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1 INTRODUÇÃO 

 

Este Plano de atividades tem por objetivos descrever as ações a serem realizadas no 

período de abril de 2018 a março de 2019, pelos membros das Comissões Setoriais de 

Avaliação (CSAs), relativas à avaliação interna da UFMS ou autoavaliação institucional. 

As CSAs são instituídas por meio de Instrução de Serviço das Unidades de 

Administração Setorial e têm o seu funcionamento regulamentado pela Resolução COUN n.º 57, 

de 13 de junho de 2017 da UFMS. 

 

1.1 Sobre a FACOM 

Prevista no Projeto REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) 

da UFMS, aprovado pelo MEC (Ministério da Educação), a Faculdade de Computação da UFMS 

(Facom-UFMS) foi criada pela Resolução COUN Nº 3, de 11 de fevereiro de 2008. A Resolução 

COUN Nº 44, de 21 de agosto de 2009, implantou a Facom, que está localizada em Campo 

Grande, na Cidade Universitária da UFMS. 

Em 2018-1 a Facom ofereceu seis cursos de graduação: 

• Bacharelado em Ciência da Computação (CC);  

• Bacharelado em Sistemas de Informação (SI);  

• Engenharia de Computação (EC);  

• Engenharia de Software (ES);  

• Tecnologia em Redes de Computadores (TRC) - Encerrado; e 

• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). 

 

No ano de 2015 a Facom suspendeu a oferta de vagas para o Curso de % Tecnologia 

em Redes de Computadores. Em contrapartida, passou a  oferecer o Curso de Bacharelado em 

Engenharia de Software, com quatro anos de duração, nos períodos vespertino e noturno. Essa 

mudança na oferta de vagas foi resultado de estudos visando melhorar a procura por cursos na 

área e ao mesmo tempo diminuir as altas taxas de evasão dos cursos ofertados. Apesar da 

suspensão de novas vagas, o curso de TRC continua sendo oferecido para as turmas 

ingressantes até 2014. 

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

• Mestrado Acadêmico em Ciência da Computação; 

• Mestrado Profissional em Computação Aplicada; 

• Doutorado em Ciência da Computação, em associação com a UFG. 



Projetos de pesquisa e extensão foram também desenvolvidos pela Facom, 

proporcionando aos seus alunos e à comunidade acesso a diversas oportunidades de 

aperfeiçoamentos científico e prático nas várias subáreas da Computação. 

A autoavaliação da Facom tem como objetivo levantar aspectos importantes e 

problemas presentes na Unidade, visando um conjunto de ações e oportunidades de melhoria 

para os docentes, coordenadores de curso e diretor da unidade. 

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

instrumentos norteadores das políticas e ações futuras da Facom, visando sempre oferecer 

ensino, pesquisa e ações de extensão de qualidade, ao mesmo tempo que fornece subsídios à 

Comissão Própria de Avaliação da UFMS para a elaboração do seu Relatório de Autoavaliação a 

ser submetido ao MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 ATIVIDADES DA CSA  E ETAPAS DE AVALIAÇÃO EM 2018/2019 
  

Este Plano de Atividades traz ações a serem desenvolvidas, no período de abril de 2018 

a março de 2019, pelas CSAs, mediante orientações da CPA e apoio da SEAVI. 

A autoavaliação institucional envolve as dez dimensões do Sinaes determinadas pela lei 

nº 10.861/2004, e desde 2017, agrupadas em cinco eixos: “Planejamento e Avaliação 

institucional”, “Desenvolvimento Institucional”, “Políticas Acadêmicas”, “Políticas de Gestão” e 

“Infraestrutura Física”.  

O desenvolvimento da autoavaliação institucional ocorre anualmente, sendo que as 

ações das CSAs ocorrem nas seguintes etapas: Preparação; Sensibilização; Acompanhamento 

da consulta aos segmentos da comunidade acadêmica, via aplicação de questionários; 

Sistematização das Informações, análise e diagnóstico da realidade institucional; Divulgação dos 

resultados à comunidade acadêmica e discussão dos resultados por parte da comunidade 

acadêmica; e Meta Avaliação ou Balanço Crítico.  

Cada uma das etapas será detalhada a seguir, pensando-se o seu desenvolvimento em 

2018/2019: 

 

(1) Preparação  

 

A CSA/FACOM realizará reuniões ao longo do semestre para planejar a execução 

das etapas de autoavaliacão. Ocorrerá o planejamento de ações juntos aos discentes, 

docentes e técnicos. Será também discutidas possíveis formas de divulgação da 

autoavaliacão e seus respectivos conteúdos. Por fim, CSA/FACOM estabelecerá 

cronogramas de atividades entre os seus membros. 

 

(2) Sensibilização  

 

As estratégias de sensibilização a serem utilizadas em 2018, pela Comissão 

Setorial de Avaliação da Faculdade de Computação, são descritas a seguir. 

 

a) divulgação de notícias sobre a realização da autoavaliação no site da FACOM, 

contendo prazos, link para o SIAI, e links para as páginas da Comissão Própria de 

Avaliação da UFMS (CPA) e da Comissão Setorial de Avaliação da Facom (CSA); 

b) envio de mensagens por meio de aplicativos para troca de mensagens (Whatsapp 

e Telegram); 



c) realização de “postagens” em rede social (Facebook); 

d) envio de e-mails, com informações detalhadas sobre a autoavaliação, diretamente 

para os alunos, por meio de listas de e-mails das coordenações de graduação e pós-

graduação, e de listas de e-mails de disciplinas da plataforma de aprendizagem 

Moodle; 

e) divulgação pelos professores em sala de aula, verbalmente e por meio de slide 

específico sobre a autoavaliação, acrescido aos slides das aulas; 

f) divulgação realizada pelo diretor da Faculdade de Computação, pessoalmente, por 

meio de visitas às salas de aula; 

g) inserção nos materiais de divulgação de ações realizadas na universidade como 

resposta às solicitações de autoavaliações anteriores. 

 

(3) Acompanhamento da consulta aos segmentos da comunidade acadêmica, via 

aplicação de questionários  

  

A consulta aos segmentos será feita de forma semestral para os discentes e anual 

para os demais segmentos. Para os discentes, no primeiro semestre, serão aplicados 

questionários abrangendo indicadores compatíveis às três dimensões da avaliação externa 

de cursos e no segundo semestre, serão acrescentados os indicadores compatíveis com as 

dez dimensões da avaliação institucional externa. 

O papel das CSAs nessa etapa será o acompanhamento da adesão e a retomada 

dos mecanismos de sensibilização, a partir dos resultados gradativos. As informações dos 

resultados parciais serão coletadas durante o processo de avaliação onde será feita uma 

análise contínua dos números de adesão por curso e segmentos para que se possa 

melhorar a divulgação da avaliação, realizando ações de conscientização para aumentar a 

adesão ao processo de avaliação. 

Os dados serão tabulados para realizar uma análise histórica, identificando os riscos 

visando propor possíveis ações para minimização destes riscos. 

 

(4) Sistematização das Informações, Análise e Diagnóstico da realidade Institucional - 

LUCAS 

 

A Sistematização das Informações coletadas, mediante as fontes e os instrumentos já 

descritos, se dará por meio da tabulação estatística dos resultados dos questionários, bem 



como, da organização das informações indicadas nas questões (campos) abertas, para cada 

segmento.  

A tabulação estatística é gerada automaticamente pelo SIAI, e a organização das 

informações qualitativas precisa ser trabalhada no âmbito das CSAs. 

 Tabulados e organizados os resultados, as CSAs farão a análise das informações, 

tendo em vista, as metas colocadas no PDI e o acompanhamento da série histórica (resultados 

anteriores) de cada indicador. Após essa organização haverá a análise de informações e a 

identificação de fragilidades, potencialidades e proposição de ações, por curso e depois por 

unidade administrativa. Essas informações comporão o relatório Anual das CSAs. 

Para a elaboração do relatório anual da CSA serão realizadas, a priori, duas reuniões. A 

primeira reunião será uma reunião de preparação, em que as informações da avaliação 

institucional serão apresentadas e discutidas por todos os membros da comissão, para que, 

após isso, as seções possam ser distribuídas entre os membros da CSA, para que realizem a 

análise dos dados que será parte componente do relatório anual. Após a fase de elaboração, 

será realizada outra reunião, para que todos os pontos apontados por cada membro da 

comissão no relatório possam ser compartilhados e discutidos. 

Uma das dificuldades da elaboração do relatório anual da CSA são as análises dos 

campos abertos, em que discentes, docentes e técnicos podem discorrer livremente sobre cada 

tópico requerido na avaliação. Como não há uma categorização prévia, a análise dessas 

informações se torna bastante custosa. Para auxiliar nesta tarefa, podem ser utilizadas técnicas 

para processar dados textuais.  

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma subárea da ciência da 

computação, inteligência artificial e da linguística que estuda problemas de geração e 

compreensão automática de línguas humanas. Dentro do PLN, duas tarefas de interesse, no 

contexto do relatório da avaliação institucional, seriam o reconhecimento de entidades nomeadas 

e classificação de sentimentos em textos. Encontram-se na literatura técnicas que resolvem as 

duas tarefas com boa taxa de acerto utilizando, principalmente, algoritmos de aprendizado de 

máquina. 

O uso dessas técnicas poderia auxiliar na análise dos resultados, pois além da tabulação 

estatística gerada pelo SIAI, poderiam ser destacados pontos importantes apontados nos textos 

livres presentes nos campos abertos da avaliação institucional. 

 

(5) Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica e discussão dos resultados 

por parte da comunidade acadêmica 



 

A divulgação dos resultados da autoavaliação será realizada por meio do acesso 

particularizado de informações, por segmentos, no SIAI e por meio da disponibilização dos 

Relatórios das CSAs e da CPA no sítio da CPA e da Seavi. 

Os relatórios anuais sobre todos os cursos e Unidades também são postados na página 

da CPA/Seavi e devem trazer informações mais gerais, sem especificar disciplina e 

docentes.  

Para auxiliar na divulgação dos resultados, a SECOM promoverá ações como chamadas 

nas redes sociais oficiais da UFMS e confecção de cartazes.  Serão realizados ainda, 

Seminários de Avaliação, semestralmente.  

A CSA-FACOM com intuito de incentivar a participação da comunidade acadêmica aos 

questionários de autoavaliação fará publicações dos resultados das pesquisas e as ações 

tomadas pela unidade em redes sociais: Facebook, Whats App, Telegram e pelo site da 

própria unidade e site da CSA-FACOM com mídias intuitivas direcionadas ao publico fim.  

A divulgação em redes sociais facilitará o acesso da comunidade na participação e 

contemplará possíveis compartilhamentos e discussões construtivas para os próximos 

questionários de autoavaliação institucional. 

Para mais, A CSA também poderá reunir-se com o corpo docente, coordenação e 

direção da unidade para apresentar os resultados, assim também pautar sugestões. 

Identificando a necessidade da ampla divulgação da autoavaliação institucional e a 

retrospectiva das avaliações externas, a CSA executará ações com a comunidade por 

meios de ferramentas de comunicação, assim também motivar a sensibilização do 

envolvimento pessoal com o número das participações anteriores e o apontamento do 

envolvimento dos alunos por curso da unidade. 

Os relatórios serão divulgados no site da unidade e da própria universidade, abrindo à 

comunidade interna e externa os resultados das avaliações realizadas. 

Diante dos resultados decorridos, a CSA poderá fazer contato via CI aos coordenadores 

de cursos e direção. 

 

(6) Meta-avaliação ou Balanço Crítico 

A última etapa que completa o ciclo de um processo avaliativo é chamada de meta 

avaliação, pois se caracteriza na reflexão sobre todas as práticas utilizadas pelas CSAs para 

alcançar os objetivos pretendidos, bem como na análise sobre o atendimento das metas 

definidas no planejamento.  

A meta-avaliação será realizada semestralmente, no âmbito dos questionários; ao final 

da entrega dos relatórios anuais e na finalização do ciclo de autovaliação, em 2020. A cada ano 

serão consideradas as fragilidades e potencialidades do ano anterior, bem como identificados os 

avanços quanto às ações corretivas já desenvolvidas.  



A CSA-FACOM pretende discutir, ao menos, uma vez por semestre os pontos de 

melhoria na autoavaliação no ambiente da unidade setorial e no âmbito da CPA. Ao longo das 

autoavaliações, os membros das CSA ficarão atentos a qualquer tipo de sugestão advinda da 

comunidade acadêmica. Por exemplo, sugestão de melhorias no sistema de autoavaliação 

(adptação para dispositivos móveis), medição do tempo para resposta da autoavaliação, ações 

da CSA na unidade para promover a cultura da autoavaliação, entre outros. Essas sugestões 

devem ser discutidas no âmbito da CSA-FACOM na reunião apropriada. Espera-se que tais 

ações de melhorias sejam registradas em atas de reuniões. As sugestões direcionadas à CPA 

serão enviadas via CI. 

 
 

  



3 CRONOGRAMA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA EM 2018/2019 
 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Setor Responsável  Membros da CSA INÍCIO TÉRMINO 

Plano de Atividades da CSA – 
2018 

CSA Todos Maio Jun. 

Formação continuada das CSAs CPA/SEAVI  Maio Dez. 

Elaboração de materiais e 
desenvolvimento de processos 
para a Sensibilização – 2018-1 

CSA Bruno Cafeo, André 
Hora, Fábio Iaione, 
Lucas Akayama 

Maio Jun. 

Meta-avaliação do processo 
desenvolvido no 1º semestre 

CSA Bruno Cafeo Jul. Ago. 

Retrospectiva das avaliações 
externas* 

CSA Todos Maio Dez. 

Elaboração de materiais e 
desenvolvimento de processos 
para a Sensibilização- 2018-2 

CSA Todos Set. Set. 

Sistematização dos resultados e 
análise das informações e dados 
obtidos no ano 

CSAs 
 

Todos Out. Nov. 

Elaboração do Relatório Anual CSA Todos Out. Dez. 

Elaboração do Plano de 
Atividades da CSA - 2019 

CPA/ SEAVI  Jan./ 
2019 

Mar./ 
2019 

(*) Será organizado cronograma específico para essa ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


