de avaliação positiva nos itens avaliados. Do mesmo modo, na 

questão 2, avaliam entre a escala Muito bom e Bom, todavia temos em torno de 20% dos 

respondentes que analisam esse item como Regular e Ruim. Na questão 3, temos a 

prevalência da escala Muito bom e Bom, todavia aparece que 25% dos professores avaliam 

esse item de forma Regular e Ruim, o que deve ser analisado pela Unidade Setorial. 

A questão 4 diz respeito à promoção, pela Direção, da integração entre os professores 

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

observamos que a prevalência de respostas está entre as escalas Bom e Muito bom, contudo 

há mais de 20% de respostas nas escalas Regular e Ruim. Nesse caso, vale ressaltarmos que a 

Direção da Faculdade foi recentemente empossada na função, o que pode ter levado a tantas 

respostas pouco positivas ao item avaliado. 

A comunicação/divulgação, pela Direção, das decisões do Conselho de Campus e 

Administrativas foi avaliada com prevalência entre as escalas Bom e Muito bom, entretanto, 

aparece entre respostas nas escalas Regular e Muito ruim, o que deverá ser objeto de atenção 

da atual gestão da unidade setorial.  

 Na última pergunta, os docentes avaliam a transparência administrativa da unidade 

como Muito bom (35%) e Bom (30%), mas observamos que ao somarmos as respostas dadas 

nas escalas Regular, Ruim e Muito ruim, temos mais de 10%, sinalizando que a direção 

deverá atentar-se para esse elemento. 

 

2.5.6.1.2 Condições de oferecimento dos cursos 

 

Neste item, os docentes avaliaram as condições de oferecimento dos cursos levando-

se em conta a seguinte questão: 

 

(i) Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): 

 

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

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

matriculados nas suas disciplinas; 

3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das 

suas disciplinas; 

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

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

6. Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, flexibilidade); 
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7. Atendimento a pessoas com deficiência; 

8. Estrutura da secretaria acadêmica – SECAC; e 

9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica – SAP. 

 

 

 
      Gráfico 48 

 

O gráfico acima apresenta as respostas dos professores das condições dos 

cursos. Nela aparece o predomínio do indicador Bom e Muito bom para o item 1, que 

está relacionado ao espaço físico das salas de aula. Nos itens 2, 3 e 4, há prevalência 

dos indicadores Regular, Ruim e Muito ruim, relacionados aos espaços físicos de 

laboratórios para alunos, equipamentos de informática e apoio técnico a laboratórios. 

Ressaltamos a média de respondentes que avaliam o item 4, 3 e 2 na escala NA ou 

NO, o que demonstra a realidade dos cursos, uma vez que há necessidade de 

investimentos em espaços destinados ao uso da informática para alunos e professores. 

 Há predomínio das respostas da escala “Bom” para os itens 5, 6, 7, 8 e 9 que 

indicam uma avaliação positiva, considerando a  colaboração do Colegiado do Curso 

e NDE nas suas necessidades pedagógicas dos cursos;  a Matriz Curricular do curso 

(duração, disciplinas, flexibilidade);  o atendimento ás pessoas com deficiência; a 

estrutura da secretaria acadêmica – SECAC  e de apoio acadêmica – SAP.  

 

2.5.6.1.3 Coordenação de cursos 

 

Foram realizadas perguntas aos professores para que avaliassem as coordenações de 

cursos referente aos itens que seguem: 

 

1. Relacionamento com professores; 

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

curricular; 
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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; e 

8. Transparência nas ações da coordenação. 

 

 
     Gráfico 49 

 

No gráfico acima, observa-se a prevalência de respostas da questão 1 a 8 na escala 

Muito bom, seguida do conceito Bom. Isso significa que os docentes da FAED ratificam 

que as coordenações, de modo geral, atendem aos 8 conceitos descritos, demostrando a 

qualidade da atuação na área. Apresenta, também, a indicação dos conceitos Regular como 

prevalente, principalmente na questão 5, que diz respeito à promoção da integração entre 

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

 

2.5.6.1.4 Pesquisa e Extensão 

 

Os docentes avaliaram as ações voltadas à pesquisa e à extensão no âmbito dos cursos 

da unidade setorial, nos itens relativo à (ao): 

 

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

2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão; e 

3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 
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      Gráfico 50 

   

 O gráfico acima apresenta o conceito regular atribuído pelos docentes ao apoio 

institucional e à integração da pesquisa, do ensino e da extensão. É prevalente, ainda, nas 

questões 1 e 2 respostas entre os indicadores Regular, Ruim e Muito ruim, o que demonstra 

fragilidades nessas questões, necessitando maior investimento da Unidade. Todavia, mais de 

50% atribuíram respostas à questão 3 como Bom e Muito bom, demostrando que a 

infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão ocorre satisfatoriamente na FAED. 

 

2.5.6.1.5 Autoavaliação  

 

Neste item, 50 docentes responderam ao questionário para avaliarem os seus 

desempenhos como professores quanto ao: 

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

Relatórios de Autoavaliação); e 

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

atividades complementares, etc.). 

 

 
                Gráfico 51 

  

 O gráfico acima apresenta que os docentes consideram os seus conhecimentos dos 

documentos da Instituição em Bom e Muito bom, já quanto aos conhecimentos dos cursos 

de graduação observa-se o conceito Muito bom e Bom. Há, também, uma prevalência 

mínima de respostas às questões 1 e 2 com conceito Regular. 
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2.5.6.1.6 Questões abertas respondidas pelos docentes 

 

Dos 50 professores que responderam aos questionários de avaliação institucional da 

FAED, mais de 50% apresentaram algumas potencialidades e fragilidades relacionadas aos 

cursos em que atuam. Os docentes apontam as seguintes potencialidades da US: 

 O novo espaço de salas de aula na SEDFOR (excelente);   

 Qualidade de docentes; 

  Comprometimento da Direção da FAED; 

 Qualidade da Matriz curricular; 

 Atuação da coordenação do curso, desempenho e articulação entre os docentes;  

 Motivação dos docentes para o crescimento do curso; 

 Os profissionais formados pelo curso se tornam agentes de transformação social, são 

formadores de opinião e participantes ativos na construção de políticas públicas de 

educação; 

 Flexibilidade curricular - oferecimento de todas as disciplinas em cada semestre, 

disponibilidade dos professores em participar das atividades do curso, integração com 

o PPGEdu nas atividades de pesquisas e extensão, embora seja um número reduzido 

de professores com titulação e pesquisas diversas, população discente interessada e, 

consideravelmente, exigente por organização e padronização; 

 A maioria dos nossos acadêmicos tem bolsas (pesquisa, extensão ou ensino); somos 

bem amigos e integrados (professores) e temos liberdade para propormos ações 

(pesquisa, ensino e extensão); 

 Formação dos professores, trabalho dos professores em ensino, pesquisa e extensão; 

 Organização didático-pedagógica, relação com a Pós-graduação, formação docente, 

interdisciplinaridade em algumas disciplinas, discussões e encontro de respostas 

coletivas; 

 PPC do Curso, sua proposta de formação crítica do aluno, engajamento comprometido 

da grande maioria dos docentes,  

 Relatos de ex-alunos que sempre indicam o curso como sendo de boa qualidade (visão 

do curso na sociedade); 

 Diferentes oportunidades de formação para os alunos, flexibilidade dos alunos em 

realizar disciplinas no noturno e diurno e de repeti-la quando necessário; 

  Projeto Pedagógico do Curso coerente com a formação, preocupação com a 

qualidade do profissional que irá para o mercado de trabalho, preocupação com 

projetos de extensão; 
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 Pesquisa e extensão junto às escolas municipais e estaduais, oficinas e trabalhos 

articulando teoria e prática, uso do laboratório de informática.  

  Competência e compromisso do quadro docente; 

  Relacionamento profissional e bom ambiente de trabalho; 

 Formação do corpo docente, atendimento à comunidade, protagonismo na 

administração, qualidade das metodologias de ensino, coordenação entre colegiado e 

FAED;  

 Docentes atuantes, projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

 Corpo docente qualificado, número significativo de docentes pesquisadores, produção 

científica elevada, publicações em periódico e livros. 

 Estrutura predial nova, possibilidade de ampliação da estrutura física,  

 É um curso que oferece condições para formar, também futuros pesquisadores, 

mediante às bolsas de PIBIC.  

 Atender uma população que foi, por muitos anos, excluída do seu direito de acesso ao 

ensino superior: a população do Campo.  Habilitar professores para atuar nas escolas 

do Campo que atendam às necessidades dos alunos em seus espaços de pertença, 

respeitando sua cultura e valorizando seus saberes e conhecimentos advindos do 

trabalho com a terra; 

 Profissionalismo, competência e conhecimento;  

 As potencialidades situam-se na função social de oferta da educação superior no 

interior do Estado, em municípios que não contam com outras instituições e passam 

na tenacidade dos estudantes e tutores e no empenho de alguns professores em buscar 

a construção permanente da qualidade de ensino, apesar de todas as dificuldades 

colocadas; 

 Inclusão da minoria/formação para a especificidade do campo/espaço fértil para a 

pesquisa e a extensão/diferencial na formação docente/atendimento à Política Pública 

de Formação, tendo em vista a precariedade da formação docente no meio rural da 

região; e, 

 Empenho do colegiado para promover práticas coletivas no seminário do TCC. 

 

Para os docentes, as fragilidades foram: 

 

 Integração entre os professores; 

 Espaço de convivência entre os alunos; 
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 Dificuldade na comunicação e divulgação das informações pela coordenação de 

curso;  

 Falta de equipamentos com bom desempenho, deficiência na iluminação, falta de 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, falta de salas para os professores 

(estrutura física); 

 Número de docentes insuficiente para atender ao curso;  

 Elevada quantidade de trabalhos administrativos (comissões, etc.);  

 Infraestrutura física e de pessoal, manutenção de equipamentos, acesso para as 

pessoas com dificuldades de locomoção, resolução de problemas; 

 Distribuição de disciplinas muito centralizada (curso);  

 Precária infraestrutura e falta de material esportivo; 

 Distribuição de disciplinas muito centralizada (curso);  

 Excesso de funções dos professores além de ensino, pesquisa e extensão;  

 Espaço físico-geográfico, escassez de recursos didáticos científicos, dificuldades 

operacionais para as atividades extraclasse, precariedade dos espaços físicos (sala de 

professores), considerando atividades concernentes às atividades docentes, bem como, 

atendimento aos alunos; 

 Quantidade de servidores administrativos;  

 Falta de transparência da coordenação de curso na indicação de professores para lista 

de ofertas; 

 Democratização das decisões comprometida na unidade;  

 Espaço físico para o docente realizar atendimento aos discentes não adequado ou 

inexistente;  

 Evasão devido ao SISU (quando o aluno entra pela nota e não pelo curso); 

  Matrículas de alunos comprometidas pelo SISU, quando as aulas já estão em 

andamento;  

 Falta de recurso e infraestrutura necessários para a manutenção da Licenciatura em 

educação do campo e o regime de alternância, que exige maior engajamento e 

presença dos professores da UFMS nas comunidades de origem dos alunos;  

 A FAED carece de salas de aula apropriadas para desenvolver suas atividades (os 

cursos não contam com salas de aula próprias), assim mesmo laboratórios; 

 Falta de livros na biblioteca na área de Pedagogia (a biblioteca não pode fazer 

compras de clássicos, por exemplo, porque não são novos), de materiais básicos na 

sala de aula (apagador, lixeira, giz);  
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 Falta um lugar fixo para as aulas em outras licenciaturas (temos que atender, no 

mesmo dia, em prédios diferente, distantes);  

 Fragilidades: evasão, entrada de alunos com as aulas já em andamento;    

 Estágio;  

 Dificuldades de relacionamento; 

 Infraestrutura física, limpeza dos equipamentos; 

 Falta maior integração com a educação básica apesar dos esforços que realizam os 

professores.  

 Falta de recursos financeiros e debilidades na estrutura física de apoio aos discentes, 

como por exemplo: espaço insuficiente dos alojamentos; 

 São muitas as fragilidades, começam pelo PPC, passam pelas divergências de 

percepção entre os professores acerca da qualidade a ser ofertada, acentuam-se com a 

execução da modalidade a distância na IES, quase sempre ignorada ou excluída, a 

infraestrutura precária de alguns polos, e no âmbito do Programa UAB, a fragilidade e 

descontinuidade do financiamento, inviabilizam um planejamento semestral e 

quadrianual passível de ser cumprido, sem alterações constantes; 

 Falta de estrutura para o trabalho efetivo com a modalidade de alternância e moradia 

dos alunos no tempo universidade (tempo em que os alunos permanecem na 

universidade). Precariedade do alojamento, falta de organização da logística (ar 

condicionado é desligado quando os alunos estão no tempo universidade); e 

 Oferta de uma alimentação mais acessível e de qualidade para os alunos da 

Leducampo. 

 

 

2.5.6.1.7 Críticas, sugestões e observações dos docentes  

 

Neste item, alguns professores manifestaram-se com apontamentos que não foram 

previstos no questionário da avaliação institucional. Apresentam algumas críticas, 

sugestões e observações, quais sejam: melhorar a estrutura física: salas para professores e 

tecnologia para apoio às ações pedagógicas; há a necessidade de melhorias na iluminação 

nos arredores e estacionamento da SEDFOR; é urgente a necessidade de cantina para os 

acadêmicos com aula na SEDFOR em todos os turnos; administrar os espaços 

institucionais pela perspectiva do coletivo; ter mais interpretes de Libras; distribuição de 

disciplinas pode ser mais democrática, aceitando colaboração por parte de maior número 

de professores, bem como certas escolhas no andamentos de montagem de horários; 
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aumento do número de técnicos e diminuição de contratados; humanizar mais as ações da 

UFMS; melhorar a operacionalização do SISCAD; criação e otimização de espaços (sala 

de projeção/cine); organização de laboratórios multimídias; discussão alargada das 

necessidades impressas pelas diretrizes de formação e a elaboração das estruturas 

curriculares;  discussões curriculares voltadas ao aprendizado e não somente ao 

acatamento das indicações das diretrizes de cada curso; Siadoc deveria pontuar mais as 

atividades acadêmicas de pesquisa, extensão e docência, não a administrativa, pois se 

queremos uma universidade de ponta, não será pela  gestão, que é atividade meio,  mas 

sim pela produção que sairá desses tripés; adaptação orçamentária; falta integração 

acadêmica e científica; falta interdisciplinaridade e sustento para tal;  ausência de 

equipamentos e laboratórios para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, ensino e 

extensão; aumentar a transparência no uso dos recursos de cada programa/projeto 

implantado na UFMS; colocar em prática a gestão democrática prevista na legislação 

vigente, garantindo real função deliberativa aos Conselhos, transparência de suas 

deliberações e cumprimento dos procedimentos previstos no regimento geral; orientar e 

instrumentalizar as chefias dos setores acerca do funcionamento da instituição; melhorar 

o processo de comunicação entre setores e com a sociedade; rever o Regulamento 

Disciplinar na UFMS; requerer de cada unidade administrativa planos de ação, passíveis 

de acompanhamento e avaliação pela comunidade acadêmica. 

 

2.5.7 Avaliação interna realizada por coordenadores 

 

Serão descritos, nesta parte, os resultados da avaliação dos coordenadores dos cursos 

da Faculdade de Educação de forma geral. Salienta-se que, na escala avaliativa, a pontuação 

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. 0 (Não se aplica/Não observado). Os gráficos demonstram os dados completos dos 

indicadores avaliados dos resultados de 2017. 1 

 

2.5.7.1 Condições de gestão e oferecimento do curso 

 

Nesta parte os coordenadores de cursos responderam a questões relativas à 

organização e à gestão da unidade setorial, levando-se em conta 5 itens: 

 

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

desenvolvidas na função de coordenador; 



62 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 <FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FAED 

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

3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver; 

4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico); e 

5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

 

 

 

 
     Gráfico 52 

 

 Pode-se observar no gráfico acima que houve empate nas repostas dos coordenadores 

de cursos relacionadas à questão 1, quando avaliaram ser o treinamento (orientação) 

recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de 

coordenador nas escalas Bom e Muito bom. Contudo, mais de 10% dos respondentes  a 

consideraram Muito ruim, sendo um dado relevante que precisa ser objeto de atenção da 

atual gestão da unidade. Na questão 2, os coordenadores avaliaram como Bom a 

qualidade do atendimento da Secretaria Acadêmica (SECAC).  Com relação às respostas 

das questões 3 e 4, é Muito bom o auxílio da Coordenação de Gestão Acadêmica e 

Secretaria de Apoio Pedagógico (Secretaria de Apoio Pedagógico). A qualidade do 

atendimento e da disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios teve o conceito 

Bom em prevalência, todavia mais de 25% dos respondentes apontam como Regular e 

Muito ruim.  

 

2.5.7.2 Infraestrutura 

 

Os coordenadores avaliaram a infraestrutura dos cursos que coordenam por meio de 

três perguntas: 

 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível; 

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

3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades do 

curso. 
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     Gráfico 53 

 

 

Observa-se a prevalência do conceito Muito bom nas respostas dos coordenadores de 

cursos quanto ao espaço físico (salas de aula, etc) e aos equipamentos de laboratório e 

informática, bem como compatibilidade com as necessidades do curso. Entretanto, na questão 

2, referente ao espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 

acadêmicos, eles avaliaram como Regular. Contata-se, também, que mais de 15% deles 

deram respostas à questão 1 como Muito ruim e às questões 2 e 3 como Ruim.  

 

 

2.5.7.3 Informações Gerais 

 

 Foram elaboradas perguntas aos coordenadores de cursos quanto a informações gerais 

relacionadas à: 

 

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; e 

6. Apoio e atendimento da PROAES. 

 

 
                 Gráfico 54 

 

 O gráfico acima apresenta que os coordenadores de cursos avaliaram a atuação do 

Núcleo Docente Estruturante dentro dos conceitos Muito bom e Bom. Também, a 
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disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas dos cursos, quanto ao seu 

quantitativo, titulação e previsão para os próximos 3 anos foi avaliada no conceito Muito bom 

e Bom, todavia, nesse item aparece mais de 25% de respostas no conceito Regular. Nesse 

caso, fica evidente um indicador que precisa de análise e ações pela direção da unidade.  Na 

questão 3 (atualização do PPC), tem-se a avaliação como Muito bom e, na questão 4 

(atendimento a pessoas com deficiência), observa-se os conceitos Bom e Muito bom. 

Entretanto, aparecem dois conceitos Muito ruim e Regular nas respostas às questões 

mencionadas. 

   

2.5.7.4 Autoavaliação 

 

Os coordenadores de cursos foram convidados a realizar uma autoavaliação do 

desempenho na função que exercem quanto ao: 

 

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

Relatórios de Autoavaliação); e 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e 

de atividades complementares, etc.). 

 

 

 
     Gráfico 55 

 

2.5.7.5 Observações, sugestões e críticas dos coordenadores de cursos 

 

Não foram apontadas observações, sugestões e críticas pelos coordenadores dos 

cursos de graduação da Faculdade de Educação, considerando as questões da avaliação 

institucional. 

 

2.5.8 Avaliação interna realizada por técnicos administrativos 

 

Os resultados e as análises da autoavaliação dos técnicos administrativos da 

Faculdade de Educação serão apresentados, nesta parte, em gráficos gerais englobando todos 
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dos cursos que foram avaliados em vários quesitos, os quais serão abordados mais adiante. 

Cabe esclarecermos que as escalas avaliativas de todos os indicadores tiveram a pontuação 

que corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: Muito bom = 

5.0 pontos, Bom = 4.0 pontos, Regular = 3.0 pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim = 1.0 

ponto, 0 (Não se aplica/Não observado). Os gráficos demonstram os dados completos dos 

indicadores avaliados dos resultados de 2017. 1. 

 

2.5.8.1 Missão e perfil 

 

Os técnicos administrativos responderam uma pergunta relacionada à missão e ao 

perfil institucional da UFMS e ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

considerando: 

 

1. A contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento do PDI. 

 

 
     Gráfico 56 

 

 

O gráfico acima representa a avaliação dos técnicos administrativos em relação à 

contribuição da unidade na implementação e no acompanhamento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. A média foi 3,67, evidenciando que a maior parte dos 

entrevistados considera o referido item “bom”. 

 

2.5.8.2 Políticas institucionais 

 

Como você avalia sua unidade/setor com relação: 

1. A integração entre servidores técnico-administrativos e professores; 

2. A integração entre servidores técnico-administrativos e alunos; 

3. A participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de pesquisa;  

4. A participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de extensão; e 

5. A participação dos servidores técnico-administrativos na resolução de problemas da 

unidade/setor. 
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     Gráfico 57 

 

O resultado do questionário apresentou a maior média para a integração entre 

servidores técnico-administrativos e alunos. Já o que apresentou a menor média, considerada 

regular, foi em relação à participação dos servidores nas atividades de extensão, apresentando 

também um alto valor na abstenção. 

 

2.5.8.3 Responsabilidade social da instituição 

 

 

Os técnicos administrativos foram convidados a responderam questões sobre a 

responsabilidade social da instituição, como seguem: 

Como você avalia a sua unidade setorial com relação às: 

1. Ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social; e 

2. Atividades ou projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

 

 
 

      Gráfico 58 

 

As notas referentes à responsabilidade social da UFMS podem ser classificadas como 

conceito Bom. No entanto, constatam-se pequenos percentuais de notas Ruim e Muito ruim. 

 

2.5.8.4 Comunicação institucional 

 

Foram avaliados pelos técnicos administrativos a efetividade dos meios de 

comunicação da instituição, levando-se em consideração: 

1. Secretaria Especial de Comunicação Social e Científica; 

2. Portal da UFMS; 
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3. Boletim de Serviço; 

4. Telefonia; 

5. E-mail; 

6. Comunicações Internas; e 

7. Ouvidoria. 

 

 
     Gráfico 59 

 

Em relação à comunicação institucional, houve predominância de conceito “Bom” ou 

“Muito bom” com médias acima de 3. A questão no que se refere ao boletim de serviço 

obteve a melhor média, que foi de 4,06. As notas boas, no geral, provavelmente podemos 

atribuir à evolução e à implementação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, que 

trouxe agilidade às comunicações dentro da Universidade. 

 

 

2.5.8.5 Políticas de pessoal 

 

Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à 

(ao): 

1. Levantamento de necessidades de treinamento; 

2. Capacitação técnico-administrativa; 

3. Apoio à participação em eventos; 

4. Apoio à qualificação (pós-graduação, especialização, etc.); 

5. Assistência à saúde do servidor; 

6. Forma de avaliação de desempenho; 

7. Plano de carreira e os critérios de progressão; 

8. Grau de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos e outros aspectos 

vinculados a sua função; e 

9. Relacionamento interpessoal com a chefia imediata. 
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     Gráfico 60 

 

O aspecto que obteve melhor avaliação foi o relacionamento com a chefia imediata. 

Os aspectos levantamento de necessidades de treinamento, apoio à participação em eventos, 

apoio à qualificação, assistência à saúde do servidor, plano de carreira e os critérios de 

progressão e grau de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos e outros 

aspectos vinculados à sua função, obtiveram pequeno percentual de notas ruins, sendo a 

menor nota de avaliação no quesito apoio à qualificação, com média 2,81. No geral, os 

demais quesitos obtiveram boas notas. 

 

2.5.8.6 Organização e gestão 

 

Avalie a atuação dos órgãos/setores institucionais: 

1. Coordenação administrativa de sua unidade; 

2. Direção da sua unidade; 

3. AGETIC; 

4. AGINOVA; 

5. PROAES; 

6. PROGRAD; 

7. PROPP; 

8. PROPLAN; 

9. PROGEP; 

10. PROADI; 

11. PROECE; 

12. SEAVI; 

13. SECOM; 

14. SEDFOR; e 

15. SELOC. 
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      Gráfico 61 

 

Os órgãos institucionais da UFMS obtiveram, no geral, boas avaliações dos servidores 

técnico-administrativos da FAED, sendo que todas ficaram acima de 3, mas fica o destaque 

para a COAD/FAED, setor que obteve a melhor média, 3,88.  Houve um número 

relativamente expressivo de abstenções nas respostas dos tópicos referentes às questões 4, 5, 

6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, provavelmente porque os técnicos não têm contato direto com 

todos os setores da universidade, isso depende muito da sua área de atuação. 

 

2.5.8.7 Infraestrutura 

Avalie, em sua unidade, a infraestrutura em relação à(ao): 

1. Espaço físico; 

2. Estacionamento; 

3. Limpeza do prédio; 

4. Coleta de resíduos; 

5. Acessibilidade; 

6. Acesso à Internet e telefonia; 

7. Uso econômico de material de consumo; 

8. Material permanente e equipamentos adequados; 

9. Manutenção de equipamentos; 

10. Manutenção geral da unidade; e 

11. Segurança, vigilância e proteção. 
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      Gráfico 62 

 

Em relação à infraestrutura, os aspectos: estacionamento, limpeza do prédio, coleta de 

resíduos, acessibilidade, acesso à internet, material permanente e equipamentos adequados, 

manutenção de equipamentos e manutenção geral da unidade foram avaliados 

majoritariamente com conceito médio Bom. No entanto, ainda obteve certas porcentagens de 

conceitos negativos, principalmente no que tange ao acesso à internet e material. Os demais, 

como conceito médio Bom, sem porcentagens com conceituações negativas. No espaço para 

comentários houve muitas reclamações sobre a internet do prédio. 

 

2.5.8.8 Processo de avaliação 

 

Os técnicos administrativos avaliaram a unidade e o processo de avaliação quanto  

à (s): 

 

1. Ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação; 

2. Participação da comunidade interna nos processos de autoavaliação;  

3. Relação entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI; e 

4. Atuação da Comissão Setorial de Avaliação. 

 

 

 

 
     Gráfico 63 

   

Quanto ao processo de avaliação institucional, todas as questões ficaram 

relativamente acima da média. Houve, entretanto, grande número de abstenções nesses 

casos, provavelmente porque a FAED tem pouco tempo de atuação desde a sua criação. 
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2.5.8.9 Sustentabilidade financeira 

 

 

Os técnicos administrativos avaliaram a gestão do orçamento da UFMS quanto à(ao): 

1. Acompanhamento da execução do orçamento aprovado; 

2. Adequação dos recursos às necessidades; e 

3. Uso racional dos recursos destinados às atividades administrativas e pedagógicas. 

 

 

 
     Gráfico 64 

 

Em relação à sustentabilidade financeira da instituição todas as questões obtiveram 

conceito médio Bom. No entanto, observa-se que há pequenas porcentagens com avaliações 

negativas, o que deve ser analisado pela unidade setorial.  

 

 

2.5.8.10 Observações, sugestões e críticas dos técnicos administrativos 

 

Além de apresentarem as observações, sugestões e críticas, os técnicos 

administrativos foram convidados a avaliarem os pontos fortes e os pontos frágeis da US. 

Dos 16 servidores que responderam a essas perguntas abertas, 07 deles avaliaram, 

responderam de modo aleatório, os pontos fortes, tais como: espaço físico, relacionamento, 

pessoas qualificadas, resistência, persistência e esperança, companheirismo da equipe técnica, 

atendimento acadêmico, controle e arquivo da documentação e atendimento aos usuários, 

presteza, amabilidade e disponibilidade para o atendimento às pessoas. Onze (11) servidores, 

também, por meio de respostas aleatórias, apresentaram os seguintes pontos fracos: 

comunicação, pouco recurso financeiro, falta de material de limpeza, manutenção do prédio 

da unidade, capacitação dos servidores; wifi,  falta de lanchonete próxima a US, a qualidade 

da internet, número insuficiente de técnicos administrativos, segurança predial, entrosamento 

da equipe, clareza de cumprimento de metas e de objetivos. 

Não se pode ignorar que a FAED tem somente nove meses, por conseguinte, quando 

os técnicos administrativos demonstram os pontos frágeis da US é fundamental que se leve 
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em consideração esse fato. Todavia, cabe à direção da US conhecê-los para dar os 

encaminhamentos necessários, dentro de sua governabilidade. 

 Com relação à questão das sugestões para a melhoria da unidade, 11 técnicos 

administrativos responderam: 

- Interação; 

- Manutenção do prédio (existência de espaços com as lâmpadas queimadas há muito tempo); 

- Mais materiais de higiene como papel toalha e detergente nos banheiros; 

- Integrar os cursos de graduação, mestrado, salas de aula e coordenação e direção no mesmo 

complexo; 

- Mudar a gestão, direção, respeitando as escolhas feitas nas eleições e nomeando o primeiro 

mais votado e não o segundo lugar; 

- Lotação de mais técnicos administrativos; 

- Redimensionamento da força de trabalho, para acabar com as distorções de tarefas, 02 - 

Definição de o que fazer para todos e designação para cumprimento, 03 - avaliação 

sistemática dos trabalhos e das relações interpessoais; 

- Chefia mais presente e que considere as condições de trabalho de todos; e 

- Que as rotinas decisórias sejam menos inconstantes. 

 

 

2.5.9 Avaliação da Direção 

 

A avaliação da direção da Faculdade de Educação pautou-se por perguntas realizadas 

por meio de um questionário on line, em que a mesma avaliou a qualidade das ações 

desenvolvidas na UFMS em âmbito da administração e gestão institucional, pesquisa e 

extensão, unidade setorial e a autoavaliação do desempenho na função. 

Levou-se em conta, também, na avaliação de cada questão, a escala avaliativa na qual 

a pontuação correspondeu a uma média calculada de acordo com as respostas, em que Muito 

bom = 5.0 pontos, Bom = 4.0 pontos, Regular = 3.0 pontos, Ruim = 2.0 pontos e Muito ruim 

= 1.0 ponto, ou 0 = Não se aplica/não observado. 

 

Na primeira parte do questionário, a direção avaliou de modo Muito bom a qualidade 

das atividades UFMS nos seguintes pontos: 

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

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

preservação da memória e do patrimônio cultural; 

3. Divulgação das atividades (eventos, concursos) realizadas na UFMS; 
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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 às pessoas com deficiência; e 

10. Atuação dos docentes. 

3.5.9.1 Gestão Institucional 

  

Foi perguntado para a direção como avaliava os órgãos Administração Central da 

UFMS com relação à qualidade do(a): 

 

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; e 

17. Qualidade do acesso e atendimento da SELOC. 

 

A direção avaliou a qualidade apontando o conceito Muito bom nas questões de 

número 1 e de 3 a 17. Somente a questão 2 obteve o conceito Bom. 
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2.5.7.5 Pesquisa e Extensão 

 

No quesito relacionado à pesquisa e extensão, a direção atribuiu a avaliação na escala 

Muito bom nas seguintes questões: 1. Integração da pesquisa, ensino e extensão; 2. Apoio 

institucional à pesquisa e extensão e 3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 

2.5.7.6 Autoavaliação 

 

Em sua autoavaliação, a direção da Unidade Setorial avaliou o seu desempenho na 

condição de diretora atribuindo o conceito Bom às questões de seu conhecimento dos 

documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, PPI, Relatório de Gestão, 

Relatório de Autoavaliação Setorial), e o conceito Muito bom em sua atuação das funções de 

direção. 

 

2.5.7.7 Questões descritivas - Unidade Setorial 

 

Nesta parte, a direção da US avaliou questões relacionadas às potencialidades e 

fragilidades da unidade relativos a pesquisa, ensino e extensão, apresentando a sua análise de 

que é necessário estimular mais a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na Unidade. 

Quando ao plano de melhorias de cursos, apresentou o curso de Educação Física, que está 

passando por avaliação externa, todavia estão sendo tomadas todas as medidas necessárias 

para que o curso volte a ter um indicador avaliativo acima do conceito 3. No tocante à 

informação se o corpo docente está adequado em quantidade e qualidade às necessidades dos 

cursos da unidade, esse quesito encontra-se em processo de análise e já foram identificadas 

áreas que necessitam de ampliação do número de professores.  

Na questão relacionada à biblioteca, a direção informou que a biblioteca é de excelente 

qualidade estrutural, apresentando carência quanto a alguns títulos da área da educação, tais 

como Educação Física, Educação do Campo e Pedagogia.   

 

3 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

 

A pesquisa e a pós-graduação desenvolvida pela Faculdade de Educação estão 

ligadas, essencialmente, ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEdu). Este 

Programa é o mais antigo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estando com 

Linhas e Grupos de Pesquisa consolidados há muito tempo, contribuindo para o acadêmico 

desenvolver e aprimorar seus conhecimentos, orientados por professores que possuem 
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produção reconhecida e qualificada. Ademais, os cursos da Pós-graduação em Educação 

estão avaliados pela Capes com a nota 4, classificados como “bom desempenho”. 

Soma-se às qualidades do PPGEdu, a ótima estrutura dentro da UFMS, uma vez que 

possui local acessível, com equipamentos de multimídia que facilitam as aulas e a 

participação de professores de outras Universidades nacionais e estrangeiras. 

Uma das principais vantagens do PPGEdu é que o Mestrado e o Doutorado em 

Educação abrangem todas as áreas do conhecimento, ou seja, egressos dos mais diversos 

cursos de graduação podem se candidatar a uma vaga neste Programa, sejam da área de 

exatas, biológicas ou humanas, pois, formar educadores-pesquisadores comprometidos com o 

avanço do conhecimento, para o exercício da investigação científica e das demais atividades 

profissionais é um dos objetivos do PPGEdu.  

Dado o exposto, apresentam-se os cursos de Pós-graduação do PPGEdu. 

 

2.1 Pós-graduação 

 

A Faculdade de Educação possui dois cursos de Pós-graduação stricto sensu, o 

Mestrado e o Doutorado em Educação. Além desses cursos, encontravam-se em processo de 

abertura de edital e seleção de alunos, três cursos de Pós-graduação lato sensu modalidade a 

distância, a saber: Mídias em Educação; Educação Física Escolar e Relações Étnico-raciais. 

 

2.1.1 Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

A origem do Programa de Pós-graduação em Educação remonta ao Curso de 

Mestrado em Educação (CME) implantado em 1988, por meio de convênio com a Faculdade 

de Educação da Universidade Estadual de Campinas (FE/UNICAMP), processo mantido até 

o ano de 1991. 

Vale destacar que foi criado como uma tradução mais ampla do sentido de educação 

escolar, exigindo a participação de outras ciências que contribuíssem para uma compreensão 

mais profunda dos processos sociais envolvidos com a educação. Disso foi resultante um 

projeto curricular que garantiu, por um lado, a natureza do objeto de conhecimento da área; 

por outro, permitiu a incorporação de professores doutores de distintos departamentos (hoje 

extintos) e campus da UFMS. 

O processo que desencadeou a organização desse Programa, por Linhas de Pesquisa, 

teve início ao final do processo de avaliação da CAPES/MEC, realizado em 1996, período no 
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qual também se operou a alteração de sua identidade institucional, isto é, de CME para 

Programa de Pós-Graduação em Educação. Para tal estruturação, contou-se com consultoria 

externa do Prof. Dr. Osmar Fávero (Universidade Federal Fluminense/CAPES). Essa 

consultoria proporcionou ao CME a revisão da gestão de sua estrutura e funcionamento, que 

culminou com a organização por Linhas de Pesquisas. 

Para tal organização foram tomados os eixos norteadores das pesquisas em 

desenvolvimento, ficando assim definidas e estabelecidas, em princípio, quatro linhas, a 

saber: Formação e Prática Profissional, Diversidade Sociocultural e Subjetividade em 

Educação, Ideias Educacionais e Pedagogias Contemporâneas e Estado e Políticas Públicas 

em Educação.  Essas linhas mereceram outro processo de reestruturação, desencadeado em 

2004, por ocasião da organização do Projeto que visava à implantação do Curso de 

Doutorado. Desde 2004 até 2009 estão assim organizadas: 

1. Educação e Trabalho; 

2. Ensino de Ciências e Matemática; 

3. Estado, Política e Sociedade; 

4. Escola, Cultura e Disciplinas Escolares; e 

5. Educação, Psicologia e Prática Docente. 

Em 2009, a Linha de Pesquisa Estado, Política e Sociedade passou a ser História, 

Políticas e Educação. Ressalte-se, ainda, que a formação de docentes/pesquisadores por parte 

do PPGEdu tem sido importante também para a consolidação de uma política voltada à 

pesquisa e à pós-graduação na UFMS e, de seus processos formativos, saíram parte dos 

docentes que compõem, atualmente, os programas acadêmicos e profissionais na área de 

educação (Curso de Mestrado em Educação Matemática, Curso de Mestrado em Educação 

Social e Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências). 

 

2.1.1.1 Cursos de Pós-graduação -  Mestrado e Doutorado em Educação 

 

Apresentam-se nesta parte os objetivos, as linhas de pesquisa, o número de docentes, 

e os indicadores de ingressantes e de egressos do curso de Mestrado do PPGEdu, bem como 

as fragilidades, potencialidades e as ações futuras a serem tomadas visando à melhoria desse 

curso. Do curso de Doutorado, não foram apresentados os dados à Comissão Setorial de 

Avaliação (CAs). Vale ressaltar que o planejamento do PPGEdu ocorre trienalmente, 

impossibilitando a coleta e análise de dados para avaliar questões relacionadas a ações para 
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2018, todavia, demonstram-se ações para 2017. Salienta-se, também, que serão apresentados 

dados de 2016, amparando-se no relatório de 2016 da Comissão Própria Setorial do antigo 

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS).  

 

Indicadores do curso de Mestrado em Educação – Ano referência 2016 

 

Número de ingressantes: 15; 

;  

Número de desistentes: 0; e 

.  

 

Situação do quadro docente 

 

tal de docentes do programa: 17; 

;  

s: 0; e  

-CNPq: 2, sendo Pq1. 

 

Potencialidades do curso 

São consideradas potencialidades (pontos positivos) do programa: (1) Incremento e 

circulação do conhecimento da produção de docentes e discentes; (2) Edital de seleção 

bolsista pós-doutorado - PNPD/CAPES; (3) Edital de seleção bolsista doutorado sanduíche 

no exterior - PSDE/CAPES; (4) Revista do Programa no SEER e (5) Intercâmbio com 

pesquisadores estrangeiros.  

Foram desenvolvidas cinco ações, em 2016, para manter as potencialidades do 

programa: (1) Incremento e circulação do conhecimento da produção de docentes e discentes 

- Realização de evento acadêmico – ESPEDU; (2) Revista INTERMEIO no SEER - Mudança 

de Qualis B3 para B2, conforme Qualis Periódicos CAPES 2015-2016; (3) Seleção bolsista 

pós-doutorado - PNPD/CAPES; (4) Seleção bolsista doutorado sanduíche no exterior - 

PSDE/CAPES e (5) Intercâmbio com pesquisadores nacionais e estrangeiros".  

Fragilidades do programa 

Foram consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Excesso de aulas na 

graduação dos docentes do stricto sensu. (2) Tempo de finalização do curso – doutorado. (3) 

Estrutura curricular. (4) Recursos bancas e eventos. (5) Circulação de conhecimentos e 

integração com outros programas stricto sensu.  
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Dentre as fragilidades, foi considerada a mais grave: excesso de aulas na graduação 

dos docentes do stricto sensu.  

Ações desenvolvidas, em 2016, para sanar ou minimizar as fragilidades do curso: (1) 

Circulação de conhecimentos e integração com outros Programas. (2) Realização do 

Encontro Sul-Mato-grossense de Pesquisadores em Educação. (3) Seleção de bolsistas 

PNPD/CAPES. (4) Seleção de bolsistas de doutorado sanduíche - 03 alunos foram 

selecionados em Edital do PSDE/CAPES. 

Foram indicadas cinco ações a serem desenvolvidas, em 2017, que visem minimizar 

ou eliminar as fragilidades: (1) Reorganizar a estrutura curricular; (2) Acompanhar os 

doutorandos; (3) Incentivar e acompanhar os doutorandos selecionados no PNPD e 

PSDE/CAPES.  

 

2.2 Pesquisa 

 

As Linhas de Pesquisas (LP) do PPGEdu são as seguintes: 

 LP 1 – Educação e Trabalho; 

 LP 2 – Ensino de Ciências e Matemática; 

 LP 3 – História, Políticas e Educação; 

 LP 4 – Escola, Cultura e Disciplinas Escolares; e 

 LP 5 – Educação, Psicologia e Prática Docente. 

LP 1 – Educação e Trabalho – Prioriza, por um lado, o objeto trabalho em geral, 

(organização do trabalho nas diferentes relações institucionais; formação, preparação e 

qualificação profissional) e, por outro, o trabalho docente nas diferentes etapas e modalidades 

de ensino (políticas de formação e qualificação profissional na educação básica, ensino 

superior e educação continuada). 

DOCENTES: Antonio Osório do Carlos Nascimento, Alexandra Ayach Anache (docentes 

permanentes) e Isabella Fernanda Ferreira (docente colaboradora). 

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Antônio Carlos do Nascimento Osório 

(antonio.osorio@ufms.br) 

GRUPOS: 
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1. Desenvolvimento Humano e Educação Especial, liderado pela Profª. Drª. Alexandra 

Ayach Anache; 

2. Grupo de Pesquisa e Investigação Acadêmica nos Referenciais Foucaultianos 

(GEIARF), liderado pelo Prof. Dr. Antônio Carlos do Nascimento Osório. 

LP 2 – Ensino de Ciências e Matemática – investiga aspectos didáticos e 

epistemológicos referentes à formação de conceitos nas áreas de ensino de ciências, 

matemática e novas tecnologias, por meio de um referencial metodológico que contemple a 

multiplicidade inerente ao fenômeno pedagógico escolar. 

DOCENTES: Profª. Drª. Shirley Takeco Gobara e Profª. Drª. Suely Scherer (docentes 

permanentes). 

COORDENAÇÃO: Profª. Drª. Suely Scherer (susche@gmail.com) 

GRUPOS: 

1. Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Ciências, liderado pela Profª. Drª. 

Shirley Takeco Gobara; 

2. GETECMAT – Grupo de Estudos de Tecnologia e Educação Matemática, liderado 

pela Profª. Drª. Suely Scherer e pela Profª. Drª. Marilena Bittar, 

http://getecmat.blogspot.com.br. 

LP 3 – História, Políticas e Educação – investiga, a partir do foco da história da 

educação, a organização do trabalho didático e as políticas educacionais. Prioriza, também, o 

estudo das diferentes teorias acerca do Estado, com o intuito de analisar as políticas sociais 

em geral e, em particular, as políticas educacionais, realizando, ainda, a avaliação e 

acompanhamento do impacto das políticas educacionais implantadas pelas instâncias federal, 

estadual e municipal. 

DOCENTES: Profª. Drª Carina Elisabeth Maciel, Profª. Drª Margarita Victória 

Rodriguez, Profª. Drª Maria Dilnéia Espíndola Fernandes, Profª. Drª Silvia Helena Andrade 

de Brito (docentes permanentes), Profª. Drª Solange Jarcem Fernandes e Prof. Dr Júnior 

Vagner Pereira da Silva (docentes colaboradores). 

COORDENAÇÃO: Profª. Drª. Maria Dilnéia Espíndola Fernandes 

(mdilneia@uol.com.br) 

GRUPOS: 



80 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 <FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FAED 

1. Observadores de Salários Docentes em Mato Grosso do Sul, liderado pela Profª. Drª. 

Maria Dilnéia Espíndola Fernandes; 

2. Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil 

(HISTEDBR), representado em MS pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Sociedade, 

História e Educação (GEPSE), coordenados pela Profª. Drª. Silvia Helena Andrade de 

Brito; 

3. Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Educação Superior/ Profª. Drª  

Mariluce Bittar (GEPPES/MB) e  Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão e 

Educação Especial (GEPIEE), coordenados pela Profª. Drª.  Carina Elizabeth Maciel. 

LP 4 – Escola, Cultura e Disciplinas Escolares – investiga a escola e suas relações com 

a cultura, mais especificamente, a cultura escolar como categoria articuladora das 

investigações sobre currículo. 

DOCENTES: Profª. Drª.  Fabiany de Cássia Tavares Silva e Profª. Drª.  Jacira Helena do 

Valle Pereira Assis. 

COORDENAÇÃO: Profª. Drª.  Fabiany de Cássia Tavares 

GRUPOS: 

1. Observatório de Cultura Escolar (OCE), liderado pela Profª. Drª.  Fabiany de Cássia 

Tavares Silva; e 

2. Grupo de Estudos e Pesquisas em Antropologia e Sociologia da Educação 

(GEPASE),  liderado pela Profª. Drª. Jacira Helena do Vale Pereira Assis. 

LP 5 – Educação, Psicologia e Prática Docente – desenvolve estudos e pesquisas sobre 

Epistemologia, Filosofia e Experiências da Infância e da Educação Infantil; a questão da 

aprendizagem e conhecimento psicológico e a identidade e cultura contemporânea na 

constituição de sujeitos em espaços educativos. 

DOCENTES: Profª. Drª.  Lucrecia Stringhetta de Melo, Profª. Drª.  Sonia da Cunha Urt, 

Profª. Drª.  Rosana Carla Cintra Gonçalves, Profª. Drª.  Josiane Peres Gonçalves e Profª. Drª.  

Celia Beatriz Piatti . 

COORDENAÇÃO: Profª. Drª.  Rosana Carla Cintra Gonçalves (rosana.cintra@ufms.br) 

GRUPOS: 
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1. Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação (GEPPE), liderado pela 

Profª. Drª. Sônia da Cunha Urt; e 

2. Núcleo de Estudos Interdisciplinares: a Pesquisa como Estratégia de Formação, 

liderado pela Profaª. Drª. Lucrecia Stringhetta Mello; e 

3. Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Múltiplas Linguagens (GEPEMULT), 

gepemult.wordpress.com, liderado pela Profª. Drª. Rosana Carla Gonçalves Gomes 

Cintra. 

4 EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE 

 

Na tabela a seguir identificamos os 33 projetos de extensão coordenados pelos 

docentes da unidade, em 2017.1, que possibilitam aos discentes da FAED terem acesso a 

novos conhecimentos, a bolsas, a contato com a comunidade interna e externa. Hoje, os 

estudantes têm à disposição as ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), 

“[...] unidade responsável pelo planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da 

política estudantil da UFMS e das atividades dirigidas aos estudantes” (UFMS, 2017 ON 

LINE). 

 

 

Tabela 26  - Projetos de extensão e docentes coordenadores. 

Nome de professores e/ou técnicos 

administrativos 

Nome dos projetos 

Ângela Maria Costa - Docente 
VII SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR - 

Aliança pela Infância (Cópia) 09-05-2017. 

 

Antonio Lino Rodrigues de As - Docente 
 O III Presente a OSUN: Manifestação de 

Religiosidade no Candomblé e I Semana de 

Diversidade Religiosa. 

 

 

Antonio Lino Rodrigues de As - Docente 
Louvando e Revitalizando a Ancestralidade. 

Africanos, Ciganos e Indígenas. 

I Encontro de Mulheres das Religiões 

Afrodescendentes.    I Festival de Corimba. 

Antonio Lino Rodrigues de As - Docente 

 

Práticas Pedagógicas de Educação de Jovens 

e Adultos. 

 

Aureotilde Monteiro - Docente 

 

Formação de Conselheiros Escolares: um 

processo para a democratização da escola 

pública. 
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Camila de Oliveira da Silva - Docente 

 

Um estudo sobre a integração de gêneros e 

tecnologias digitais em escolas do meio 

rural.  

 

Carina Elisabeth Maciel - Docente 

 

VII Encontro de Políticas e Práticas de 

Formação de Professores e III Seminário da 

Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação de Mato Grosso 

do Sul: Reforma do Estado Brasileiro, 

agendas e tensões: Educação, Políticas e 

Formação Docente. 

 

Celia Beatriz Piatti - Docente 

 

Políticas educacionais e formação: produção, 

projetos e ações de educação e psicologia. 

 

Celia Beatriz Piatti - Docente 

 

Seminário do GEPPE - 18 anos: Formação e 

Pesquisa. 

 

Christianne de Faria Coelho - Docente 

 

MEDALHA: Multiprofissionalismo no 

Esporte de Alto Rendimento e Amador. 

 

 

Constantina Xavier Filha - Docente 

 

Brincar de Fazer Cinema com Crianças.  

 

Fernando Cesar de Carvalho Moraes - 

Docente 

 

Projeto Córrego Bandeira. 

 

Joel Saraiva Ferreira - Docente 

 

Saúde em Movimento. 

 

Joel Saraiva Ferreira - Docente 

 

III Congresso Brasileiro de Ensino da 

Educação Física para a Saúde. 

 

Jorge Luis Dávila - Docente 

 

Educação e Emancipação. 

 

Karine Albuquerque - Docente 

 

Tradução e Interpretação em Língua 

Brasileira de Sinais / Língua Portuguesa. 

 

Luis Alejandro Lasso Gutiérrez - Docente 

 

Agroecologia nas Escolas do Campo. 

Fortalecimento e consolidação do Centro de 

Referência em tecnologias sociais 

agroecológicas da Escola Municipal 
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Eldorado, Sidrolândia / MS. 

 

Luis Alejandro Lasso Gutiérrez - Docente 

 

Capoeira Angola UFMS. Práticas e saberes 

ancestrais na comunidade. 

 

Luis Alejandro Lasso Gutiérrez - Docente 

 

Educação do Campo no Mato Grosso do Sul: 

ampliando a construção da identidade das 

escolas do campo. 

 

Margarita Victoria Rodriguez - Docente 

 

Centro de Documentação e Memória em 

História da Educação da UFMS. 

 

Maria Aparecida Lima dos Santos - Docente 

 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino 

de História (GEPEH) e formação de 

professores: escrita e ensino de História 

como eixos de formação continuada. 

 

Marina Brasiliano Salerno - Docente 

 

Esporte Adaptado. 

 

Marina Brasiliano Salerno - Docente 

 

Atletismo adaptado e convencional. 

 

Milene Bartolomei Silva - Docente 

 

Brinquedoteca Aberta. 

 

Mirian Lange Noal - Docente 

 

O cinema pega a estrada. 

 

Mirian Lange Noal - Docente 

 

Praça da Poesia: encontros, magias, festas, 

vida. 

 

Mirian Lange Noal - Docente 

 

IV Seminário Estadual de Educação do 

Campo: um projeto em construção – UFMS. 

(IV SEduCampo). 

 

Myrna Wolff Brachmann dos Santos - 

Docente 

 

Encontro de Pedagogia: teoria, prática e 

formação de professores.  

 

Ordalia Alves de Almeida - Docente 

 

Planos municipais da primeira infância: 

criança é prioridade. 

 

Rafael Rossi - Docente 

 

Educação e Emancipação. 

 

Rosana Carla Gonçalves Gomes Cintra – PROJETO UNIKA DANÇA UFMS - Escola 
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Docente de Formação de Bailarinos e Cia de dança. 

Rosana Carla Gonçalves Gomes Cintra - 

Docente 

 

GEPEMULT – Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação e Múltiplas 

Linguagens. 

 

Rosana Carla Gonçalves Gomes Cintra - 

Docente 

 

VIII Seminário GEPEMULT - Grupo de 

Estudos em Educação e Múltiplas 

Linguagens. 

 

Rosana Carla Gonçalves Gomes Cintra - 

Docente 

 

Seminário da Linha de Pesquisa do 

Programa de Pós-graduação em Educação: 

Educação, Psicologia e Prática Docente. 

 

Sandra Helena Correia Diettrich - Docente 

 

Aprimoramento da utilização de novas 

tecnologias no processo ensino 

aprendizagem. 

 

Sheila Denize Guimarães Barbosa - Docente O professor dos anos iniciais: uma proposta 

de formação mediante a constituição de um 

grupo colaborativo.  

 

Shirley Vilhalva- Docente 
I Encontro dos Estudantes de Libras da 

UFMS. 

 

 

5 AVALIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA  

 

 Os cursos de graduação de Educação Física e Pedagogia da FAED foram avaliados 

pelo Guia do Estudante de 2017, obtendo 4 estrelas, que é motivo de comemoração pelo 

trabalho de qualidade de todos os profissionais da educação da US e da UFMS. Para se ter 

uma ideia da relevância dessa avaliação, no Guia do Estudante são apresentados resultados de 

pesquisa da opinião de mais de oito mil professores e coordenadores de cursos de todo o país, 

que emitem conceitos que possibilitam classificar as graduações em boas, muito boas e 

excelentes.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao trazermos algumas considerações finais neste relatório, é relevante reforçarmos a 

condição de recém-criada da Faculdade de Educação, mas, que em pouco mais de 9 meses de 
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existência, já vem elevando a qualidade dos serviços prestados às comunidades interna e 

externa no que se refere às áreas do ensino, da pesquisa e da extensão, como pudemos 

verificar nos dados apresentados anteriormente em todo o relatório. 

 Ressaltamos as potencialidades elencadas na autoavaliação institucional realizada por 

técnicos, alunos, docentes, coordenadores de cursos e pela direção, de modo geral, e não 

menos importantes, as fragilidades apontadas. Com isso, esperamos contribuir com a 

avaliação institucional geral da UFMS e, em específico, da Faculdade de Educação, com 

vistas à qualidade do trabalho nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão para os alunos 

do Mato Grosso do Sul e do Brasil. 

Evidenciamos, também, a avaliação discente da US, que apresenta indicadores positivos 

no que diz respeito à: 

a) eficiência de atuação das coordenações de curso, nos quesitos avaliados; 

b) elevada qualidade do trabalho e da atuação docente da Faculdade de Educação; 

c) elevada qualidade dos projetos pedagógicos e da organização curricular dos Cursos 

da Faculdade de Educação, indicando, entre outros, que os cursos oferecidos e seus projetos 

atendem à demanda social de modo atual e contextualizado. 

Assim, no aspecto pedagógico as respostas dos alunos indicaram que a Faculdade de 

Educação tem desenvolvido com êxito sua função de formação acadêmico-profissional nos 

cursos que oferece. 

Outro destaque damos aos Programas de Pós-graduação, Mestrado e Doutorado em 

Educação, que obtiveram conceito 5 pela última avaliação da CAPES (2017.1), bem como o 

conceito 4, no último ENADE dos cursos de Pedagogia das modalidades presencial e a 

distância. E, também, evidenciamos o conceito do Guia do Estudante, 4 estrelas, atribuído 

aos cursos presenciais de Educação Física e de Pedagogia.  

Contudo, necessitamos priorizar e investir, para o próximo ano, em ações que 

revitalizem mais a articulação entre ensino, pesquisa e extensão junto a todos os docentes da 

FAED e demais áreas responsáveis. 

 Diante do exposto, finalizamos este relatório com a expectativa de que a 

autoavaliação institucional da Faculdade de Educação seja um elemento para pautar 

planejamentos em um futuro próximo, para que viabilizem ações capazes de solucionar os 

vários problemas (fragilidades) apontados pelos seus atores (alunos, funcionários, professores 

e gestores). Deve-se ter consciência de que o trabalho de todas as áreas da US precisa de 

sustentabilidade financeira, que criará condições efetivas para o desenvolvimento de 

melhorias nas áreas administrativa, de infraestrutura, técnico-pedagógica, na oferta de 
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qualidade e inter-relação do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito da Faculdade de 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


