
RESOLUÇÃO Nº 36, DE 19 DE MARÇO DE 2020.
 

O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DE PARANAÍBA
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o disposto no Processo n.º
23456.000269/2020-95, resolve:

 
Aprovar o Relatório de Autoavaliação Setorial do ano de 2018

do Câmpus de Paranaíba, nos termos do anexo desta Resolução.
 

ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO,
Presidente.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Cristina
Ribeiro, Presidente de Conselho, em 19/03/2020, às
14:40, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1863825 e o código CRC
C6F851C7.

CONSELHO DE CÂMPUS - CPAR
Av. Pedro Pedrossian, 725 - Bairro Universitário

Fone: (67)3669-0102
CEP 79500-000 - Paranaíba - MS

Referência: Processo nº 23456.000261/2020-29 SEI nº 1863825

Resolução 36 (1863825)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 1

20/03/2020

N° 7254
Pg. 39



 

 

 
CAMPUS DE PARANAÍBA - CPAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARANAÍBA, MS 

2019  

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 2

20/03/2020

N° 7254
Pg. 40



2 
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1 INTRODUÇÃO 

A Comissão Setorial de Avaliação (CSA) do Campus de Paranaíba (CPAR), por meio 

deste Relatório, apresenta o desenvolvimento do processo de autoavaliação institucional, 

orientado pela Comissão Própria de Avaliação, da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, conforme as determinações da Lei n.º 10.861/2004. São descritas as etapas de execução 

da autoavaliação institucional no âmbito da Unidade Acadêmicas Setoriais - UAS, que 

compreendem a sensibilização, acompanhamento do preenchimento da consulta à 

comunidade, tratamento e análise dos resultados, divulgação para os membros da [Unidade 

Administrativa Setorial], acompanhamento e registro de decorrências da autoavaliação e 

balanço crítico.   

O objetivo deste relatório é disseminar aos estudantes, professores, técnico-

administrativos, coordenadores de cursos e diretores de unidades, a percepção da 

comunidade sobre o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, 

especificamente no âmbito do CPAR, apontando as potencialidades e fragilidades, bem 

como subsidiar a CPA na elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional da 

UFMS.  

Além da divulgação dos processos e resultados à comunidade, intenta-se desenvolver 

uma cultura de avaliação institucional, o que significa estimular a ação cidadã de 

participação na esfera pública, o processo reflexivo contínuo sobre a qualidade das ações 

institucionais e seus vínculos com as demandas sociais, a relação de efetivo pertencimento 

dos membros da comunidade universitária ao espaço da universidade e que a utilização dos 

processos avaliativos possam subsidiar os diferentes níveis de gestão da universidade.  

Este Relatório está estruturado em quatro partes. Na primeira consta a 

contextualização da Unidade Administrativa Setorial, seu histórico e o desenvolvimento do 

planejamento da respectiva UAS.    

Na segunda parte são expostos os resultados da avaliação relativos ao ano de 2018. A 

escolha em apresentar esses resultados por eixos e dimensões da avaliação, conforme 

definidos no art. 3º da Lei nº 10.861/2004, deve-se ao fato de que os Relatórios das CSAs 

subsidiam o Relatório Anual de Autoavaliação Institucional da UFMS, regido pela  Nota 

Técnica nº 65/2014, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), que define o Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional, a partir 
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de 5 eixos: Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas 

Acadêmicas; Políticas de Gestão e Infraestrutura Física. Neste relatório, em especial, não 

será abordado o Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, que compreende as Dimensões 1: 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e a Dimensão 3: Responsabilidade Social da 

Instituição.  

Para melhor articular os eixos, dimensões e indicadores, da avaliação interna e 

externa, foram utilizados os indicadores dos instrumentos de avaliação externa para 

Credenciamento e Recredenciamento de Instituições e também para Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento de Cursos. Esses indicadores nortearam a reestruturação das 

questões presentes nos instrumentos de coleta - a consulta à comunidade, de modo a 

permitir maior articulação entre o diagnóstico que a UFMS faz de si e os aspectos a serem 

avaliados nas avaliações externas.  

Na terceira parte é feito o Balanço Crítico da CSA do CPAR, em que são pontuados 

avanços e fragilidades do processo avaliativo, bem como propostas de ação para o ano 

subsequente. Na quarta e última parte são expostas as considerações finais.   
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2 UNIDADE SETORIAL 

2.1        Histórico 

A criação do Campus de Paranaíba (CPAR) teve como objetivo contribuir diretamente para o 

desenvolvimento social, ambiental, cultural, científico e profissional de uma vasta região do Estado 

de Mato Grosso do Sul, englobando o município de Paranaíba e vários outros da região. Destaca-se a 

importância econômica e histórica do município de Paranaíba, cuja trajetória está preenchida por 

fatos relevantes para a própria história do país, passando pelos desafios da conquista da região sul 

do Mato Grosso. Contemporaneamente, o município de Paranaíba participa da expansão e da 

modernização do Estado de Mato Grosso do Sul, ampliando sua indústria, pecuária, comércio e 

opções de educação.  

No dia 26 de fevereiro de 2000, o Conselho Diretor da UFMS, emite a Resolução CD nº 

8/2000, em que se altera a proposta de Estatuto, definindo-se, no inciso VIII, do Art. 13, da Seção II, 

referente à Estrutura, os “Órgãos da Administração Setorial”, o nome do Campus de Paranaíba. No 

dia 24 de maio de 2000, o Conselho Universitário da UFMS aprova, por intermédio da Resolução 

Coun nº 18, o Regimento Geral da UFMS, em vigor na época, em cujo inciso VIII, do Art. 17, do 

Capítulo II, referente à organização administrativa, consta o Campus de Paranaíba.  

Pela Resolução Coun nº 10, de 03 de maio de 2001, foram criados três cursos superiores de 

graduação: Administração, Matemática e Psicologia, para os quais foram abertas inscrições para o 

Concurso Vestibular de Inverno 2001. Durante o primeiro semestre de 2001, montou-se o Processo 

nº 23104.005016/2001-35, contendo minuta de convênio de cooperação mútua entre a UFMS e a 

Prefeitura de Paranaíba. Após parecer favorável da PROJUR/UFMS, com ressalvas quanto á cedências 

e cessões, o Convênio de Cooperação Mútua foi celebrado no dia 5 de agosto de 2001, com duração 

de cinco anos, cujo objetivo maior era o de disponibilizar apoio financeiro para o bom funcionamento 

do Campus.  

A partir da data de sua implantação, o Campus de Paranaíba passou a funcionar no 

Educandário Santa Clara – PREVÊ-Objetivo por meio de convênio celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Paranaíba e a Associação Brasileira das Franciscanas de Agudos. Em agosto de 2003, em 

decorrência da insuficiência de espaço físico para abrigar as novas turmas ingressantes, o CPAR 

mudou-se para uma escola municipal – Escola Municipal Maria Luíza Corrêa Machado. Em agosto de 

2005, para atender às necessidades de adequação das instalações físicas, a Prefeitura Municipal de 

Paranaíba, por meio de convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, disponibilizou 

parte do colégio Educacional Valmir Lopes Cançado para o funcionamento do Campus.  

Em 11 de Janeiro de 2006 foi iniciada a construção do prédio definitivo do Campus de 

Paranaíba, em um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, onde as atividades 
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acadêmicas iniciaram-se no segundo semestre de 2007. Visando melhorar ainda mais as instalações 

de nosso Campus, em 06/11/2008 foi inaugurado o bloco anexo ao Curso de Psicologia dividido em 

duas partes: uma clínica escola de psicologia e um laboratório de psicologia experimental que juntos 

formam a Seção de Psicologia (SEPS) e em outubro de 2016 foi inaugurado o bloco 2 do CPAR, com 

instalações modernas onde acomoda atualmente a biblioteca do Campus, as secretarias de Apoio 

Pedagógico (SAP) e Apoio para Assuntos Estudantis (SECAE), as salas dos professores e 

coordenadores e duas copas, sendo uma delas destinada aos acadêmicos da unidade, além de um 

excelente espaço de convivência para alunos e professores. 

 

2.2        Planejamento de desenvolvimento da unidade 

Consciente dos desafios inerentes à gestão pública, a UFMS tem se empenhado em 

consolidar uma prática organizativa em que a modernização e a transparência dos processos sejam 

um imperativo para a tomada de decisão; nessa perspectiva, o esforço para operacionalizar as 

estratégias conduz necessariamente à implementação de procedimentos e sistemas que apoiem a 

gestão universitária em relação à qualidade, à eficácia e, sobretudo, à aprendizagem organizacional. 

Diante do seu quadro de realidade, a universidade se vê motivada a contextualizar o planejamento 

estratégico contido no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015/2019 como uma prática 

organizativa comum a todas as Unidades; para tanto, faz-se necessário adequar todos os recursos e 

agentes inerentes à gestão universitária.  

Com o objetivo de promover uma melhoria contínua nos processos de planejamento e 

idealizando uma gestão marcadamente voltada para o alcance da missão, visão e valores da 

organização, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU 2018/2021, cujo principal 

objetivo consiste em oportunizar às Unidades de Administração Central e Setorial (UAC e UAS) o 

alinhamento estratégico de seus planos de ações em nível tático-operacional com o PDI ora vigente. 

Por meio desta ferramenta, pretende-se constituir uma rede de Unidades com competência, arrojo e 

autonomia para planejar e operacionalizar o futuro; pois, somente por meio de uma coligação de 

forças e compromissos mútuos, a UFMS poderá assumir os papeis que lhe cabem como ente público 

indispensável ao desenvolvimento do homem e do seu meio.  

O PDU 2018/2021 foi concebido para viabilizar, no contexto de cada Unidade, uma 

consciência coletiva sobre a importância do planejamento para a gestão universitária; nesse sentido, 

o PDU é uma propositura estratégica dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional com mais 

dinamicidade pelo fato de conter metas e ações concebidas em um horizonte de tempo mais curto. 

Os benefícios que a proposta do PDU pretende entregar são muitos, contudo, é digna de nota a 
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melhoria na comunicação interna e externa, o processo decisório torna-se mais assertivo, há uma 

maior delegação administrativa e uma relevante melhoria no desempenho organizacional da 

Unidade. O PDU está sendo estruturado em cinco eixos estratégicos: 1) histórico da UAS; 2) Gestão 

da UAS; 3) Organização Acadêmica; 4) políticas de atendimento aos discentes; e 5) Planejamento 

tático-operacional. 
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3 AVALIAÇÃO DA UNIDADE 

Neste item são expostos os eixos considerados para autoavaliação da unidade e suas 

respectivas dimensões, conforme a Lei nº 10.861/2004, observando-se a descrição dos 

aspectos analisados em cada eixo, suas fragilidades e potencialidades.  

3.1 EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

O Eixo 1 é composto apenas pela dimensão Planejamento e Avaliação, congregando o 

planejamento da autoavaliação institucional da UAS, seus resultados, potencialidades e 

fragilidades, bem como resultados das avaliações externas.  

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Neste subitem são apresentadas informações sobre o planejamento e a execução da 

autoavaliação institucional no âmbito da unidade, os resultados das avaliações externas dos 

cursos e as ações corretivas decorrentes da autoavaliação. 

3.1.1.1 Processo de autoavaliação na Unidade 

O processo de avaliação na Unidade é coordenado pela Comissão Setorial de 

Avaliação - CSA, sob coordenação geral da Comissão Própria de Avaliação - CPA,  em 

consonância com a Proposta de Autoavaliação Institucional da UFMS. 

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. 

A CSA-CPAR da Unidade é composta assegurando a participação de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica, como apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Representação da Comunidade Acadêmica na CSA 

Segmento Membros da CSA Total na Unidade Percentual 

Docentes 4 32 12,5% 

Discentes 1 439 0,2% 

Técnicos-administrativos 1 18 5,6% 

Fonte: CSA-CPAR e SECAC-CPAR 

 

Foi realizado o plano de sensibilização, foram usados canais para sensibilização e a 

sua frequência, apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Canais utilizados no processo de sensibilização dos segmentos da UAS, por frequência de tempo 

Canais 
FREQUÊNCIA 

Diária Semanal Mensal Única vez 

WhatsApp  X   

Facebook  X   

Página da UFMS    X 

Página da 
Unidade  

  X  

Siscad    X 

Fonte: Plano de atividades da CSA (2018).  

  

A adesão da comunidade acadêmica do Campus de Paranaíba em 2018 está 

apresentada na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Adesão dos diferentes segmentos na autoavaliação institucional 

Segmentos 
2018-1 2018-2 

Número % Número % 

Diretor   1/1 100% 

Coordenadores de graduação   3/3 100% 

Docentes   21/32 66% 

Estudantes de graduação 338/496 68% 164/439 37% 

Técnicos-administrativos   14/18 78% 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018) 

 
Os resultados dos instrumentos aplicados à comunidade acadêmica ficam à 

disposição via Web, no SIAI, com acesso diferenciado por perfil. Professores podem acessar 

seus resultados individuais, e os coordenadores têm uma visão da percepção acerca de seu 

curso, podendo verificar o desempenho e possíveis problemas. Os diretores de unidades e 

membros das CSAs setoriais têm acesso aos dados de todos os cursos de suas unidades. 

A partir desses dados, a CSA-CPAR realizou a análise e discussão dos resultados. 

 

3.1.1.2 Avaliações externas 

Os estudantes dos Cursos de Administração, Matemática e Psicologia participam do 

Enade. Os resultados obtidos para os conceitos Enade e Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

constam na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Conceito Enade e CPC dos cursos da UAS 

 Ano Enade CPC CC IDD 

Administração 
52136 

2015 3 4 - - 

2012 3 3 - - 

2011 - - 3 - 

2009 3 2 - 2 

Matemática 
52139 

2017 2 3 - 3 

2014 3 3 - - 

2011 3 3 - - 

2008 4 4 - 4 

2005 4 - 4 3 

Psicologia 
52141 

2015 3 2 - - 

2012 3 3 - - 

2011 - - 4 - 

2009 3 2 - 2 

Fonte: e-MEC 

 

Administração 
Ato Regulatório:  Renovação de Reconhecimento de Curso 
Tipo de documento:  Portaria No. Documento:  272 de 03/04/2017 
Data do Documento:  03/04/2017 Data de Publicação:  04/04/2017 
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo Avaliativo 
 
Matemática 
Ato Regulatório:  Renovação de Reconhecimento de Curso 
Tipo de documento:  Portaria No. Documento:  920 
Data do Documento:  27/12/2018 Data de Publicação:  28/12/2018 
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo Avaliativo 
 
Psicologia 
Ato Regulatório:  Renovação de Reconhecimento de Curso 
Tipo de documento:  Portaria No. Documento:  706 de 18/12/2013 
Data do Documento:  18/12/2013 Data de Publicação:  19/12/2013 
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo Avaliativo 
 

3.1.1.3 Percepção da comunidade acadêmica 

A dimensão “planejamento e o processo de autoavaliação institucional” foi avaliada 

pela direção, pelos coordenadores de graduação, estudantes de graduação presencial, 

docentes e técnicos-administrativos. Os gráficos de 1 a 5 apresentam os resultados obtidos, 

por segmento.   
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Gráfico 1 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pela direção 

 
Observação: (Q1) Seu nível de conhecimento sobre o plano de Autoavaliação institucional? (Q2) Atuação da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA)? (Q3) Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade? 
(Q4) Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da gestão da UFMS? (Q5) Representatividade dos vários segmentos (docente, estudante e técnico-
administrativo) da UFMS e da sociedade civil organizada nesse processo? (Q6) Adequação dos instrumentos de 
Autoavaliação para analisar aspectos da instituição, conforme o segmento (professor, estudante, técnicos, 
coordenação de curso e direção)? (Q7) Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da 
participação nos processos de Autoavaliação institucional? (Q8) Meios de divulgação dos resultados da 
Autoavaliação? (Q9) Qualidade dos resultados da Autoavaliação? (Q10) Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações anteriores? Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações anteriores? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
A direção do CPAR avalia como bom o planejamento e o processo de autoavaliação. 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 21

20/03/2020

N° 7254
Pg. 59



21 

Gráfico 2 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Seu nível de conhecimento sobre o plano de Autoavaliação institucional? (Q2) Atuação da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA)? (Q3) Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade? 
(Q4) Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da gestão da UFMS? (Q5) Representatividade dos vários segmentos (docente, estudante e técnico-
administrativo) da UFMS e da sociedade civil organizada nesse processo? (Q6) Adequação dos instrumentos de 
Autoavaliação para analisar aspectos da instituição, conforme o segmento (professor, estudante, técnicos, 
coordenação de curso e direção)? (Q7) Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da 
participação nos processos de Autoavaliação institucional? (Q8) Meios de divulgação dos resultados da 
Autoavaliação? (Q9) Qualidade dos resultados da Autoavaliação? (Q10) Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações anteriores?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os coordenadores de curso apontam quesitos que precisam ser melhorados, tais 

como divulgação do plano de autoavaliação institucional, os meios de divulgação dos 

resultados e as melhorias realizadas a partir das autoavaliações.  
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Gráfico 3 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Seu nível de conhecimento sobre o plano de autoavaliação institucional? (Q2) Atuação da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA)? (Q3) Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade? 
(Q4) Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da gestão da UFMS? (Q5) Representatividade dos vários segmentos (docente, estudante e técnico-
administrativo) da UFMS e da sociedade civil organizada nesse processo? (Q6) Estratégias desenvolvidas para a 
sensibilização e ampliação da participação nos processos de autoavaliação institucional? (Q7) Meios de 
divulgação dos resultados da autoavaliação? (Q8) Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir 
do resultado das autoavaliações anteriores?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os docentes avaliam como bom o planejamento e o processo de autoavaliação. 
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Gráfico 4 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos estudantes de graduação presencial 

 
Observação: (Q1) Atuação da Comissão Setorial de Avaliação da sua unidade (CSA)? (Q2) Estratégias 
desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de autoavaliação institucional? 
(Q3) Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação? (Q4) Melhorias realizadas no curso ou na unidade 
setorial a partir do resultado das autoavaliações anteriores?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Os discentes apontam como bom o planejamento e o processo de avaliação. 
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Gráfico 5 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos técnicos-administrativos 

 
Observação: (Q1) Seu nível de conhecimento sobre o plano de autoavaliação institucional? (Q2) Possibilidade 
de as propostas no plano de autoavaliação institucional contribuírem na melhoria do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da gestão da UFMS? (Q3) Representatividade dos vários segmentos da UFMS e da sociedade civil 
organizada nesse processo? (Q4) Adequação dos instrumentos de autoavaliação para analisar aspectos da 
instituição, conforme o segmento (professor, estudante, técnicos, coordenação de curso e direção)? (Q5) 
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de autoavaliação 
institucional? (Q6) Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação? (Q7) Relevância dos resultados da 
autoavaliação para subsidiar os setores? (Q8) Melhorias realizadas na unidade a partir dos resultados das 
autoavaliações anteriores? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
 

Os técnico-administrativos avaliam como bom o planejamento e o processo de 

autoavaliação. 
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 O planejamento e o processo de avaliação realizado pela CSA/CPAR pode ser 

melhorado a partir das informações apresentadas nos gráficos, especialmente junto as 

coordenações de curso. 

3.2 EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional 

O Eixo 2 que aborda o Desenvolvimento Institucional, está subdividido em duas 

dimensões: Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e Dimensão 3: 

Responsabilidade Social da Instituição, que serão tratadas a seguir. 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

A Missão da UFMS é o eixo principal do planejamento institucional, realizado por 

meio de Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), proposto para um quinquênio e 

realinhado anualmente.  

Todos os segmentos avaliam a missão e o PDI, o que pode ser observado nos gráficos 

de 6 a 10.  
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Gráfico 6 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da UFMS, por parte dos 
Diretores da UAS 

 
Observação: (Q1) Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? (Q2) Articulação 
entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa? (Q3) 
Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e as de extensão, a 
responsabilidade social? (Q4) Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-
pedagógicas, as metodologias o para atendimento educacional especializado e a avaliação acadêmica? (Q5) 
Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem avanços tecnológicos e 
metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação? (Q6) Alinhamento com a política e as 
práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural? 
(Q7) Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do conhecimento? 
(Q8) Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a comunicação dos 
resultados para a comunidade? (Q9) Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do 
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? (Q10) Existência de ações 
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial? (Q11) Proposição de 
políticas institucionais para o desenvolvimento social e do empreendedorismo? (Q12) Sua articulação com a 
política institucional para a modalidade a distância (EaD)? (Q13) Alinhamento da base tecnológica institucional 
com o projeto pedagógico dos cursos, observando a formação pretendida para os estudantes (na sede e nos 
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polos) e considerando as condições reais da localidade de oferta? (Q14) Existência de estudo para implantação 
de polos EaD que considera sua distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino 
médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos? (Q15) 
Contribuição do (s) curso (s) ofertado (s) para o desenvolvimento da comunidade e a expansão de vagas na 
educação superior? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Sobre a clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da UFMS a 

direção do CPAR considera muito boa, com alguns pontos de destaque (proposição de linhas 

de pesquisa e trabalho, ações afirmativas de defesa e promoção de direitos humanos e 

políticas institucionais de desenvolvimento social e empreendedor). 

 
Gráfico 7 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da UFMS, por parte dos 
Coordenadores de Cursos de Graduação 
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Observação: (Q1) Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? (Q2) Articulação 
entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa? (Q3) 
Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e as de extensão, a 
responsabilidade social? (Q4) Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-
pedagógicas, as metodologias o para atendimento educacional especializado e a avaliação acadêmica? (Q5) 
Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem avanços tecnológicos e 
metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação? (Q6) Alinhamento com a política e as 
práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural? 
(Q7) Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do conhecimento? 
(Q8) Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a comunicação dos 
resultados para a comunidade? (Q9) Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do 
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? (Q10) Existência de ações 
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial? (Q11) Proposição de 
políticas institucionais para o desenvolvimento social e do empreendedorismo? (Q12) Sua articulação com a 
política institucional para a modalidade a distância (EaD)? (Q13) Alinhamento da base tecnológica institucional 
com o projeto pedagógico dos cursos, observando a formação pretendida para os estudantes (na sede e nos 
polos) e considerando as condições reais da localidade de oferta? (Q14) Existência de estudo para implantação 
de polos EaD que considera sua distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino 
médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos? (Q15) 
Contribuição do (s) curso (s) ofertado (s) para o desenvolvimento da comunidade e a expansão de vagas na 
educação superior? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os coordenadores de curso consideram bom as questões referentes ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), com observação o item  que trata da possibilidade de 

práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem avanços tecnológicos e 

metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação que pode ser melhor 

explorado. 
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Gráfico 8 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da UFMS, por parte dos 
Docentes 

 
Observação: (Q1) Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? (Q2) Articulação 
entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa? (Q3) 
Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e as de extensão, a 
responsabilidade social? (Q4) Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-
pedagógicas, as metodologias o para atendimento educacional especializado e a avaliação acadêmica? (Q5) 
Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem avanços tecnológicos e 
metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação? (Q6) Alinhamento com a política e as 
práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural? 
(Q7) Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do conhecimento? 
(Q8) Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a comunicação dos 
resultados para a comunidade? (Q9) Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do 
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? (Q10) Existência de ações 
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial? (Q11) Proposição de 
políticas institucionais para o desenvolvimento social e do empreendedorismo? (Q12) Sua articulação com a 
política institucional para a modalidade a distância (EaD)? (Q13) Alinhamento da base tecnológica institucional 
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com o projeto pedagógico dos cursos, observando a formação pretendida para os estudantes (na sede e nos 
polos) e considerando as condições reais da localidade de oferta? (Q14) Existência de estudo para implantação 
de polos EaD que considera sua distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino 
médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos? (Q15) 
Contribuição do (s) curso (s) ofertado (s) para o desenvolvimento da comunidade e a expansão de vagas na 
educação superior? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os docentes consideram bom as questões referentes ao (PDI) tratadas no CPAR. 

 
Gráfico 9 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da UFMS, por parte dos 
Discentes- graduação presencial 

 
Observação: (Q1) Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? (Q2) Articulação 
entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 31

20/03/2020

N° 7254
Pg. 69



31 

Os discentes apontam como bom a questões que tratam da clareza da missão, 

objetivos, metas e valores da UFMS e da articulação com as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Gráfico 10 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da UFMS, por parte dos 
técnico-administrativos 

 
Observação: (Q1) Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? (Q2) Articulação 
entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa? (Q3) 
Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio cultural? (Q4) Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos 
direitos humanos e da igualdade étnico-racial? (Q5) Proposição de políticas institucionais para o 
desenvolvimento social e do empreendedorismo? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
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Os técnico-administrativos avaliam como bom a clareza da descrição da missão dos 

objetivos, metas e valores da UFMS. 

3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A Responsabilidade Social da UFMS é concretizada por meio das ações que articulam 

a universidade com segmentos da sociedade civil realizadas nas diferentes UAS. Na [UAS] 

são desenvolvidas as seguintes ações. Há uma série de atividades de extensão, de ensino e 

de pesquisa que contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável, ações voltadas à 

comunidade, objetivando a inclusão social, meio ambiente o desenvolvimento econômico e 

a melhoria da qualidade de vida e da infraestrutura local. 

 

3.3 EIXO 3 - Políticas Acadêmicas 

O Eixo 3 que aborda as políticas acadêmicas, está subdividido em três dimensões: 

dimensão 2 - Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão; dimensão 4 – Comunicação 

com a Sociedade; dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente, que serão tratadas a 

seguir. 

3.3.1. Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Essa dimensão expressa o núcleo de atividades fins da universidade, a tríade que a 

identifica e distingue. Neste subitem são registradas as avaliações de todos os segmentos 

quanto às proposições de políticas e as ações efetivadas nos âmbitos do Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão nesta UAS. 

3.3.1.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação  

O ensino de graduação na UFMS é coordenado e supervisionado pela Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), que tem como responsabilidade a elaboração das políticas de ensino 

de graduação para apreciação do Conselho de Graduação e do Conselho Universitário e 

coordenar as atividades dos órgãos executores dessas políticas sob sua responsabilidade. 

A organização curricular de cada curso de graduação é coordenada pelo Colegiado de 

Curso e apoiada, nas questões curriculares, pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), de 

acordo com a Resolução COEG 167, de 24 de novembro de 2010, e com as diretrizes 
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curriculares nacionais e as normas institucionais para a elaboração do seu Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). 

Em 2018, o Campus de Paranaíba ofereceu três cursos de graduação, relacionados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Cursos oferecidos pela UAS e número de vagas em 2018. 

Curso Turno Sem Número de vagas 

Administração N 1 50 

Matemática N 1 40 

Psicologia V/N 1 40 

Fonte: SECAC-CPAR 

 

Não houve acréscimo de cursos e/ou aumento de vagas de cursos.  

 

 

A Tabela 6 apresenta a quantidade programas desenvolvidos no âmbito da UAS e 

número de bolsistas atendidos.  

 

Tabela 6 - Programas, ações e beneficiados relativos às políticas de ensino de graduação - 2018. 

Programas, ações e beneficiados 2018 

Disciplinas atendidas pelos programas de monitoria 24 

Número de monitores bolsistas  6 

Número de monitores voluntários 22 

Número de bolsistas PIBID 11 

Fonte: Secae/CPAR 
 
 
 

3.3.1.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas de ensino de graduação 

 

A dimensão “políticas de ensino de graduação” foi avaliada pela direção, pelos 

coordenadores de graduação, docentes e estudantes de graduação presencial. Os gráficos 

de 11 a 14 apresentam os resultados obtidos, por segmento.   
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Gráfico 11 - Avaliação das políticas de ensino pela direção 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Frequência 
com que a grade curricular é atualizada? (Q4) Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares 
na modalidade a distância? (Q5) Existência de programas de monitoria para as disciplinas? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
 

 

A direção do CPAR considera muito boa as políticas de ensino. 
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Gráfico 12 - Avaliação das políticas de ensino pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Frequência 
com que a grade curricular é atualizada? (Q4) Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares 
na modalidade a distância? (Q5) Existência de programas de monitoria para as disciplinas? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
 

Os coordenadores de curso apresentam um ponto que precisa ser melhorado na política de 

ensino, que é a divulgação no meio acadêmico. 
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Gráfico 13 - Avaliação das políticas de ensino pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Frequência 
com que a grade curricular é atualizada? (Q4) Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares 
na modalidade a distância? (Q5) Existência de programas de monitoria para as disciplinas? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
 

Os técnico-administrativos consideram boa a política de ensino, com observação a 

modalidade EAD sobre adequação e qualidade da oferta. 
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Gráfico 14 - Avaliação das políticas de ensino pelos estudantes de graduação 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Frequência 
com que a grade curricular é atualizada? (Q4) Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares 
na modalidade a distância? (Q5) Existência de programas de monitoria para as disciplinas? (Q6) Existência de 
programa de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Com base nas questões apresentadas os estudantes de graduação consideram boa a 

política de ensino. 

De modo geral a política de ensino é avaliada de forma positiva. 
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3.3.1.3  Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural.  

A gestão da pesquisa na UFMS está a cargo da Coordenadoria de Pesquisa 

(CPQ/PROPP), por meio da Divisão de Projetos e Grupos de Pesquisa - DIPPE que acompanha 

o andamento dos projetos de pesquisa, de sua submissão ao seu encerramento. Assim, cada 

projeto de pesquisa tem sua documentação analisada pela Divisão e é submetido a 

consultores ad hoc que avaliam o mérito científico da proposta. Sendo aprovado, o projeto é 

considerado em andamento dentro da Universidade. Em seu término, o coordenador do 

projeto produz um relatório descrevendo os resultados e conclusões obtidas.  

O cadastramento de projetos de pesquisa desenvolvido por docentes da UFMS é feito 

virtualmente por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos - SIGProj. Os grupos 

de pesquisa seguem a mesma lógica dos projetos de pesquisa, sendo facultado ao líder do 

diretório de pesquisa (geralmente um docente pesquisador da UFMS) a manutenção do 

cadastro junto ao CNPq.  

Como as ações de pesquisa são realizadas por professores lotados em várias UAS, os 

dados relativos à quantidade de projetos e ações desenvolvidas, serão detalhados no 

Relatório da CPA. 

Os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Iniciação 

Tecnológica e Inovação (PIBITI) e de Ações Afirmativas (PIBIC-AF) visam apoiar a política de 

Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da 

concessão de bolsas a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. Os 

recursos são disponibilizados pelo CNPq e pela UFMS. Os estudantes tornam-se bolsistas a 

partir da indicação dos orientadores. A UFMS oferece também o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária (PIVIC).  

Os programas objetivam despertar a vocação científica e incentivar novos talentos 

entre estudantes de graduação, contribuindo desta forma para a formação científica de 

recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional. 

A Tabela 10 apresenta o número de estudantes que participaram de iniciação 

científica em 2018 (ago-2017 a jul 2018), com bolsas CNPq, UFMS ou voluntários (com 

período de vigência em 2018).  
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Tabela 7 - Número de estudantes em Iniciação Científica - Ciclo 2017/2018 

Bolsa CNPq Bolsa UFMS 

Voluntário 
(PIVIC) 

Total de 
estudant
es em IC 

Total de 
estudantes 

de 
graduação 
na Unidade 

PIBIC PIBIT PIBIC-AF PIBIC PIBIT PIBIC-AF 

2 - - 2 - - 4 8 439 

Fonte: INIC-PROPP 

 

3.3.1.4 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas de pesquisa ou iniciação 

científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural 

A dimensão “políticas de pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento artístico e cultural” foi avaliada pela direção, pelos coordenadores de 

graduação, docentes e estudantes de graduação presencial. Os gráficos de 15 a 18 

apresentam os resultados obtidos, por segmento.   
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Gráfico 15 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pela direção 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito da unidade? (Q3) Estímulo 
para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por meio de programas 
de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? (Q4) Viabilização de publicações 
científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas? (Q5) Previsão da organização e publicação de revista 
acadêmico-científica? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
 

A direção considera boa as políticas de pesquisa e inovação tecnológica pela direção, 

com observação para a implantação no âmbito dos cursos. 
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Gráfico 16 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito dos cursos das unidades 
nas quais atua? (Q3) Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica 
(PIBIT) por meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? (Q4) 
Viabilização de publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas? (Q5) Previsão da organização e 
publicação de revista acadêmico-científica? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os coordenadores de curso apresentam que todos os pontos que precisam ser 

melhorados em relação as políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos coordenadores 

de graduação. 
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Gráfico 17 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito dos cursos das unidades 
nas quais atua? (Q3) Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica 
(PIBIT) por meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? (Q4) 
Viabilização de publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas? (Q5) Previsão da organização e 
publicação de revista acadêmico-científica? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Os docentes também apontam que as políticas de pesquisa e inovação tecnológica 

precisam ser melhor desenvolvidas. 
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Gráfico 18 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos estudantes de graduação 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Estímulo 
para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por meio de programas 
de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018) 

 
Os estudantes consideram boas as políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos 

coordenadores de graduação e sugerem mais estímulo para a participação em projetos.  

De maneira geral é necessária mais atenção as políticas de pesquisa e inovação, com 

ações que envolvam os docentes e discentes. 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 44

20/03/2020

N° 7254
Pg. 82



44 

3.3.1.5 Políticas institucionais de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte 

A gestão organizacional e operacional, orientação e avaliação das ações de extensão 

universitária da UFMS são de responsabilidade da Coordenadoria de Extensão da Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. A Política de Extensão Universitária na UFMS é 

traçada a partir das deliberações do Conselho de Extensão, Cultura e Esporte (Coex) que, por 

sua vez, levam em consideração os documentos emanados pelo FORPROEX e as sugestões 

formuladas pela Comissão Central de Extensão. A Comissão Central de Extensão é presidida 

pelo chefe da Coordenadoria de Extensão e é composta por dois representantes para cada 

área temática: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio 

Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção, e Trabalho. 

Além da Comissão Central de Extensão, os Campus, os centros, faculdades e demais 

unidades setoriais da UFMS podem constituir Comissões Setoriais de Extensão que atuam 

como órgãos consultivos das Unidades da Administração Setorial, compostas por membros 

de livre escolha da Direção entre servidores docentes e técnico-administrativos do quadro 

efetivo, lotados na Unidade.  

No CPAR foram desenvolvidos 11 projetos de extensão em 2018 com participação de 

docentes e estudantes como mostrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Projetos de extensão na unidade em 2018 

Número de 
Projetos de 

Extensão 

Número de 
docentes 

participantes 

Número de estudantes participantes Total de estudantes 
de graduação na 

Unidade Bolsistas Voluntários 

11 15 3 50 439 

Fonte: Diaex/Proece 

 

3.3.1.6 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas institucionais de 

desenvolvimento da extensão, cultura e esporte 

A dimensão “políticas institucionais de desenvolvimento da extensão, cultura e 

esporte” foi avaliada pela direção, pelos coordenadores de graduação, docentes e 

estudantes de graduação presencial. Os gráficos de 19 a 22 apresentam os resultados 

obtidos, por segmento.   
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Gráfico 19 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pela direção 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito da unidade? (Q3) Estímulo 
para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de fomento? (Q4) Incentivo à participação dos docentes em eventos de 
âmbito local, nacional e internacional? (Q5) Estímulo para a publicação de revista da UFMS nas áreas de 
extensão, cultura e esporte? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

A direção considera boa as políticas de extensão, cultura e esporte, com observação 

o item que trata da implantação, que pode ser melhorado. 
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Gráfico 20 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Estímulo 
para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de fomento? (Q4) Incentivo à participação dos docentes em eventos de 
âmbito local, nacional e internacional? (Q5) Estímulo para a publicação de revista da UFMS nas áreas de 
extensão, cultura e esporte? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Os coordenadores de curso apontam como boas as questões referentes as políticas 

de extensão, cultura e esporte e que devem ser estimuladas as publicações de revistas da 

UFMS nas áreas de extensão cultura e esporte. 
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Gráfico 21 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Estímulo 
para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de fomento? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
 
Os docentes consideram boas as políticas de extensão, cultura e esporte. 
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Gráfico 22 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos estudantes de graduação 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso? (Q3) Estímulo 
para a participação em projetos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de fomento? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018) 

 
Os estudantes apontam como boas as políticas de extensão, cultura e esporte, 

entretanto destacam que é preciso melhorar o estímulo para participação em projetos. 

As políticas de extensão, cultura e esporte podem melhorar a questão do estimulo 

em publicações em revistas da UFMS e o estímulo para participação dos estudantes, sendo 

essencial o programa de bolsas. 
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3.3.1.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

A preocupação com a formação de um profissional crítico, com visão humanista e 

comprometida com as transformações sociais tem acompanhado todo o contexto 

pedagógico dos cursos da UFMS. Todavia, a formação profissional, como processo dinâmico 

que é, exige constante reflexão e revisão dos procedimentos adotados, o que se dará através 

das avaliações próprias da Instituição e do acompanhamento do egresso.  

Neste contexto, a UFMS considera de grande relevância que sua relação com os 

estudantes não se encerre com o término do curso de graduação, mas que prossiga, embora 

de forma diferenciada, no decorrer da vida profissional. O acompanhamento ao egresso 

desempenha um papel bastante significativo, pois possibilita que se avaliem os cursos da 

Instituição, de forma direta, e ainda, se verifique o tipo de profissional formado e se o perfil 

apresentado vem ao encontro dos objetivos delineados no Projeto Pedagógico de cada 

Curso.  

As coordenações de curso já realizaram de forma individual, por curso, 

acompanhamento de egressos, no entanto, não existe um programa ou uma regularidade. 

3.3.1.8 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política institucional de 

acompanhamento dos egressos 

A dimensão “política institucional de acompanhamento dos egressos” foi avaliada 

pela direção, pelos coordenadores de graduação e docentes. Os gráficos de 23 a 25 

apresentam os resultados obtidos, por segmento.   
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Gráfico 23 - Avaliação das políticas de acompanhamento de egressos pela direção 

 

Observação: (Q1) Existência e divulgação de mecanismos de acompanhamento de egressos? (Q2) Atualização 
sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional? (Q3) 
Estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria 
relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho? (Q4) Existência de proposições de ações 
inovadoras? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
A direção do Campus avalia como deficitária a questão de acompanhamento dos 

egressos. 
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Gráfico 24 - Avaliação das políticas de acompanhamento de egressos  pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Existência e divulgação de mecanismos de acompanhamento de egressos? (Q2) Atualização 
sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional? (Q3) 
Estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria 
relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho? (Q4) Existência de proposições de ações 
inovadoras? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018) 

 
Os coordenadores de curso apontam que é necessário melhorar a política de 

acompanhamento de egressos. 
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Gráfico 25 - Avaliação das políticas de acompanhamento de egressos pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Existência e divulgação de mecanismos de acompanhamento de egressos? (Q2) Atualização 
sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional? (Q3) 
Estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria 
relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho? (Q4) Existência de proposições de ações 
inovadoras? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Sobre a política de acompanhamento de egressos, os docentes colocam que é 

necessário melhorar ações neste âmbito. 

De forma geral este item precisa ser melhor estruturado na UFMS. 
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3.3.1.9 Política institucional para internacionalização 

No campo das relações internacionais, a UFMS considera estratégica a consolidação 

dos acordos de cooperação científica e tecnológica e dos intercâmbios estudantes e de 

interação cultural que possibilitam criar oportunidades de aprimoramento profissional e 

capacitação aos estudantes de graduação, graduados e pós-graduados.  

Há parcerias, convênios e projetos que oferecem mobilidade acadêmica internacional 

aos estudantes de graduação, como o programa Santander Luso-brasileiras Universidades, 

os projetos Erasmus Mundus – Ibrasil e Erasmus Mundus (Projeto EBW+). Há ainda 

estudantes participantes do Programa Ciências sem Fronteiras, em intercâmbio acadêmico. 

A internacionalização também se faz presente nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

uma vez que estudantes de outros países participam de atividades relacionadas aos 

programas de mestrado e doutorado. 

3.2.1.10 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política institucional para 

internacionalização 

A dimensão “política institucional para internacionalização” foi avaliada pela direção, 

pelos coordenadores de graduação, docentes e estudantes de graduação presencial. Os 

gráficos de 26 a 29 apresentam os resultados obtidos, por segmento.   
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Gráfico 26 - Avaliação das políticas para internacionalização pela direção 

 

Observação: (Q1) Sua articulação com o PDI? (Q2) Divulgação no meio acadêmico? (Q3) Sua implantação no 
âmbito do curso? (Q4) Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio? (Q5) 
Existência de coordenação, responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino e de 
mobilidade docente e estudante? (Q6) Proposições de ações inovadoras para a mobilidade acadêmica 
internacional? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
A direção considera boa a política de internacionalização. 
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Gráfico 27 - Avaliação das políticas para internacionalização pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Sua articulação com o PDI? (2) Divulgação no meio acadêmico? (Q3) Sua implantação no 
âmbito do curso? (Q4) Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio? (Q5) 
Existência de coordenação, responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino e de 
mobilidade docente e estudante? (Q6) Proposições de ações inovadoras para a mobilidade acadêmica 
internacional?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os coordenadores de cursos apontam que é preciso melhorar a política de 

internacionalização quanto a divulgação,  previsão de atividades, existência de coordenação 

e proposições inovadoras. 
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Gráfico 28 - Avaliação das políticas para internacionalização pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Sua articulação com o PDI? (Q2) Divulgação no meio acadêmico? (Q3) Sua implantação no 
âmbito do curso? (Q4) Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio? (Q5) 
Existência de setor responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino e de mobilidade 
docente e estudante? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os docentes consideram que todas as questões referentes a internacionalização 

precisam ser melhor desenvolvidas. 
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Gráfico 29 - Avaliação das políticas para internacionalização pelos estudantes de graduação 

 
Observação: (Q1) Divulgação no meio acadêmico? (Q2) Sua implantação no âmbito do curso?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os estudantes indicam que é preciso ter mais divulgação e melhor implantação da 

política de internacionalização. 

De forma geral observa-se a necessidade de desenvolver mais atividades sobre a 

política de internacionalização. 
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3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Essa dimensão apresenta a comunicação do CPAR e da UFMS com a sociedade, o que 

inclui o público interno e externo. 

3.2.2.1 Comunicação da Unidade Setorial com a comunidade interna e externa 

A unidade conta com uma página em que disponibiliza uma série de informações 

sobre o CPAR, além de manter atualizada a rede social, de forma a mostrar para a 

comunidade interna e externa as atividades que desenvolve. Existe uma comissão que 

alimenta as informações na página e na rede social. Especificamente sobre a rede social a 

frequência é diária e há um acompanhamento dos feedbacks da comunidade. 

Há também, à disposição da comunidade, a Ouvidoria da UFMS, que tem por objetivo 

atuar no pós-atendimento através de um canal de comunicação direta entre o cidadão e a 

Instituição visando o aprimoramento das ações e serviços prestados pela Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

3.3.2.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre a comunicação da UFMS com a 

comunidade interna e externa 

A dimensão “comunicação da UFMS com a comunidade interna e externa” foi avaliada 

pela direção, pelos coordenadores de graduação, docentes, estudantes de graduação 

presencial e técnicos-administrativos. Os gráficos de 30 a 34 apresentam os resultados 

obtidos, por segmento.   
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Gráfico 30 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pela direção 

 

Observação: (Q1) Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 
divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? (Q2) Mecanismos de 
transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da qualidade institucional? (Q3) 
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa? (Q4) Publicação de documentos 
institucionais relevantes? (Q5) Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa? 
(Q6) Proposições de ações inovadoras em comunicação institucional?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
A direção avalia como muito boa a comunicação da UFMS. 
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Gráfico 31 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 
divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? (Q2) Mecanismos de 
transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da qualidade institucional? (Q3) 
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa? (Q4) Publicação de documentos 
institucionais relevantes? (Q5) Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa? 
(Q6) Proposições de ações inovadoras em comunicação institucional? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os coordenadores de curso avaliam como boa a comunicação da UFMS, com 

apontamento do item que trata da eficiência dos canais de comunicação. 
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Gráfico 32 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 
divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? (Q2) Mecanismos de 
transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da qualidade institucional? (Q3) 
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa? (Q4) Publicação de documentos 
institucionais relevantes?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Sobre a comunicação da UFMS, os docentes consideram boa. 
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Gráfico 33 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de graduação  

 
Observação: (1) Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 
divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? (2) Mecanismos de 
transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da qualidade institucional? (3) 
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa (ENADE, Conceito Preliminar de Curso, 
Conceito Curso)?  
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os estudantes consideram boa a comunicação da UFMS. 
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Gráfico 34 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos técnicos-administrativos 

 
Observação: (Q1) Seu uso assegurar a execução do PDTIC - Plano de Desenvolvimento da Tecnologia de 
Informação e da Comunicação? (Q2) Seu uso para viabilizar as atividades acadêmico-administrativas, 
garantindo a acessibilidade comunicacional e possibilitando a interatividade entre os membros da comunidade 
acadêmica? (Q3) Desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aos problemas apresentados pela 
comunidade acadêmica e usuários externos? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os técnico-administrativos consideram como muito boa a comunicação da UFMS. 

A comunicação da UFMS é avaliada como boa, podendo melhorar o indicar eficiência 

dos canais de comunicação. 
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3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Na dimensão 9 são expostas as políticas de atendimento aos discentes, envolvendo 

os programas de atendimento aos estudantes e os programas de apoio à realização de 

eventos internos, externos e à produção discente.  

3.3.3.1 Política de atendimento aos discentes 

A Coordenadoria de Integração e Assistência Estudantil, da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PROAES), é a unidade responsável pela coordenação, execução, 

acompanhamento e avaliação da política de assistência estudantil e acompanhamento das 

ações dirigidas ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

A UFMS oferece diversos programas de apoio pedagógico e financeiro como estímulo 

à permanência discente: 

- Projetos de extensão - com oferecimento de bolsas 

- Ações de desporto - com oferecimento de bolsas 

- Ações de cultura - com oferecimento de bolsas 

- Projetos de pesquisa - com oferecimento de bolsas 

- Programa de monitoria - com oferecimento de bolsas 

- Cursos de nivelamento para calouros 

- Ação de Atenção à Saúde do acadêmico 

 

Assistência estudantil: 

- Bolsa Permanência/UFMS  

- Bolsa Permanência/MEC 

- Auxílio Alimentação 

- Auxílio Emergencial 

- Auxílio Creche  

- Auxílio Moradia 

- Suporte Instrumental/KIT 

 

Na Tabela 9 estão apresentados os estudantes que receberam auxílios e bolsas no 

CPAR em 2018. 

 

Tabela 9 - Número de estudantes beneficiados por Auxílios e bolsas - 2018. 

Tipo de auxílio/bolsa Número de estudantes 

Permanência 43 
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Moradia 23 

Creche 2 

Emergencial 3 

Alimentação 51 

Atleta 0 

Esporte universitário 0 

Mais cultura 1 

Cursinho  3 

Monitoria 3 

PIBID 11 

Extensão 2 

PIBIC 4 

Pró-estágio 1 

Total 147 

Fonte: Proaes 

 

3.3.3.2. Percepção da comunidade acadêmica sobre a política de atendimento aos 

discentes 

 

A dimensão “política de atendimento aos discentes” foi avaliada pela direção, pelos 

coordenadores de graduação, docentes e estudantes de graduação presencial. Os gráficos 

de 35 a 38 apresentam os resultados obtidos, por segmento.   
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Gráfico 35 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pela direção 

 

Observação: (Q1) Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)? (Q2) Programas de 
acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências, tecnologias assistidas)? (Q3) 
Programas de intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados (Q4) Apoio 
psicopedagógico? (Q5) Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição? (Q6) 
Proposições de ações inovadoras para o atendimento estudante? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018) 

 
A direção considera que a política de atendimento ao discente pode melhorar quanto 

ao programa de acessibilidade, ações inovadoras, e em especial, a questão sobre o apoio 

psicopedagógico. 
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Gráfico 36 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos coordenadores de graduação 

 
Observação: (Q1) Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)? (Q2) Programas de 
acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências, tecnologias assistidas)? (Q3) 
Programas de intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados (Q4) Apoio 
psicopedagógico? (Q5) Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição? (Q6) 
Proposições de ações inovadoras para o atendimento estudante? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018) 

 
Os coordenadores de curso apontam que podem ser melhoras as questões relativas a 

política de atendimento aos discentes. 
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Gráfico 37 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)? (Q2) Programas de 
acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências, tecnologias assistidas)? (Q3) 
Apoio psicopedagógico? (Q4) Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Os docentes consideram boas as questões que tratam do atendimento aos discentes. 
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Gráfico 38 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de graduação 

 
Observação: (Q1) Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)? (Q2) Programas de 
acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências, tecnologias assistidas)? (Q3) 
Apoio psicopedagógico? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os estudantes consideram boa a política de atendimento. 

Neste tópico, política de atendimento, ressalta-se a melhoria dos indicadores que 

tratam do programa de acessibilidade, de ações inovadoras, e do apoio psicopedagógico. 
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3.3.3.3 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 

eventos 

A UFMS, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, oferece o Auxílio para 

Participação de Estudantes em Eventos – APEE. O APEE tem por objeto contribuir com a 

formação acadêmica dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e 

de pós-graduação stricto sensu da UFMS, com o apoio financeiro para participação em 

conferências, congressos, cursos e outros eventos de caráter científico, técnico-científico, de 

inovação, empreendedorismo, artísticos e culturais. 

O APEE é oferecido em diversas modalidades, abrangendo: a participação individual 

ou coletiva de estudantes de graduação em eventos científicos, tecnológicos ou de inovação, 

de caráter científico, cultural, esportivo acadêmico e de empreendedorismo, com convite da 

organização do evento, ou para apresentação de trabalho; a participação coletiva de 

estudantes para representação institucional da UFMS: Empresas Juniores, Atléticas, 

Diretório Central dos Estudantes (DCE), Ligas Acadêmicas, Programa de Educação Tutorial 

(PET), Grupos Artísticos ou outras formas de representação; e a participação individual de 

estudante de programa de pós-graduação stricto sensu (PPG) para apresentar trabalhos em 

eventos científicos. 

3.3.3.4 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas institucionais e ações de 

estímulo à produção discente e à participação em eventos  

A dimensão “políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos” foi avaliada pela direção, pelos coordenadores de graduação, 

docentes e estudantes de graduação presencial. Os gráficos de 39 a 42 apresentam os 

resultados obtidos, por segmento.   
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Gráfico 39 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 
eventos pela direção 

 

Observação: (Q1) Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de 
âmbito local, nacional ou internacional? (Q2) Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e 
periódicos nacionais e internacionais? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
A direção avalia como boa as questões relativas as políticas institucionais e ações de 

estímulo à produção discente e à participação em eventos. 
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Gráfico 40 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 
eventos pelos coordenadores de graduação 

 

Observação: (Q1) Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de 
âmbito local, nacional ou internacional? (Q2) Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e 
periódicos nacionais e internacionais? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os coordenadores apontam que é necessário melhor apoio à produção e publicação 

considerando as políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos. 
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Gráfico 41 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 
eventos pelos docentes 

 
Observação: (Q1) Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de 
âmbito local, nacional ou internacional? (Q2) Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e 
periódicos nacionais e internacionais? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os docentes apontam que é necessário melhorar o apoio financeiro ou logístico para 

organização e participação em eventos, além do apoio a produção e publicação. 
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Gráfico 42 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 
eventos pelos estudantes de graduação 

 
Observação: (Q1) Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de 
âmbito local, nacional ou internacional? (Q2) Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e 
periódicos nacionais e internacionais? 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
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Os estudantes apontam também que é necessário melhorar o apoio financeiro ou 

logístico para organização e participação em eventos, além do apoio a produção e 

publicação. 
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3.4 EIXO 4 - Políticas de Gestão 

No Eixo 4 serão descritas as políticas de Gestão da UFMS, bem como a identificação 

das potencialidades e fragilidades, das dimensões: políticas de pessoal; organização e gestão 

da Instituição; e sustentabilidade financeira. 

 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (PROGEP) é a unidade responsável 

pelo planejamento, coordenação e execução das atividades de administração de pessoal e 

de recursos humanos da UFMS. As políticas de pessoal também são desenvolvidas pela 

Divisão de Formação de Professores, Articulação e Aperfeiçoamento Pedagógico (DIFOR), e 

divisão da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores (SEDFOR). 

A Gestão de Pessoas é umas das grandes prioridades da Administração da UFMS, 

objetivando viabilizar e fortalecer a política de recursos humanos, proporcionando não 

apenas um aumento significativo no quantitativo da força de trabalho, bem como a 

capacitação e qualificação dos servidores, mas acima de tudo qualidade de vida no trabalho.  

 

3.4.1.1 Titulação do corpo docente 

O corpo docente do Campus de Paranaíba é composto por 96,87% de mestres e 

doutores, e por 84,37% de docentes em tempo integral, distribuído conforme apresentado 

nas Tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 10 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do CPAR 

Titulação/Regime 
de Trabalho 

Integral Parcial Horista Total 

Doutor 22 - 2 24 

Mestre 5 - 2 7 

Especialista - - - - 

Graduado - - 1 1 

Total 27 - 5 32 

Fonte: Sistema do Registro Mensal de Ocorrências da UFMS – 2018 
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Tabela 11 - Titulação dos docentes do CPAR 

DOCENTE TÍTULO 

Adriano Alves Teixeira Doutor 

Alexandre José de Souza Peres Doutor 

Ana Alice Reis Pieretti Mestre* 

Ana Cláudia dos Santos Doutora 

Ana Luiza Bossolani Martins Doutora 

Andréia Cristina Ribeiro Doutora 

Camila Bellini Colussi Macedo Mestre 

Carlos Rodrigues da Silva Doutor 

Carolina Goulart de Carvalho Doutora* 

Cintia Carvalho Mestre 

Claudia Yaisa Gonçalves da Silva Mestre* 

Dalton de Sousa Doutor 

Elton Gean Araujo Doutor 

Geraldino Carneiro de Araújo Doutor 

Hélio Roberto Braunstein Doutor 

Jassonia Lima Vasconcelos Paccini Doutora 

Jeferson Camargo Taborda Doutor 

Juliana Aparecida Matias Zechi Doutora 

Juliano Setsuo Violin Kanamota Doutor 

Luiz Fernando de Souza Freitas Doutor 

Magno Pinheiro de Almeida Mestre 

Monalisa de Fátima Freitas Carneiro Leão Doutora* 

Morelle Maykon Monteiro Mello Graduado* 

Odirlei Fernando Dal Moro Doutor 

Raildo Santos de Lima Mestre 

Renata Bellenzani Doutora 

Sabrina Helena Bonfim Doutora 

Silvia Maria Bonassi Doutora 

Tatiana Bertoldi Carlos Doutora 

Thiago Donda Rodrigues Doutor 

Vinicius Santos Ferreira Mestre 

Wesley Ricardo de Souza Freitas Doutor 

* Professores substitutos 

Fonte: Sistema do Registro Mensal de Ocorrências da UFMS – 2018 
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3.4.1.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

A política de capacitação segue as normas gerais para a capacitação do Docente 

integrante da Carreira do Magistério Superior, aprovadas na UFMS, que propicia a sua 

participação em cursos de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programas em 

níveis de mestrado e doutorado e ainda, estágio pós-doutoral. Os critérios de seleção, 

priorização e qualificação para os afastamentos dos docentes, seguem os seguintes 

princípios: a) desempenho acadêmico do docente; b) o plano de estudos do docente; c) a 

expectativa de sua contribuição futura para a UFMS; e, d) o credenciamento do Curso de 

Mestrado e Doutorado, no país, pela Capes.  

As normas estão publicadas na página da PROGEP, no portal da Universidade, e estão 

de acordo com a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração 

pública federal (Decreto nº 5.707/2006). 

Na Tabela 12 está apresentado o quantitativo de docentes em qualificação 

acadêmica no ano de 2018. 

 

 
Tabela 12 - Tabela com número de docentes em qualificação acadêmica em programas de mestrado e 
doutorado em 2018 (afastados ou não) 

Pós-doutorado Doutorado Mestrado 

3 6 0 

Fonte: Sistema de Pessoal da UFMS - 2018 
 

 

Também, como política, há o Programa de Capacitação e Qualificação, com o 

objetivo de oportunizar a participação dos docentes em atividades que visem sua 

capacitação profissional permanente e a formação e aperfeiçoamento pedagógico de forma 

continuada.  O Programa tem suas ações publicadas no Plano Anual de Capacitação dos 

Servidores da UFMS, também disponível no portal da Universidade e amplamente e 

divulgado aos docentes. 

Mais informações sobre o plano estão disponíveis na página eletrônica da Progep 

(https://progep.ufms.br/coordenadorias/desenvolvimento-e-recrutamento/capacitacao_qualificacao).  
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Em 2018, foram oferecidos 5 cursos aos docentes do CPAR. Na Tabela 13 estão 

apresentados os dados de participação docente nos cursos e de recebimento de auxílio para 

participação em eventos. 

Tabela 13 - Participação em cursos e auxílio para eventos 

Tipos de atividades Nº de docentes 

Participação em cursos na IES 28 

Auxílios para eventos 10 

Fonte: Sistema de Pessoal da UFMS e Arquivos do CPAR - 2018 
 

3.4.1.3 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política de capacitação docente 

Neste tópico, a comunidade acadêmica do Campus de Paranaíba avalia a percepção 

sobre a política de capacitação para o docente e formação continuada. É notório que nesta 

Unidade os professores mantem-se atentos à esta questão, o que observamos nos gráficos 

de 43 a 45. 
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 Gráfico 43 - Avaliação da política de capacitação docente e formação continuada pelo diretor 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Na avaliação da direção da Unidade, os itens abordados receberam, em sua 

totalidade, o conceito “bom” nos temas sobre: “Possibilidade de participação em eventos 

científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal” e 

“Qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado, com práticas 

regulamentadas”, os quais obtiveram pontuação de 4 pontos. 
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Gráfico 44 – Avaliação da política de capacitação docente e formação continuada pelos coordenadores de 
graduação 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Na resposta dos coordenadores de curso de graduação do CPAR, a avaliação dos 

itens da política de Capacitação Docente e Formação Continuada da UFMS ficou entre 

“parcialmente satisfatório” e “muito bom”, com média de 4 pontos em ambos os quesitos 

apresentados. 
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Gráfico 45 - Avaliação da política de capacitação docente e formação continuada pelos docentes 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

No total, 21 docentes do CPAR responderam sobre a Política de Capacitação 

Docente e Formação Continuada. Na pergunta sobre a “Possibilidade de participação em 

eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal”, 

28.57% dos docentes consideraram “muito bom”; 28.57% “bom”; 28.57% “satisfatório”; 
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9.52% “insatisfatório” e 4.76% disseram “não se aplicar ou não responderam”. Esta questão 

ficou com média de 3.70 pontos. 

Já na pergunta sobre “Qualificação acadêmica em programas de mestrado e 

doutorado, com práticas regulamentadas”, 42.86% dos professores consideraram como 

“bom”; 28.57% “muito bom”; 9.52% “satisfatório” e 19.05% não souberam ou não 

responderam. Nesta questão, a média foi de 4.24 pontos. 

Assim, podemos considerar que as políticas ofertas pelo Campus de Paranaíba 

garantem a participação dos docentes em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 

culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e a qualificação acadêmica em programas 

de mestrado e doutorado, e se isso é feito com práticas consolidadas, instituídas e 

publicizadas. 

3.4.1.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo 

A UFMS tem incentivado a capacitação do corpo técnico-administrativo buscando 

promover um conjunto de ações e programas permanentes voltados para a interação da 

tríade trabalho x servidor x instituição. Esses programas e ações são publicados no Plano 

Anual de Capacitação dos Servidores da UFMS. 

O plano está disponível no portal da Universidade e é amplamente divulgado aos 

técnicos-administrativos. Neste contexto, estão previstas ações voltadas à formação 

continuada dos servidores técnico-administrativos em áreas prioritariamente ligadas às 

atividades profissionais; programa de habilitação formal visando ao desenvolvimento do 

servidor; treinamento introdutório para os servidores em início de atividades; programas de 

pós-graduação voltados para o desenvolvimento das áreas administrativas; cursos em gestão 

pública destinados a qualificar os servidores e capacitá-los para exercerem funções de chefia 

e direção; critérios para afastamentos para pós-graduação em que a prioridade seja para as 

linhas de desenvolvimento institucional.  

Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 

institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais, a Divisão de 

Capacitação e Qualificação (DICQ/CDR/PROGEP) possibilita ajuda de custo com o pagamento 

da inscrição, diárias e passagens em participação de eventos de curta duração, tais como: 

congressos, encontros, conferências, seminários, fóruns, palestras, mesas redondas, 
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workshops, oficinas, cursos e similares. O evento deve estar diretamente relacionado com as 

atividades laborais do requerente. 

As normas para capacitação e para solicitação de auxílio estão publicadas na página 

da PROGEP, no portal da Universidade, e estão de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

dos Integrantes do Plano de Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação (PDI-

PCCTAE), elaborado de acordo com o disposto no artigo 24 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 

2005, bem como as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 5.825 de 29 de junho de 2006. 

Em 2018, foram oferecidos 4 cursos de desenvolvimento pessoal e profissional aos 

técnicos-administrativos pela UFMS. 

A Tabela 14 apresenta o quantitativo de técnicos na Unidade e sua distribuição por 

titulação. Na Tabela 15 constam o número de técnico-administrativos que participaram de 

cursos e os auxílios recebidos para participação em eventos/cursos. A Tabela 16 apresenta o 

quantitativo de técnico-administrativos em qualificação acadêmica, afastados ou não. 

 

Tabela 14 -  Número de técnico-administrativos na Unidade 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total 

 
3 
 

4 
 

5 
 

4 
 

2 
 

18 

Fonte: Sistema do Registro Mensal de Ocorrências da UFMS – 2018 
 

 
Tabela 15 - Participação de técnico-administrativos em cursos na IES e auxílios para participação em  
eventos/cursos 

Tipos de atividades Nº de técnico-administrativos 

Participação em cursos na IES 18 

Participação em cursos externos 2 

Auxílios para eventos/cursos fora da IES 1 

Fonte: Sistema de Pessoal da UFMS e Arquivos do CPAR - 2018 

 
 
Tabela 16 - Número de técnico-administrativos em qualificação acadêmica na graduação ou em programas pós-
graduação em 2018 (afastados ou não) 

Pós-doutorado Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

 1 2   

Fonte: Sistema de Pessoal da UFMS - 2019 
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3.4.1.3 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política de capacitação e formação 

continuada para o corpo técnico-administrativo 

Neste tópico os servidores do corpo técnico–administrativo do Campus de 

Paranaíba avaliaram a Política de Capacitação e Formação Continuada da UFMS. Os gráficos 

de número 46 e 47 retratam a visão da equipe do CPAR. 

Gráfico 46 – Avaliação da política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo 

pelo diretor 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
 

Na avaliação da política de capacitação e formação continuada para o corpo 

técnico-administrativo feita pela direção do CPAR, tanto na primeira questão (Possibilidade 
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de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos, culturais, ou em cursos de 

desenvolvimento pessoal e profissional?), quanto na segunda (Qualificação acadêmica na 

graduação e/ou na pós-graduação, com práticas regulamentadas?), a direção avaliou como 

“boa” a referida política, com média nas perguntas de 4 pontos. 

Gráfico 47 - Avaliação da política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo 
pelos técnicos-administrativos 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
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Nesta avaliação, 14 servidores técnicos do CPAR responderam as duas perguntas. 

Sobre a “Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos, culturais, 

ou em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional”, 42.86% dos técnicos consideraram 

a Política da UFMS como “boa”; 28.57% “satisfatória”; 14.29% “muito boa”; 7.14% 

“parcialmente satisfatória” e a mesma porcentagem para “insatisfatória”. A média desta 

questão foi de 3.50 pontos. 

Sobre a qualificação acadêmica na graduação e/ou na pós-graduação, com práticas 

regulamentadas, 50% dos servidores avaliaram como “boa”; 21.43 como “satisfatória” e 

“insatisfatória” (mesmo percentual em ambas) e 7.14% como “muito boa”. A média desta 

pergunta foi de 3.21 pontos. 

As políticas garantem a participação dos técnicos-administrativos em cursos e a sua 

qualificação acadêmica, contudo, a possibilidade de afastamentos para realizar as 

qualificações acadêmicas (mestrados e doutorados) ainda é um empecilho na visão dos 

técnicos, tendo em vista nas unidades menores, por haver um menor número de servidores, 

acaba tornando os serviços “específicos” para cada um dos servidores, fazendo com que sua 

falta seja sentida de forma significativa na unidade.  

3.4.2. Dimensão 6: Organização e Gestão de Instituição 

Neste item são apresentadas informações sobre a forma de gestão do Campus de 

Paranaíba. 

3.4.2.1 Processos de gestão institucional 

Neste tópico, Processo de Gestão Institucional, são apresentados os funcionamentos 

do Conselho de Câmpus e dos Colegiados de Cursos, os quais são regidos pela Resolução 

COUN nº 50 de 08/10/2012 (Regimento Geral da UFMS); Resolução COUN nº 35 de 

13/05/2011 (Estatuto da UFMS) e Resolução COUN n.º 49 de 08/10/2012 (Regimento dos 

Colegiados de Curso da UFMS). A designação dos membros dos colegiados de curso do 

Campus de Paranaíba consta na Instrução de Serviço n.º 125, de 06 de novembro de 2017. 

A composição do Conselho de Câmpus do CPAR ocorre da seguinte forma: 1 

presidente (diretora do CPAR), os 3 coordenadores de curso, 1 representante docente, 1 

representante discente e 1 representante técnico-administrativo. As representações 

docente, discente e técnico-administrativo se encontram vagas no final de 2018, tendo em 
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vista o término de mandatos e a não indicação de novos representantes pelos respectivos 

órgãos de classe.  

Já a composição dos Colegiados de Cursos dos cursos de graduação do CPAR são: 

Curso de Administração – 6 membros; Curso de Matemática – 4 membros e Curso de 

Psicologia – 4 membros. Todos os Colegiados possuem, ao final de 2018, um representante 

discente indicado pelo Diretório Central das e dos Estudantes da UFMS (IS CPAR n.º 57/2018; 

n.º 70/2018 e 71/2018) 

O Conselho de Câmpus do CPAR é composto pelos membros natos, diretor e 

coordenadores de cursos de graduação; representantes técnico-administrativo e docente, 

com mandato de 2 anos e representante discente, com mandato de 1 ano. No colegiado, o 

coordenador é membro nato, sendo que os demais docentes que integram o colegiado têm 

mandato de 2 anos e o discente mandato de 1 ano. 

Em atenção ao princípio da publicidade conforme consta no Artigo 37 da Constituição 

Federal, as resoluções, atas, editais, instruções de serviço e demais comunicados são 

publicados no Boletim de Serviços da UFMS (BSE/UFMS), o qual pode ser acessado por 

qualquer cidadão, seja membro ou não da UFMS. 

Os editais do Conselho de Campus, além de publicados no BSE/UFMS, também são 

disponibilizados no site do CPAR. 

3.4.2.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre os processos de gestão institucional 

Neste item a comunidade acadêmica avalia sobre os processos de gestão 

institucional. As análises estão contidas na sequência da apresentação dos gráficos 48 a 83. 
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Gráfico 48 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelo diretor 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Neste item havia quatro questões para serem respondidas pela direção do CPAR.  

Na primeira pergunta sobre a valorização da autonomia e da representatividade dos órgãos 

gestores e colegiados, a média da resposta foi de 4 pontos, sendo considerada como 

“satisfatória” pela direção. Nas demais questões (2-Participação de docentes, técnicos, 

estudantes e da sociedade civil organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos 

colegiados; 3-Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos 

colegiados e preveem a sistematização e divulgação das decisões colegiadas; e 4-Propriação 
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(divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela comunidade interna), a direção avaliou 

como “muito bom”, com a pontuação máxima de 5 pontos. 

Gráfico 49 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos coordenadores de graduação 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
 

A média da avaliação dos coordenadores dos cursos de graduação do CPAR sobre os 

processos de gestão institucional ficou de 3.00 a 3.67 pontos. Na primeira questão 

(Valorização da autonomia e da representatividade dos órgãos gestores e colegiados), houve 

empate de 33.33% em três conceitos: “muito bom”, “bom” e “parcialmente satisfatório”, 

sendo a média de 3.67 pontos. Na segunda questão (Participação de docentes, técnicos, 

estudantes e da sociedade civil organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos 
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colegiados), também houve empate de 33.33% nos conceitos “muito bom”, “satisfatório” e 

“parcialmente satisfatório”, com média geral de 3.33 pontos. Na terceira pergunta 

(Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e preveem 

a sistematização e divulgação das decisões colegiadas), 66.67% dos coordenadores 

avaliaram como “bom” e 33.33% consideraram “satisfatório”, com média de 3.67. Na quarta 

questão (Apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela comunidade 

interna), houve novamente empate de 33.33%, nos conceitos “bom”, “satisfatório” e 

“parcialmente satisfatório”, com média final de 3 pontos. 

Gráfico 50 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos docentes 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
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Sobre os processos de gestão institucional, havia 4 questões a serem respondidas: 

1) Valorização da autonomia e da representatividade dos órgãos gestores e colegiados?; 2) 

Participação de docentes, técnicos, estudantes e da sociedade civil organizada e dos tutores 

(estes, quando for o caso) nos colegiados?; 3) Regulamentação do mandato dos membros 

que compõem os órgãos colegiados e preveem a sistematização e divulgação das decisões 

colegiadas? e 4) Apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela 

comunidade interna?. As médias das questões, nas respostas dos servidores docentes, 

variaram entre 3.30 a 3.79 pontos. Na primeira questão 28.57% avaliaram como “muito 

bom”; 23.81% “bom”; 19.05% “satisfatório”; 9.52% “parcialmente satisfatório”; também 

9.52% “insatisfatório” e a mesma porcentagem disseram que “não se aplica ou não sabe 

responder”. A média da primeira questão foi de 3.58 pontos.  

A segunda questão obteve a menor pontuação, na opinião dos docentes, apenas 

3.30 pontos. Para eles, a participação de docentes, técnicos, estudantes e da sociedade civil 

organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos colegiados é 23.81% “muito boa”; 

14.29% “boa”; 28.57% “satisfatória”; 23.81% “parcialmente satisfatória”; 4.76% 

“insatisfatória” e 4.76% “não se aplica ou não soube responder”. 

A terceira questão obteve a maior pontuação: 3.79 pontos. Os docentes 

consideraram que a “regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos 

colegiados e preveem a sistematização e divulgação das decisões colegiadas” é 33.33% 

“muito boa”; 19.05% “boa”; 28.57% “satisfatória”; 4.76% “parcialmente satisfatória”, a 

mesma porcentagem considerou “insatisfatória” e 9.52% disseram “não se aplicar ou não 

soube responder”. 

Por fim, a “apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela 

comunidade interna” obteve a média de 3.53 pontos, sendo 23.81% “muito bom”; 28.57% 

“bom”; 19.05% “satisfatório” e 9.52% “parcialmente satisfatório”, “insatisfatório” e “não se 

aplica ou não sabe responder”. 
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Gráfico 51 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos estudantes de graduação 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 
Os estudantes responderam 3 questões sobre os processos de gestão institucional. 

A primeira questionava a percepção dos alunos sobre a “Participação de docentes, técnicos, 

estudantes, da sociedade civil organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos 

colegiados”. Com a média de 3.37 pontos, os alunos consideraram 14.63% “muito bom”; 

34.76%  “bom”; 25.61% “satisfatório”; 14.63% “parcialmente satisfatório”; 6.71% 

“insatisfatório” e 3.66% disseram “não se aplica ou não souberam responder”. Na segunda 

questão, com média de 2.81 pontos, a maioria dos alunos avaliaram a divulgação das 
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decisões colegiadas pela comunidade interna como “satisfatória” (28.05%), sendo ainda 

6.71% “muito bom”; 25.00% “bom”; 18.29% “parcialmente satisfatório”; 19.51% 

“insatisfatório” e 2.44% disseram “não se aplicar ou não souberam responder”. Na terceira 

questão, 33.54% avaliaram como “boa” a utilização das decisões colegiadas pela 

comunidade interna. Ainda na mesma pergunta, 6.10% consideraram “muito boa”; 25.61% 

“satisfatória”; 18.90% “parcialmente satisfatória”; 10.98% “insatisfatória” e 4.88% “não se 

aplica ou não soube responder”. A média desta questão foi de 3.05 pontos. 

 

Gráfico 52 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos técnicos-administrativos 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 95

20/03/2020

N° 7254
Pg. 133



95 

Para os servidores técnico-administrativos do CPAR os processos de gestão 

institucional foram avaliados com o conceito “bom”, sendo a maior porcentagem nas quatro 

perguntas respondidas. 

Sobre a valorização da autonomia dos órgãos gestores e colegiados: 64.29% 

avaliaram como “bom”; 7.14% “muito bom”; 21.43% “satisfatório”; 7.14% “parcialmente 

satisfatório”. A média da questão foi de 3.71 pontos. 

Na segunda pergunta sobre a participação de docentes, técnicos, estudantes e da 

sociedade civil organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos colegiados, 50% dos 

técnicos consideraram “boa”; 7.14% “muito boa”; 21.43% “satisfatória”; 14.29% 

“parcialmente satisfatória” e 7.14% “insatisfatória”. A pergunta ficou com média de 3.36 

pontos. 

Com 3.14 pontos de média geral, a terceira questão pedia a opinião sobre a 

regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e preveem a 

sistematização e divulgação das decisões colegiadas. Os técnicos do CPAR avaliaram como 

7.14% “muito boa”; 42.86% “boa”; 14.29% “satisfatória”; 28.57% “parcialmente satisfatória” 

e 7.14% “insatisfatória”.  

Sobre a apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela comunidade 

interna, 57.14% dos técnicos avaliaram como “boa”; 7.14% “muito boa”; 14.29% 

“satisfatória” e 21.43% “parcialmente satisfatória”. A quarta questão obteve a média de 3.50 

pontos. 

  

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Na dimensão 10 são apresentadas informações sobre a gestão Orçamentária e 

Financeira do Campus de Paranaíba, assim como a participação da comunidade interna no 

direcionamento de recursos da unidade. 

3.4.3.1 Sustentabilidade financeira 

Neste ponto da Avaliação Institucional a comunidade acadêmica avalia os aspectos 

relativos a sustentabilidade financeira do Campus de Paranaíba. 

A direção da Unidade visa formular e direcionar o orçamento em consonância com o 

que foi previsto no PDU e conforme as demandas vão surgindo no decorrer do ano. São 
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priorizadas as questões relativas a manutenção do CPAR e a compra de equipamentos 

necessários para o bom funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

No CPAR em 2018 houve duas fontes captadoras de recurso: o aluguel da cantina e o 

pagamento das matrículas no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão 

Estratégica de Organizações, área de concentração em Administração. Os recursos advindos 

do MBA foram utilizados com pagamento de diárias e passagens de professores de outras 

Unidades da UFMS ou outras instituições e a para a compra de notebooks e projetores 

multimídias.  

O direcionamento de recursos orçamentários que são destinados aos cursos, a 

Direção divide igualmente em três partes (Administração, Matemática e Psicologia).  

Há transparência, participação e acompanhamento dos diferentes níveis de gestão da 

Unidade (Conselho da Unidade e Colegiados de Cursos) na tomada de decisões para 

direcionamento do orçamento da Unidade. A direção sempre leva ao conhecimento do 

Conselho de Campus nas reuniões ordinárias, as matrizes orçamentárias anuais e as 

propostas de utilização dos recursos.  As matrizes também são enviadas a todos os 

servidores por e-mail.  

Os relatórios da Avaliação Institucional são levados em conta pela direção nas 

tomadas de decisões dos recursos orçamentários, exemplo disso é a construção do 

estacionamento; das salas dos professores (pedido antigo dos docentes que fez elevar a 

produtividade e a qualidade do ambiente de trabalho); da biblioteca e dos espaços de 

convivência que existem hoje no CPAR. 

Ressalta-se as parcerias com órgãos públicos, autoridades e iniciativa privada em 

algumas ações, como por exemplo, a limpeza do campus feita pela Prefeitura Municipal; 

auxílios com patrocínios em eventos e ações institucionais, etc. 

Percebe-se o comprometimento e a prontidão da direção em atender aos pedidos de 

servidores e alunos que chegam ao seu conhecimento. Mesmo que não tenha recursos na 

Unidade, a direção procura verificar junto à Administração Superior da UFMS meios e 

possibilidades de atendimento, seja de uma viagem, passagens, diárias ou compra de 

equipamentos necessários em alguma atividade administrativa ou pedagógica. 

Por fim, registra-se o contato da direção com as autoridades locais na busca de 

parcerias e melhorias do Campus de Paranaíba. 
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3.4.3.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre a sustentabilidade financeira 

A comunidade acadêmica também pode expressar sua percepção quanto à 

sustentabilidade financeira do Campus de Paranaíba. Os resultados podem ser vistos nos 

gráficos a seguir.   

 
Gráfico 53 - Avaliação da sustentabilidade financeira pelo diretor 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

A direção do Campus de Paranaíba avaliou com nota máxima a sustentabilidade 

financeira e a sua relação com o desenvolvimento institucional. Todas as três questões 

obtiveram a média de 5 pontos, sendo considerado como “muito boa”.  

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 98

20/03/2020

N° 7254
Pg. 136



98 

Gráfico 54 - Avaliação da sustentabilidade financeira pelos coordenadores de graduação 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Já os coordenadores dos cursos do CPAR, avaliaram de modo diferente, tendo as 

questões obtido médias que foram de 2.67 a 3 pontos.  A primeira questão tinha o objetivo 

de avaliar a “articulação entre a proposta orçamentária e as políticas de ensino, extensão e 

pesquisa”. Com média geral de 2.67 pontos, os coordenadores consideraram esta 

articulação como 33.33% “boa”; 33.33% “satisfatória” e 33.33% “insatisfatória”.  
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Sobre a previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos, 

33.33% considerou como “boa”; 33.33% “parcialmente satisfatória” e 33.33% disse “não se 

aplica ou não soube responder”. A segunda questão obteve média geral de 3.00 pontos. 

A última pergunta avaliou as “propostas de estudos para gerir, com metas e 

indicadores, a distribuição de recursos”. Também com média geral de 3.00 pontos, para 

66.67% dos coordenadores estas propostas são “satisfatórias” e 33.33% optaram por “não 

se aplica ou não souberam responder”. 

 

Gráfico 55 - Avaliação da sustentabilidade financeira pelos técnicos-administrativos 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
 

Diferentemente da direção e dos coordenadores de curso, os técnico-administrativos 

responderam uma única pergunta: “Previsão de ampliação e fortalecimento de fontes 

captadoras de recursos”. 

Com média geral de 3.36 pontos, 50% dos servidores técnicos opinaram com 

conceito “bom”; 35.71% “satisfatório” e 14.29% “parcialmente satisfatório”.  
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O orçamento é formulado a partir do PDU e está articulado às políticas de ensino, 

extensão e pesquisa do CPAR. É desejo da Unidade ampliar e fortalecer as fontes captadoras 

de recursos ao longo dos anos, mesmo que haja limitações. 

Há propostas que direcionam e demandam ações do CPAR, porém esbarram nas 

limitações financeiras da Unidade para se concretizarem. A limitação orçamentária ainda é 

uma barreira das unidades menores da UFMS. 

 Com base no PDU e PDI, é feito o monitoramento e acompanhamento da 

distribuição de créditos, com metas objetivas e mensuráveis, por meio de indicadores de 

desempenho institucionalizados nos documentos mencionados. 

O orçamento do CPAR considera as análises do relatório de avaliação interna e dispõe 

de ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas (estas, 

capacitadas para a gestão de recursos), orientando a tomada de decisões internas. 
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3.5 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 

Neste eixo são apresentadas as informações sobre a infraestrutura física da CPAR, 

obtidas junto à Coordenação Administrativa (COAD) que é a unidade responsável por 

assessorar e colaborar com a Direção da Unidade Setorial, no planejamento, na execução e 

na coordenação das atividades de gestão administrativa. 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Neste eixo são apresentadas as informações sobre a infraestrutura física da (CPAR), 

obtidas junto à Coordenação Administrativa (COAD) cujo papel é subsidiar a plena realização 

das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão na Unidade Setorial. No PDI 2015-

2019, com realinhamento em 2017, a modernização da infraestrutura consta como um dos 

objetivos institucionais. 

3.4.4.1 Instalações administrativas 

Na Tabela 17 estão expostos o número de servidores e equipamentos disponíveis. 

Tabela 17 - Número de servidores e equipamentos 

Nome ou Nº da Sala Nº de servidores 
Nº de computadores com 

acesso à internet 
Nº de condicionadores 

de ar 

Sala - SECAC 3 3 1 

Sala - Recepção 1 1 1 

Sala – SECAD  2 2 1 

Sala – Direção    3 3 2 

Sala – SAP  2 2 1 

Sala – SECAE  2 2 1 

Sala – Professores  32 32 13 

Sala – Coordenadores 3 3 3 

Biblioteca   3 6 11 

Laboratório de Informática  1 40 2 

Áudio Visual 1 1 1 

Clínica Psicologia  4 4 19 

Fonte:  CPAR 
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3.5.4.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre as instalações administrativas 

Neste tópico a comunidade acadêmica avalia a questão das instalações administrativas. A 

análise detalhada dos gráficos permite maior entendimento da questão.  

 
Gráfico 56 - Avaliação das instalações administrativas pelo diretor. 

 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

As instalações administrativas foram avaliadas pelo diretor da seguinte forma: Atendimento 

às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades e Manutenção do 

patrimônio (mobiliário, equipamentos e similares) com a média 4,00 e acessibilidade com a média 

3,00. 
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Gráfico 57 - Avaliação das instalações administrativas pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

 

 

As instalações administrativas foram avaliadas pelos coordenadores da seguinte forma: 

Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades, com 3,67 

e Manutenção do patrimônio (mobiliário, equipamentos e similares) 3,67 e acessibilidade com a 

média 3,33 respectivamente. 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 104

20/03/2020

N° 7254
Pg. 142



104 

Gráfico 58 - Avaliação das instalações administrativas pelo(s) técnico(s) administrativo(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

As instalações administrativas foram avaliadas pelos técnicos administrativos com a maior 

média 4,14 referente ao atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação 

às atividades. A menor média se refere à acessibilidade com 3,21.  

De forma geral, existe uma satisfação parcial com as instalações administrativas. Na 

perspectiva dos coordenadores de curso e técnico-administrativos um fator que merece melhoria se 

refere ao aspecto “Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às 

atividades”, ou seja, a adequação dos espaços em consonância com o objeto das propostas de 
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trabalho a serem desenvolvidas. Outro fator de destaque observado pelos técnico-administrativos 

com média 3,21 se refere a acessibilidade.  

Ou seja, são fatores que podem ser melhorados para o desenvolvimento da unidade. A 

adequação das salas passa por um problema de gestão do espaço, já que são demandados espaços 

para atividades específicas, porém que acabam sendo desenvolvidos em espaços compartilhados. 

Acreditamos que isso pode afetar de forma efetiva o trabalho dos técnico-administrativos. Ressalta-

se a inexistência de avaliação desta natureza realiza pelos docentes, os quais também dependem de 

estrutura física adequada para o desenvolvimento de suas atividades. Ouvi-los seria, em nosso modo 

de ver, no mínimo necessário. 

3.5.4.3 Salas de aula 

A CPAR possui 15 salas de aula, com capacidade para atender, no total, 650 

estudantes. Na Tabela 18 constam dados de 2018, relativos às salas de aula, observando-se 

que a unidade atendeu a 439 discentes, em 3 cursos.   

 
Tabela 18- Descrição das salas de aula da CPAR - 2018. 

Descrição Número 

Salas de aula com computador 15 

Salas de aula com projetor 14 

Salas de aula com Condicionador de ar 15 

Fonte: CPAR 

 

3.5.4.4 Percepção da comunidade acadêmica sobre as salas de aula 

Neste tópico a comunidade acadêmica avalia o quesito salas de aula, na perspectiva do 

diretor, coordenadores de curso de graduação e docentes. A análise detalhada dos gráficos permite 

maior entendimento da questão.  
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Gráfico 59 - Avaliação das instalações administrativas pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

 

 

Para o diretor o quesito sala de aula, Atendimento às necessidades institucionais 

considerando a sua adequação às atividades; Acessibilidade e Manutenção do espaço físico 

(mobiliário, equipamento e similares), obtiveram e mesma média 4,00 e no quesito Existência de 

recursos tecnológicos inovadores obteve a menor média 2,00.  
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Gráfico 60 - Avaliação das instalações administrativas pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

 

 

Para os coordenadores de curso o quesito sala de aula, Atendimento às necessidades 

institucionais considerando a sua adequação às atividades; Acessibilidade e Manutenção do espaço 

físico (mobiliário, equipamento e similares), obtiveram e mesma média 3,33 e no quesito Existência 

de recursos tecnológicos inovadores obteve a menor média 3,00. 
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Gráfico 61 - Avaliação das instalações administrativas pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Na visão dos docentes, a média geral para o presente quesito ficou em mais ou menos 3,69, 

o que indica boa avaliação das salas de aula.  

O que se observa é que, de forma geral, as salas de aula do CPAR atendem a necessidade do 

desenvolvimento do trabalho dos docentes e o melhor desenvolvimento dos alunos. O trabalho 

constante do CPAR visa manter as condições de funcionamento dos diversos recursos necessários a 

este fim. A manutenção constante em aparelhos de ar-condicionado, troca de lâmpadas, 

manutenção de equipamentos de Datashow são exemplos destas ações que buscam qualificar o 

espaço físico de uso da comunidade acadêmica. 
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3.5.4.5 Auditório(s) 

Na Tabela 19 constam dados de 2018, relativos aos auditórios disponíveis na CPAR. 

 
Tabela 19 - Descrição dos auditórios da CPAR - 2018. 

Descrição Número 

Auditórios 1 

Capacidade total (soma das capacidades de todos os auditórios) 109 

Auditórios com computador 0 

Auditórios com projetor 1 

Auditórios com sistema de refrigeração 1 

Fonte: CPAR 

 

3.5.4.6 Percepção da comunidade acadêmica sobre o(s) auditório(s) 

Neste tópico a comunidade acadêmica avalia o auditório do CPAR. A análise dos gráficos a 

seguir permite melhor entendimento da questão. 
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Gráfico 62 - Avaliação dos auditórios pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

 

 

Neste item o(a) diretor(a) avaliou o item sobre o auditório quanto ao “Atendimento 

às necessidades institucionais considerando a acessibilidade” média 2,00, “Conforto do 

mobiliário e qualidade acústica” média 3,00 e “Existência de recursos tecnológicos 

multimídia (disponibilidade de conexão à internet e de equipamentos para 

videoconferência) ”, a média máxima foi de 5,00. Sendo mencionado a menor média 2,00 

neste item.  
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Gráfico 63 - Avaliação dos auditórios pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Neste item os coordenadores avaliaram o item sobre o auditório quanto ao 

“Atendimento às necessidades institucionais considerando a acessibilidade” média, 

“Conforto do mobiliário e qualidade acústica” e “Existência de recursos tecnológicos 

multimídia (disponibilidade de conexão à internet e de equipamentos para 

videoconferência) ”, todos com a média 2,67. Todos os itens foram considerados 

parcialmente insatisfatório e insatisfatório. 
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Gráfico 64 - Avaliação dos auditórios pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Já na avaliação do corpo docente a média foi um pouco maior, sendo considera maior 

média de 3,68 e menor de 3,05. Há que se considerar que o espaço físico do auditório já não 

atende à demanda de acadêmicos para os três cursos. 
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Gráfico 65 - Avaliação dos auditórios pelo(s) técnico(s) administrativo(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na avaliação dos técnicos administrativos dos avaliadores consideraram satisfatórios 

e muito bom os itens avaliados. A média máxima foi de 4,00 ponto. 
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Gráfico 66 - Avaliação dos auditórios pelo(s) discente(s) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Já na avaliação dos alunos, a média máxima foi de 3,35 pontos o que correspondeu 

um percentual de 70% dos avaliadores que consideram os itens avaliados como bom, muito 

bom e satisfatório. 

 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 115

20/03/2020

N° 7254
Pg. 153



115 

Quanto ao auditório, apesar de haver avaliação positiva quanto ao item por toda a 

comunidade acadêmica já que o mesmo atende as necessidades de momento do CPAR, a 

CSA entende que a partir do ingresso crescente de alunos (novas turmas, novos cursos) a 

capacidade do auditório já se apresenta insuficiente para algumas atividades.  

3.5.4.7 Sala de professores e espaços para atendimento aos discentes 

Na Tabela 20 são apresentadas informações sobre as salas de professores e espaços 

para atendimentos aos discentes, disponíveis na CAPR, observando-se que constam 33 

docentes lotados na referida unidade.  

 

Tabela 20 - Salas de professores e espaços para atendimento aos docentes - 2018. 

Descrição Número 

Sala de professores 3 

Salas com computador 3 

Salas com sistema de refrigeração 3 

Fonte: CPAR 2018 

 

As salas de professores contam com computadores para cada docente. As 

impressoras são de uso compartilhado e ficam em outro ambiente de uso geral. Os discentes 

são recebidos nas próprias salas dos professores. 

3.5.4.8 Percepção da comunidade acadêmica sobre as salas de professores e 

espaços para atendimento aos discentes 

 

Neste tópico a comunidade acadêmica avalia as salas de professores e espaços para 

atendimento aos estudantes. A análise será demonstrada nos gráficos 103 a 106 o que nos 

permitirá um melhor entendimento da questão. 
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Gráfico 67 - Avaliação das salas de professores pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

O diretor avaliou as salas de professores, sendo que a adequabilidade para 

atendimento aos alunos, manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e 

similares) com média 5,00 e Proposição de recursos tecnológicos diferenciados alcançaram a 

média de 3,00 e acessibilidade 4,00. 
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Gráfico 68 - Avaliação das salas de professores pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Para os coordenadores de curso de graduação a maior média obtida foi no quesito 

“Adequabilidade para atendimento aos alunos” com média 4,33 e a menor média ocorreu 

no item “Proposição de recursos tecnológicos diferenciados” com média 3,33. 
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Gráfico 69 - Avaliação das salas de professores pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Aos professores, ao avaliar o quesito “sala do professor”, a média geral foi 4,19. 

“Adequabilidade para atendimento aos alunos” média 4,05, “Acessibilidade” 4,43, 

“Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamento e similares)” média 4,71 e a menor 

média ficou para “proposição de recursos tecnológicos diferenciados” média 3,60. 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 119

20/03/2020

N° 7254
Pg. 157



119 

Quanto a este aspecto, o que pode se observar é que sobretudo aos que se utilizam 

do referido espaço – os docentes – existe um percentual importante de satisfação. E o 

quesito que se destaca é justamente o que se refere ao atendimento ao aluno, ou seja, o 

espaço pode contribuir no melhor relacionamento com os alunos para reunir-se com os 

professores. 

3.5.4.9 Espaços de convivência e de alimentação 

Na Tabela 21 são apresentadas informações sobre os espaços de convivência e de 

alimentação disponíveis na CPAR, observando-se que constam 33 docentes lotados na 

referida unidade.  

 

Tabela 21 - Descrição dos espaços de convivência e de alimentação 

Descrição Número 

Espaços de convivência  3 

Espaços de alimentação 2 

Capacidade total (soma das capacidades de todos os espaços) 1000 

Espaços com sistema de refrigeração 0 

Fonte: CPAR 

3.5.4.10 Percepção da comunidade acadêmica sobre os espaços de convivência e de 

alimentação 

Neste tópico a comunidade acadêmica avalia os espaços de convivência e de 

alimentação. A análise dos gráficos permite melhor entendimento da questão 
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Gráfico 70 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Para o diretor, os espaços de convivência e alimentação recebem classificação no 

item “bom” “Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)” e “acessibilidade 

e estado de conservação” ambos com média 4,00 e no item “suficiência dos espaços para 

suas necessidades”  “satisfatório” média 3,00. 
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Gráfico 71 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Para os coordenadores, os espaços de convivência e alimentação no “Atendimento e 

adequação ao serviço prestado (alimentação) ” média 2,50, “acessibilidade e estado de 

conservação” com média 3,50 e no item “suficiência dos espaços para suas necessidades” 

média 3,00. Tendo nesse quesito a menor média 2,50. 
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Gráfico 72 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Para os docentes, os espaços de convivência e alimentação no “Atendimento e 

adequação ao serviço prestado (alimentação)” média 3,79, “acessibilidade e estado de 

conservação” com média 4,05 e no item “suficiência dos espaços para suas necessidades” 

média 3,63. Tendo nesse quesito a menor média 3,63. 
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Gráfico 73 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelo(s) técnico(s) administrativo(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Para os técnicos administrativos, os espaços de convivência e alimentação no 

“Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)” média 4,09, “acessibilidade e 

estado de conservação” com média 4,17 e no item “suficiência dos espaços para suas 

necessidades” média 4,08. Tendo nesse quesito a menor média 4,08. 
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Gráfico 74 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelo(s) discente(s) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Para os estudantes, os espaços de convivência e alimentação no “Atendimento e adequação 

ao serviço prestado (alimentação)” média 3,22, “acessibilidade e estado de conservação” com 

média 3,59 e no item “suficiência dos espaços para suas necessidades” média 3,14. Tendo nesse 

quesito a menor média 3,14. 
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A partir da análise cruzada dos dados, pode-se concluir que existe nível satisfação e 

bom por parte da comunidade acadêmica (docentes, técnico-administrativos e 

coordenadores de curso de graduação). Para o diretor, coordenadores, técnicos 

administrativos e discentes, cabe destacar que o item “Acessibilidade e estado de 

conservação” mereceu a maior média, o que reflete o zelo pela conservação dos espaços de 

convivência coletiva do Campus.   

3.5.4.11 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 

Na Tabela 22 consta o quantitativo de laboratórios, ambientes e cenários para 

práticas didáticas.  

 
Tabela 22- Descrição de laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas - 2018. 

Descrição Número 

Nº de laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas 7 

Capacidade total (soma das capacidades de todos os espaços) 150 

Fonte: CPAR 

 

Os laboratórios e ambientes utilizados no CPAR no ano de 2018 são descritos a 

seguir: 

1. Biotério  

2. Clínica Escola de Psicologia  

3. Empresa Júnior  

4. Laboratório de Informática  

5. Laboratório de Informática - CPAC  

6. Laboratório de Matemática  

7. Laboratório de Psicologia Experimental  

 

Dentro desses ambientes a orientação é de que os usuários não adentrem com 

alimentos e evitem barulhos excessivos.  

 No laboratório de informática e CPAC são disponibilizados 50 computadores, todos 

com acesso à internet em um espaço totalmente climatizado e acessível a todos os 

acadêmicos do Câmpus. Os estudantes têm acesso à impressão, por meio do auxílio do 

servidor responsável pelo laboratório de informática. 

O Biotério e Laboratório de Psicologia Experimental é um local onde os animais são 

criados para que sejam utilizados em experimentos científicos. A Clínica Escola de Psicologia 
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faz atendimento externo para a comunidade, os acadêmicos, com o acompanhamento de 

um docente, fazem todo o atendimento psicológico da comunidade externa da instituição.  

  O Laboratório de Matemática interdisciplinar de formação de educadores são 

utilizados como espaços múltiplos com diversas possibilidades para que os graduandos 

possam utilizar dos materiais ali dispostos para aperfeiçoarem seu aprendizado e 

principalmente como locais de interação e de utilização de objetos no contato direto dentro 

das salas de aula, disponibilizando de 3 computadores.  

A Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por 

alunos de um curso superior, cujos principais objetivos são: fomentar o aprendizado prático 

do universitário em sua área de atuação; aproximar o mercado de trabalho das academias e 

os próprios, além de uma gestão autônoma em relação à direção da faculdade ou centro 

acadêmico. 

3.5.4.12 Percepção da comunidade acadêmica sobre os laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas: infraestrutura física 

No que se refere a este quesito, a comunidade acadêmica foi convidada a avaliar “os 

laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física”. A análise e 

discussão dos dados e gráficos permite melhor entendimento e reflexão sobre a questão.  
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Gráfico 75 - Avaliação dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Para o diretor no quesito “Adequação ao serviço prestado”, “Acessibilidade” e 

“Existência de recursos tecnológicos”, tiveram a média menor 3,00, nível “satisfatório”, 

“Existência e disponibilização das normas de segurança” e “Manutenção do espaço físico 

(mobiliário, equipamento e similares), ficaram com a média 4,00, nível “bom”. 
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Gráfico 76 - Avaliação dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas pelo(s) coordenador(es) de 
graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Para os coordenadores, no quesito “Adequação ao serviço prestado” média 3,33, nível 

“Parcialmente Satisfatório” 33,33% e “Bom” 66,67%, “Acessibilidade” e “Existência e disponibilização 

das normas de segurança”, tiveram a média menor 3,67, nível “Parcialmente Satisfatório”, “Muito 

Bom” e  “Bom” 33,33% cada , “Existência de recursos tecnológicos” média 2,67, Níveis de 

“Insatisfatório”, “Satisfatório” e “Bom”, cada 33,33% “ e “Manutenção do espaço físico (mobiliário, 

equipamento e similares), ficaram com a média 3,33, níveis “Parcialmente Satisfatório” 33,33% e 

“Bom” 66,67%. A menos média foi 2,67. 
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Gráfico 77 - Avaliação dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

Para os docentes, no quesito “Adequação ao serviço prestado” média 3,80, nível 

“Bom” 38,10%, “Acessibilidade” média 3,79, nível “Satisfatório” 42,86% e “Existência de 

recursos tecnológicos” média 3,40, nível “Muito bom” 38,10%, “Existência e disponibilização 
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das normas de segurança” média 3,67, nível “Bom” 28,57% e “Manutenção do espaço físico 

(mobiliário, equipamento e similares), ficaram com a média 3,97, nível “Muito Bom” 38,10%. 

 

Em relação aos laboratórios: Q1: média geral 3,37, ficando no geral com o nível: 

“Satisfatório e bom”; no Q2: média geral 3,48, ficando com o nível: “Satisfatório e Muito 

bom”; no Q3: média geral 3,78, ficando com o nível: Satisfatório e Muito bom; Q4: média 

geral 3,76, ficando com o nível: “Bom e Muito bom” e Q5: média geral 3,02, ficando com o 

nível: “Satisfatório e Muito bom”, alertando que no Q5 os coordenadores responderam 

33,33% e uma dessas porcentagens é insatisfatório. 

3.5.4.13 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA 

Considerando os espaços do CPAR, não existe um ambiente específico, uma sala, um 

espaço destinado às ações da CSA. As reuniões ocorrem em salas de aula, geralmente no 

período matutino e algumas vezes no período vespertino, quando não estão sendo utilizadas 

pelos alunos.   

O uso do laboratório de informática é uma importante estratégia de apoio a coleta 

de dados da CSA CPAR. Em dias escalonados, definimos um cronograma por curso e turma e 

fazemos a visita ao laboratório para realização da avaliação institucional.   

Quanto a análise dos dados, é realizado no espaço que é possível. Nas salas dos 

docentes, técnico administrativos bem como o membro discente, que, por não haver um 

espaço reservado ao uso da CSA, faz  suas atividades de membro discente da comissão em 

sua residência. 

3.5.4.14 Percepção da comunidade acadêmica sobre a infraestrutura física e tecnológica 

destinada à CSA 

Inserir texto introdutório e Gráficos do SIAI sobre a percepção da comunidade 

acadêmica do grupo de questões “Infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA”. 
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Gráfico 78 - Avaliação da infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 Na percepção do diretor, no quesito Q1 e Q2 a média foram 4,00 e os níveis 100 % 

“Bom”, no Q3 média 5,00 e o nível 100% “Muito Bom” e no Q4 média 3,00 e o nível 100% 

“Satisfatório”. 
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Gráfico 79 - Avaliação da infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA pelo(s) coordenador(es) de 
graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na percepção dos coordenadores, nos quesitos Q1, Q2, Q3 e Q4  média 4,00, mas o nível 

“Não se Aplica/Não Sei Responder” 66,67% e “Bom” 33,33% . 
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Gráfico 80 - Avaliação da infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Na percepção dos coordenadores, nos quesitos Q1 média 3,64, Q2 e Q3 média 3,71 e 

Q4  média 3,50, mas o nível “Não se Aplica/Não Sei Responder” 33,33%, em todos os 

quesitos. 
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Na visão dos docentes, a média deste aspecto ficou em 3,64, o que significa que 

avaliam o quesito como satisfatório.   

O resultado deste espaço poderia ser a geração de uma identidade própria da CSA, 

um espaço para se pensar nas ações da comissão, de atendimento às demandas dos alunos, 

ou seja, espaço de referência à comunidade acadêmica. Considerando a natureza da CSA, 

que prolonga suas ações ao longo do ano, uma sala para desenvolvimento de suas atividades 

geraria uma referência à comunidade acadêmica sobre o trabalho perene e contínuo da 

comissão, bem como geraria a cultura da avaliação, sobretudo a partir dos resultados 

obtidos a partir dela.   

3.5.4.15 Biblioteca1: infraestrutura 

Na Tabela 23 é descrito o espaço físico da biblioteca que atende do CPAR e dos seus 

equipamentos. A biblioteca conta com 3 servidores e uma estagiária e tem capacidade para 

atender 60 estudantes em um mesmo período e em torno de cem estudantes de acordo 

com o espaço estabelecido. 

 

Tabela 23 - Descrição do espaço físico da biblioteca e dos equipamentos. 

Descrição Número 

Estações individuais para estudo 10 

Estações de coletivas para estudo 6 

Estações para consulta do acervo 2 

Salas de estudo 6 

Salas de estudo com projetor 0 

Salas de estudo com sistema de refrigeração 6 

Salas de estudo com cadeira para obeso 0 

Salas de estudo com piso tátil 0 

Salas de estudo com porta para cadeirante 1 (Biblioteca) 

Fonte: CPAR 

 

 

                                                           
1
 As Unidades de Administração Setorial situadas em Campo Grande, contam com a Biblioteca Central e cada 

Campus possui a sua Biblioteca Setorial.  
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3.5.4.16 Percepção da comunidade acadêmica sobre a infraestrutura da Biblioteca 

Neste item a comunidade acadêmica avalia a “infraestrutura da biblioteca”. A análise 

dos dados permite melhor compreensão dos resultados.  

 

Gráfico 81 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

Na percepção do diretor, todos os quesitos receberam média máxima 5,00 e ficando no 

nível máximo 100% “Muito Bom”. 
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Gráfico 82 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

Na percepção dos coordenadores, no Q1 e Q2 tiveram a média 4,00, ficando no nível “Muito 

bom”, no Q3 e Q4 tiveram a média 4,33, ficando no nível “Bom e Muito Bom”. 
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Gráfico 83 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

Na percepção dos docentes, no Q1 média 4,48, nível “Muito bom”; no Q2 média 4,62, nível 

“Muito bom”; no Q3 média 4,20, nível “Muito bom” e no Q4 média 4,38, nível “Muito bom” 
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Gráfico 84 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelo(s) técnico(s) administrativo(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
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Na percepção dos técnicos administrativos, no Q1 média 4,64, nível “Muito bom”; no Q2 

média 4,21, nível “Muito bom”; no Q3 média 4,71, nível “Muito bom” e no Q4 média 4,64, nível 

“Muito bom”. 

Gráfico 85 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelo(s) discente(s) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 
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Na percepção dos estudantes, no Q1 média 4,29, nível “Muito bom”; no Q2 média 4,25, nível 

“Muito bom”; no Q3 média 4,36, nível “Muito bom” e no Q4 média 4,14, nível “Bom” 

Com relação à avaliação da estrutura da biblioteca do Campus de Paranaíba pelos técnicos, 

docentes, estudantes, coordenadores e diretor alcançou o nível “Muito bom” com porcentagem 

entre 50% a 100% e nível baixo de insatisfação com um percentual de 2%.  

3.5.4.17 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

Na Tabela 24 são descritos os espaços exclusivos destinados às salas de apoio de 

informática ou estrutura equivalente. No CPAR está lotado 01 técnicos para o atendimento 

dessas salas.  

 
Tabela 24 - Descrição das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente. 

Descrição Número 

Computadores com acesso à internet 50 

Velocidade de download da rede  

Velocidade de upload da rede  

Porcentagem da unidade coberta por rede wifi 100% 

Fonte:  

3.5.4.18 Percepção da comunidade acadêmica sobre as salas de apoio de informática ou 

estrutura equivalente 

Neste item a comunidade acadêmica avalia “as salas de apoio de informática ou 

estrutura equivalente”. A análise dos dados permite melhor entendimento desta questão. 
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Gráfico 86 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na percepção do diretor, no Q1 média 3,00, nível “Satisfatório”; no Q2 média 4,00, nível 

“Bom” e no Q3 média 5,00, nível “Muito bom” 
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Gráfico 87 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelo(s) coordenador(es) de 
graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

Na percepção dos coordenadores, no Q1 média 3,67, nível “Parcialmente Satisfatório e 

Muito Bom”; no Q2 média 3,00, nível “Parcialmente Satisfatório e Bom” e no Q3 média 3,67, nível 

“Parcialmente Satisfatório e Muito bom” 
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Gráfico 88 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na percepção dos professores, no Q1 média 3,67, nível “Bom e Muito Bom”; no Q2 média 

3,57, nível “Bom e Muito Bom” e no Q3 média 4,10, nível “Bom e Muito bom” 
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Gráfico 89 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelo(s) técnico(s) 
administrativo(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na percepção dos técnicos, no Q1 média 3,68, nível “Bom e Muito Bom”; no Q2 média 4,00, 

nível “Bom e Muito Bom” e no Q3 média 4,00, nível “Bom e Muito Bom”. 
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Gráfico 90 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelo(s) discente(s) de 
graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na percepção dos estudantes, no Q1 média 3,68, nível “Bom e Muito Bom”; no Q2 média 

3,54, nível “Bom e Muito Bom” e no Q3 média 3,71, nível “Bom e Muito Bom”. 
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3.5.4.19 Instalações sanitárias 

Na Tabela 25 são descritas as instalações sanitárias disponíveis na [sigla da UAS].  

 
Tabela 25 -  Descrição das Instalações Sanitárias. 2018. 

Descrição Número 

Sanitários 27 

Sanitários adaptados para cadeirantes 8 

Sanitários familiares e/ou com fraldários 13 

Frequência diária de limpeza dos sanitários Diariamente 

Fonte: CPAR 

 

3.5.4.20 Percepção da comunidade acadêmica sobre as instalações sanitárias 

Neste tópico a comunidade acadêmica avalia as instalações sanitárias do CPAR. A 

análise dos dados permite melhor compreensão dos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 147

20/03/2020

N° 7254
Pg. 185



147 

Gráfico 91 - Avaliação das instalações sanitárias pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

Na percepção do diretor, no Q1 média 4,00, nível “Bom” e no Q2 média 4,00, nível “Bom” 
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Gráfico 92 - Avaliação das instalações sanitárias pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

Na percepção dos coordenadores, no Q1 média 3,67, nível “Satisfatório e Muito Bom” e no 

Q2 média 4,33, nível “Bom e Muito Bom” 
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Gráfico 93 - Avaliação das instalações sanitárias pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

Na percepção dos docentes, no Q1 média 4,14, nível “Bom e Muito Bom” e no Q2 média 

4,14, nível “Bom e Muito Bom”. 
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Gráfico 94 - Avaliação das instalações sanitárias pelo(s) técnico(s) administrativo(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

 

Na percepção dos técnicos administrativos, no Q1 média 4,21, nível “Muito Bom e Bom” e no 

Q2 média 3,57, nível “Muito Bom e Bom” 
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Gráfico 95 - Avaliação das instalações sanitárias pelo(s) discente(s) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

Na percepção dos estudantes, no Q1 média 3,75, nível “Muito Bom e Bom” e no Q2 média 

3,78, nível “Muito Bom e Bom”. 
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3.5.4.23 Infraestrutura tecnológica 

A base tecnológica explicitada no PDI apresenta a descrição dos recursos 

tecnológicos disponíveis e considera a capacidade e a estabilidade da energia elétrica, a rede 

lógica, o acordo do nível de serviço, a segurança da informação e o plano de contingência, 

com condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

O CPAR possui infraestrutura tecnológica que permite bom desempenho na 

comunicação entre os membros da comunidade acadêmica.  

3.5.4.24 Percepção da comunidade acadêmica sobre os recursos de tecnologias de 

informação e comunicação 

Neste tópico, a comunidade acadêmica avalia o CPAR quanto aos aspectos 

relacionados aos recursos de tecnologias de informação e comunicação. A análise dos dados, 

a partir dos gráficos, permite melhor compreensão dos resultados.  
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Gráfico 96 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelo diretor. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

 

Na percepção do diretor, no Q1 média 3,00, nível “Satisfatório”; no Q2 média 4,00, nível 

“Bom” e Q3 média 5,00, nível “Muito Bom”. 
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Gráfico 97 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelo(s) coordenador(es) de graduação. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na percepção dos coordenadores, no Q1 média 2,33, nível “Insatisfatório, Parcialmente 

Satisfatório e Bom”; no Q2 média 2,67, nível “Parcialmente Satisfatório e Bom” e Q3 média 4,00, 

nível “Não Se Aplica/Não Sei Responder, Satisfatório e Muito Bom”. 
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Gráfico 98 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelo(s) docente(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

 

 

 

 

Na percepção dos docentes, no Q1 média 3,38, nível “Parcialmente Satisfatório e Bom”; no 

Q2 média 3,48, nível “Satisfatório e Bom” e Q3 média 3,84, nível “Satisfatório e Muito Bom”. 
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Gráfico 99 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelo(s) técnico(s) administrativo(s). 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2018). 

 

 

Na percepção dos coordenadores, no Q1 média 3,50, nível “Insatisfatório, Parcialmente 

Satisfatório e Bom”; no Q2 média 3,43, nível “Satisfatório e Bom” e Q3 média 3,86, nível 

“Satisfatório, Bom e Muito Bom”. 
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4 AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Neste item serão apresentados resultados e análises para todos os cursos de 

graduação do Campus de Paranaíba, observando os aspectos relativos às seguintes 

dimensões de avaliação: Organização didático-pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.  

4.1 Curso Administração/bacharelado 

O Curso de Administração/bacharelado do Campus de Paranaíba (CPAR) foi criado 

pela Resolução COUN nº. 10, de 03.05.2001, enquanto o seu primeiro Currículo Pleno foi 

aprovado pela Resolução CAEN nº. 207, de 13.07.2001, e implantado no segundo semestre 

de 2001, em decorrência dos estudos relatados no Processo nº. 23104.005476/2001-63. 

O Curso de Administração/bacharelado do CPAR, da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul – UFMS, tem como perfil do Bacharel em Administração um profissional que 

disponha de capacidades dignas de atuação no mercado de trabalho, com potencialidade de 

autoafirmação e do exercício profissional. 

Durante o processo de Avaliação das Condições de Ensino do Curso de Administração 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campus de Paranaíba – CPAR), para fins de 

reconhecimento do Curso de Graduação em Administração (bacharelado), realizada nos dias 

05, 06, 07 e 08 de outubro de 2005 foram verificadas a Organização Didático-Pedagógica, o 

Corpo Docente e as Instalações, além de analisados o Projeto Pedagógico do Curso, o Plano 

de Desenvolvimento Institucional, a Avaliação Institucional, o Regulamento do Estágio 

Obrigatório e, também, a realização de entrevista com representantes de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e visita a todas as instalações. 

O Curso possui carga horária total de 3.000 horas, com tempo de integralização 

mínima de oito semestres e máximo de doze semestres, disponibilizando 50 vagas por ano, 

noturnas, e com regime de matrícula semestral por disciplina. E, diante da realidade em 

questão foram obtidos os seguintes conceitos finais: 1) Organização Didático-Pedagógica: 

CB, 2) Corpo Docente: CB e 3) Instalações: CR. 

Ao longo daquela verificação constatou-se a boa adequação da organização didático-

pedagógica, ressalvando-se que o projeto pedagógico carecia de algumas atualizações, sem, 

no entanto, comprometer o desempenho do curso. 

Destacou-se no corpo docente o comprometimento com o Curso e com a IES, apesar 

do número restrito de professores. Àquela época, a estrutura foi um dos pontos mais críticos 
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do curso, necessitando de investimentos, tanto na parte de espaço físico, quanto em 

equipamentos, softwares, acervo para a Biblioteca e para o Laboratório de Informática. Esse 

aspecto foi sanado com investimentos ocorridos nos últimos anos. 

Finalizando, a Comissão de Avaliação foi de PARECER FAVORÁVEL ao reconhecimento 

deste Curso de Graduação, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – Campus de 

Paranaíba, no município de Paranaíba – MS. 

O Curso de Administração do Campus de Paranaíba não foi submetido ao Provão, 

porém, a partir do ano 2006 passa a ser avaliado pelo Enade. Com relação aos 

candidatos/vaga, observou-se que o Sistema de Seleção Unificada (SISU) trouxe significativa 

melhora nos índices que ficou em 3,71 c/v no período em que a seleção se dava via 

vestibular, para um total de 50 vagas: vestibular de inverno de 2004 obteve-se uma média 

de 6,08 c/v; em 2005 houve uma queda para 3,72 c/v; em 2006, houve nova queda para 3,48 

c/v; em 2007, ainda em queda, atingiu 2,76 c/v; em 2008 houve relativo crescimento, 

chegando a 3,84 c/v; em 2009 atinge o menor índice desde o início do curso, com 2,38 c/v. A 

partir de 2010, em que a seleção passou a ser realizada por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) há significativo crescimento, atingindo índices superiores a 10 c/v. 

No que se refere aos diplomados, o curso tem quatorze turmas formadas, conforme 

descrito na Tabela de Diplomados por ano, com um total de 307 profissionais capacitados 

para servir à sociedade brasileira. 

 
Tabela 26 – Diplomados por ano 

Ano Diplomados Ano Diplomados 

2005 39 2012 12 

2006 30 2013 17 

2007 29 2014 22 

2008 19 2015 18 

2009 28 2016 25 

2010 13 2017 12 

2011 25 2018 18 

Total 307 bacharéis em Administração 

 
Visando atingir aos objetivos essenciais de aprimoramento do ensino e estímulo às 

atividades de pesquisa e de extensão, o Curso de Administração do CPAR procura estimular 

o pensamento crítico e a interação com a comunidade local, na tentativa de contribuir para 

o desenvolvimento regional, com sustentabilidade ambiental e social. 
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4.1.1 Organização didático-pedagógica 

Denominação do Curso: ADMINISTRAÇÃO 

Coordenador: 

Wesley Ricardo de Souza Freitas 

Graduação do Coordenador: Administração 

Titulação do Coordenador: Doutorado em Administração 

Código E-mec: 52136 

Grau Acadêmico Conferido: Bacharelado 

Modalidade de Ensino: Presencial 

Regime de Matrícula: Semestral 

Tempo de Duração (em semestres): 

a) Proposto para Integralização Curricular: 8 Semestres 

b) Mínimo CNE: 8 Semestres 

c) Máximo UFMS: 12 Semestres 

Carga Horária Mínima (em horas): 

a) Mínima CNE: 3000 Horas 

b) Mínima UFMS: 3015 Horas 

Número de Vagas Ofertadas por Ingresso: 50 vagas 

Número de Entradas por ano: 1 

Turno de Funcionamento: Noturno, Sábado pela manhã e Sábado à tarde 

 

Local (Endereço) de Funcionamento: 

Unidade de Administração Setorial de Lotação: CÂMPUS DE PARANAÍBA 

Endereço da Unidade de Administração Setorial de Lotação do Curso: 

Av. Pedro Pedrossian, 725 - Universitário, Paranaíba/MS 

 

4.1.1.1 Objetivos do curso e perfil do egresso 

Objetivo Geral 

Formar profissionais de Administração, com sólida base teórica e prática, para 

atenderem, plenamente, às exigências do mercado de trabalho, dotados de competências 
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que propiciem aos agentes econômicos o pleno cumprimento de sua responsabilidade 

social, sobre os preceitos da ética e da moral. 

 

Objetivos Específicos  

O Curso de Administração do Câmpus de Paranaíba (CPAR), da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS) tem como objetivos específicos: 

a) Constituir perfis profissionais para atuarem em equipes multidisciplinares, em 

particular nas áreas do comércio e serviços públicos ou privados; 

b) Estimular o espírito empreendedor, crítico, criativo e de liderança, como instrumento 

fundamental para as atividades do Administrador; 

c) Habilitar o futuro profissional para o exercício de elaboração de estudos de 

planejamento e análises relativos às técnicas de produção e à organização 

administrativa; 

d) Proporcionar a capacitação para lidar com temas transversais, tais como: gênero, 

transculturalismo, globalização da economia, desenvolvimento sustentável, 

qualidade de vida no trabalho, meio ambiente, entre outros; 

e) Integrar o acadêmico nos contextos local e regional, por meio de projetos de 

cooperação com a comunidade, numa visão social e ambiental, de modo a formar 

convicção própria a respeito da realidade. 

 

Perfil Desejado do Egresso  

O Curso de Administração CPAR/UFMS visa formar um profissional capacitado a 

atuar nas diversas áreas da Administração. Para tanto, além das matérias fundamentais e 

profissionalizantes, o acadêmico, por meio de atividades complementares, pode optar por 

uma complementação direcionada para o exercício profissional, ou mesmo para o ingresso 

nas carreiras públicas afins à área.  

No que tange à formação direcionada para o exercício profissional, o Curso pretende 

formar um Administrador atento às questões presentes no âmbito local e regional e 

estudioso dos grandes temas nacionais e internacionais. O mercado regional exige um 

profissional altamente integrado ao mundo mercantil, às questões agropecuárias, 

ambientais e ao processo de setorização de espaços econômicos, com especial atenção ao 

Mercosul. Busca-se, assim, que o futuro profissional tenha habilidades para cooperar na 
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solução de conflitos de interesse, não perdendo de vista a importância de seu trabalho nesta 

cooperação. 

Importante salientar, nessa formação, a passagem do antigo modelo taylorista-

fordista para um modelo de produção flexível, o qual se caracteriza por reunificar parcelas 

de trabalho e pela redefinição dos profissionais, os quais necessitam agora ampliar a visão 

holística dos processos de organização do trabalho e a sua consequente administração e 

adaptação às mudanças. 

Tais profissionais devem estar atentos para as novas interpretações dos setores e 

processos produtivos, dentre os quais o desenvolvimento sustentável ocupa lugar 

privilegiado. 

Nesse aspecto, há espaço profissional renovado para o administrador gerar sua 

própria renda pela prestação autônoma de serviços, em particular de consultorias. 

Cabe ressaltar que, tanto a formação fundamental, quanto a formação 

complementar e prática, estão intrinsecamente relacionadas. A formação fundamental 

indica que o Curso de Administração está apoiado nas raízes sociológicas, políticas e 

filosóficas, indispensáveis à formação integral e fundamental de seu futuro bacharel. 

A UFMS/CPAR objetiva formar um profissional capaz de gerenciar o conjunto de 

atividades que abarcam o planejamento e análise administrativa, técnicas de produção, 

organização administrativa, avaliações, perícias e arbitramento, bem como seja capaz de 

desenvolver estudos, pesquisas, consultorias, entre outras. Para tanto, o perfil profissional 

contempla conhecimentos multidisciplinares e vivências das rotinas administrativas, em 

particular, na interseção dos aspectos econômicos, administrativos, jurídicos e contábeis e 

de suas realidades em âmbitos locais, regionais e globais. 

Para tanto, contempla plenamente a Lei Federal n.º 4.769, de 09 de setembro de 

1965, que regula a profissão, possibilitando ao profissional, atribuições e a prestação de 

serviços afins. 

O profissional do Curso de Administração é capacitado para levantar problemas 

administrativos e o leque de soluções e alternativas possíveis, tendo por referência os 

respectivos contextos sociais, bem como é incentivado para o desenvolvimento intelectual 

global, mediante um processo de educação continuada 

Sendo assim, o curso de Administração do CPAR/UFMS cumpre uma importante 

função social e educativa presente nas atuais exigências dos mercados de trabalho e da 
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sociedade, além de seguir fielmente a orientação da Resolução CNE/CES nº 4/2005, nos 

artigos 3º e 4º. 

 

Habilidades e Competências 

No que tange às habilidades e competências dos administradores, o Curso de 

Administração deve possibilitar a formação profissional, que revele: 

 Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo da tomada de decisão; 

 Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

 Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

 Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico 

e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

 Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade 

de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações 

éticas do seu exercício profissional; 

 Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em 

organizações; 

 Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e 

operacionais; 

 Exercício de funções de chefia ou direção, intermediária ou superior, assessoramento 

e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da administração pública ou de 

entidades privadas, cujas atribuições envolvam, principalmente, a aplicação de 

conhecimentos inerentes às técnicas de Administração. 
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 Cultivar uma personalidade íntegra, dignificante à sua profissão, tendo uma postura 

equilibrada, moral e ética, nas relações interpessoais e gerencias. 

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da 

organização didático-pedagógica do curso, no que diz respeito a políticas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

4.1.1.2 Conteúdos curriculares e metodologia 

A Matriz Curricular do curso de Administração/bacharelado CPAR/UFMS atende 

plenamente ao disposto no Art. 5º da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, do Conselho 

Nacional de Educação, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Graduação em Administração. 

 

Quadro – Matriz Curricular 

COMPONENTES CURRICULARES/DISCIPLINAS CH 

1 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO BÁSICA 510 

Comportamento Organizacional  51 

Comunicação Empresarial  51 

Contabilidade Geral  51 

Direito Empresarial  51 

Ética Profissional do Administrador  51 

Filosofia  51 

Fundamentos da Economia  51 

Noções de Política  51 

Psicologia Aplicada à Administração  51 

Sociologia e Antropologia  51 

2 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  765 

Administração de Produção e Logística I  51 

Administração de Produção e Logística II  51 

Administração de Recursos Humanos I  51 

Administração de Recursos Humanos II  51 

Administração Financeira e Orçamentária I  51 

Administração Financeira e Orçamentária II  51 

Administração Mercadológica I  51 

Administração Mercadológica II  51 

Teorias da Administração e das Organizações I  51 

Teorias da Administração e das Organizações II  51 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais  51 

Administração de Serviços  51 

Administração de Sistemas de Informação  51 

Gestão Estratégica  51 

Mercado de Capitais  51 

3 CONTEÚDOS DE ESTUDOS QUANTITATIVOS E SUAS TECNOLOGIAS  306 

Estatística Aplicada à Administração  51 

Informática Aplicada à Administração  51 
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Matemática Aplicada à Administração  51 

Matemática Comercial e Financeira  51 

Pesquisa Operacional  51 

Teoria dos Jogos  51 

4 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  357 

Fundamentos de Marketing  51 

Gestão de Agronegócios  51 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável  51 

Gestão do Conhecimento  51 

Gestão de Custos  51 

Métodos e Técnicas de Pesquisas em Administração  51 

Organização e Gestão de Empreendedorismo  51 

5 CONTEÚDOS DE DIMENSÕES PRÁTICAS  1076 

Atividades Complementares  294 

Estágio Obrigatório I  68 

Estágio Obrigatório II  119 

Estágio Obrigatório III  119 

Trabalho de Conclusão de Curso I  136 

Trabalho de Conclusão de Curso II  170 

Trabalho de Conclusão de Curso III  170 

 3.014 

 

 

Metodologia 

O curso de Administração deverá adotar metodologias ativas que possibilitem a 

aprendizagem a partir das especificidades dos acadêmicos. Desta forma, as seguintes 

metodologias de ensino poderão ser utilizadas (de forma isolada ou em conjunto em 

Atividades de Ensino): 

a) Aula Expositiva, usada preferencialmente para a apresentação de temas; 

b) Trabalhos em grupo, usados preferencialmente para o desenvolvimento da 

capacidade de relacionamento em atividades coletivas; 

c) Estudos Dirigidos individuais, para aprofundamento de temas complexos; 

d) Projetos (individuais ou em grupo), usados preferencialmente para o 

desenvolvimento de temas que envolvam várias áreas da Administração e que 

exigem a capacidade de identificação de problemas, estimula o pensamento criativo 

e incentivo à capacidade de Análise; 

e) Seminários apresentados pelos alunos como forma de socialização dos resultados 

obtidos em outras Atividades; 

f) Grupos de Discussão, para a discussão de temáticas pertinentes à Atividade da 

disciplina; 

g) Workshop com especialistas, para discussão das relações entre os conteúdos 

desenvolvidos nas Atividades de Ensino e o espaço externo ao ambiente formador; 

h) Estudos de Caso, usados para a discussão de situações do mundo do trabalho e sua 

relação com os conteúdos curriculares; 
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i) Discussão de Filmes, usados para contextualizar os conhecimentos adquiridos na 

Unidade de Ensino; 

j) Estudo de simulações computacionais, usadas para investigar modelos e reproduzir 

situações potencialmente perigosas ou de difícil obtenção; 

k) Dramatizações (sob forma teatral ou filme) usadas como forma de problematização 

dos conteúdos desenvolvidos na Unidade de Ensino; 

l) Leitura de artigos científicos pertinentes, usada para relacionar os conteúdos 

desenvolvidos na sala de aula e o desenvolvimento científico a partir da inserção do 

acadêmico na realidade empresarial; 

m) Visitas Técnicas, propiciando a vivência prática dos conteúdos vivenciados em sala de 

aula. 

n) Apresentação de convidados (empreendedores, empresários, profissionais, egressos, 

administradores) para trazer conhecimento prático e experiência profissional aos 

acadêmicos. 

Adicionalmente, prevê-se que até 20% da carga horária total das disciplinas 

integrantes do currículo pode ser ofertada por disciplinas que utilizem a modalidade 

semipresencial de forma integral ou parcial, conforme a Portaria nº 1134 de 10 de outubro 

de 2016 do Ministério da Educação. 

O curso de Administração/bacharelado do CPAR/UFMS tem discutido continuamente 

a adoção de novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino-

aprendizagem das disciplinas. Alguns professores já utilizaram/utilizam ferramentas de EAD 

oferecidas pela UFMS para ministrar até 20% da carga horária de determinadas disciplinas. O 

uso de redes sociais é intensificado a cada semestre, para interação entre discentes e 

professores, disponibilização de conteúdo e comunicação rápida e efetiva. Todas as salas de 

aula do Campus contam com computadores e projetores multimídia. Por meio de 

metodologias ativas de ensino/aprendizagem, o corpo discente vem sendo estimulado a 

desenvolver soluções baseadas em novas tecnologias (ex.: desenvolvimento de aplicativos 

para smartphones). Tais iniciativas têm despertado em diversos(as) discentes o interesse em 

empreender, levando-os a trabalhar suas ideias de novas soluções e negócios ao longo do 

curso, oferecendo uma perspectiva prática e desafiadora sobre o papel estratégico do futuro 

administrador. 

A avaliação deve fomentar o processo de aprendizagem do acadêmico, devendo ser 

um instrumento para diagnosticar possíveis lacunas no processo de formação. 

Os processos avaliativos serão desenvolvidos para que o Colegiado de Curso e os 

docentes do curso possam acompanhar cada estudante e orientá-lo para que tenha êxito no 

curso. Nesta concepção, a avaliação é um momento pedagógico e somente é útil se os 

estudantes dela se apropriarem para corrigirem hábitos de estudo e aprofundarem pontos 

nos quais apresentem mais dificuldade. No que diz respeito a avaliação para estudantes com 

deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista, deverá ser seguido as orientações de 
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teórico/metodológicas da área de Educação Inclusiva e também do Plano de 

Desenvolvimento institucional da UFMS, serão desenvolvidas ações específicas para que eles 

possam realizar plenamente as atividades avaliativas. Estas ações consistem em 

disponibilizar recursos pedagógicos, tecnológicos e educacionais especializados, bem como 

adaptação de material gráfico e visual, caso seja necessário, para que a pessoa com 

deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista realize plenamente a avaliação. Nas 

Atividades de Ensino, os estudantes serão avaliados quanto à compreensão do conteúdo e 

quanto ao desenvolvimento das funções cognitivas superiores. O Sistema de Avaliação 

proposto para o curso envolve o seguinte conjunto de atividades avaliativas: 

1. Avaliações escritas sobre os conteúdos desenvolvidos. Estas avaliações deverão ter 

as seguintes características: 

a.  Ser individuais ou em grupo; 

b. Envolver questões nos níveis da Aplicação, da Síntese, da Análise e da 

Avaliação; 

c. Envolver questões que levem os alunos a construir soluções para problemas 

abertos; 

d. Envolver situações contextualizadas. 

2. Trabalhos em grupo sobre conjuntos de conteúdos desenvolvidos. 

3. Trabalhos individuais sobre tópicos desenvolvidos. 

4. Seminários individuais ou em grupo. Estes seminários serão apresentados para a 

socialização dos trabalhos produzidos individualmente ou em grupo. Como 

característica geral do processo avaliativo das produções dos estudantes, os 

seguintes critérios de avaliação deverão ser obedecidos por todos os docentes ao 

atribuírem notas aos trabalhos: 

a. Rigor no uso da forma padrão da língua materna, avaliada pela produção 

escrita e oral; 

b. Correção conceitual; 

c. Correção procedimental; 

d. Criatividade; 

e. Honestidade intelectual; 

f. Capacidade adaptativa; 

g. Capacidade de comunicação oral; 

h. Competências socioemocionais apresentadas; 

i. Estrutura argumentativa; 

j. Cobertura dos temas propostos em extensão e grau de aprofundamento; 

k. Compromisso ético. 

Considera-se ainda que o sistema de avaliação discente está previsto nos Capítulo 

XVI e XVII da Resolução nº 269, Coeg, de 1º de agosto de 2013. O aproveitamento da 

aprendizagem é verificado em cada disciplina, face aos objetivos constantes no Plano de 

Ensino, e deve prever, no mínimo, duas avaliações obrigatórias e uma avaliação optativa 
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substitutiva. O professor deve discutir as avaliações acadêmicas, ou apresentar a solução 

padrão; divulgar as notas das avaliações acadêmicas em até dez dias úteis após a sua 

realização; e disponibilizar ao acadêmico as suas avaliações. 

A disciplina de Estágio Obrigatório é um componente curricular direcionado ao 

cumprimento do Estágio Obrigatório necessário para a consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados inerentes ao perfil do formando e é realizada por meio de Estágio 

Obrigatório. No Curso de Administração/CPAR, o Estágio Obrigatório é parte obrigatória do 

currículo, devendo considerar a legislação dos regulamentos do Estágio Obrigatório da 

UFMS, além do plano de atividades do estágio. O professor que irá orientar o acadêmico em 

sua atividade de Estágio Obrigatório é o responsável pelo aluno na organização na qual ele 

irá estagiar, bem como o próprio acadêmico, visando, entre outros objetivos, à construção e 

concretização do conhecimento na prática profissional. 

A Comissão de Estágio Obrigatório do curso de Administração - CPAR tem como 

objetivo: 

 Coordenação, planejamento, supervisão, execução e avaliação das atividades 

relacionadas ao estágio do curso de graduação em Administração da UFMS/CPAR. 

 Deliberar, no que não contrarie dispositivos legais de instâncias superiores, a 

respeito das dificuldades de ordem pedagógica, administrativa e legal no que 

concerne ao desenvolvimento e à realização da disciplina de Estágio Obrigatório; 

 Propiciar condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de Estágio em 

Administração. 

As disciplinas de Estágio são oferecidas da seguinte forma: 

Estágio Obrigatório I 68 – 6º semestre; 

Estágio Obrigatório II 119 – 7º semestre; 

Estágio Obrigatório III 119 – 8º semestre. 

O curso de Administração CPAR/UFMS tem em sua estrutura o componente 

Atividades Complementares. As Atividades Complementares são componentes curriculares 

que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar. As Atividades 

Complementares se constituem componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio perfil do formando. As Atividades Complementares do Curso 

de Administração do CPAR incluem 340 horas/aula de atividades extraclasse, relevantes para 

a formação do acadêmico. Somente serão computadas as cargas horárias cumpridas em 

atividades compatíveis do curso e com o perfil profissional definido no Projeto Pedagógico. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração inclui a Disciplina “Trabalho de 

Conclusão de Curso”, definida com base na RESOLUÇÃO Nº 214, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
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2009, art.3º, item XXV, segundo a qual, o Trabalho de Conclusão de Curso é aceito como um 

“conjunto de atividades de vinculação entre formação teórica e início da vivência 

profissional, em que o estudante desenvolve um trabalho final que demonstre domínio do 

objeto de estudo (sob a forma de monografia, projeto, análise de casos, desempenho, 

produção artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, protótipos, entre 

outras, de acordo com a natureza da área e os fins do curso) e capacidade de expressar-se 

lucidamente sobre ele, sob a supervisão definida em regulamento específico da disciplina 

oferecida em um curso de graduação”. A regulamentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso é definida pelo Colegiado do Curso de Administração e exige a defesa perante a banca 

examinadora. 

As disciplinas são oferecidas da seguinte forma: 

Trabalho de Conclusão de Curso I 136 – 6º semestre 

Trabalho de Conclusão de Curso II 170 – 7º semestre 

Trabalho de Conclusão de Curso III 170 – 6º semestre 

4.2 Curso de Matemática/licenciatura 

O curso de Matemática-Licenciatura foi criado pela Resolução COUN nº. 10, 

03.05.2001, enquanto o seu primeiro Currículo Pleno foi aprovado pela Resolução CAEN nº 

207, de 13.07.2001, e implantado no segundo semestre de 2001 em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais promulgadas no mesmo ano. 

Em 2005, o curso foi avaliado por uma comissão do MEC que manifestou-se favorável 

ao reconhecimento do curso. Tal avaliação, associada ao aumento gradativo do corpo 

docente, contribuiu de maneira satisfatória para o desenvolvimento posterior do curso. Ou 

seja, apesar de ter sido originado da necessidade de investir na formação inicial de 

professores para o Ensino Básico, o Curso de Matemática /CPAR, tem contribuído, desde 

2005, com a formação continuada de professores e com a comunidade em geral, através de 

projetos de pesquisa (Iniciação Científica e Grupos de Pesquisa) e de extensão (Semanas 

Acadêmicas e Capacitação de Professores). 

Um programa a ser destacado é o “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação  à 

Docência – PIBID”, que tem como objetivo permitir que a escola se transforme em um 

espaço de formação para os futuros docentes, proporcionando aos estudantes contato com 

as práticas administrativas e pedagógicas. 

Além do programa citado acima, ressalta-se o desenvolvimento de uma das 

atividades vinculadas ao estágio obrigatório que tem sido bem aceita na comunidade 

escolar: o reforço. Em parceria com o professor regente, o estagiário responsabiliza-se por 

turmas, em número reduzido de alunos, com objetivo de auxiliar problemas de ensino-

aprendizado detectados em sala de aula. Dessa forma essas atividades se complementam. 
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Nos anos de 2005, 2008, 2011 e 2014 o curso participou de avaliação do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), na qual os acadêmicos do curso de 

Matemática/CPAR obtiveram nota 3, ou seja, conceito satisfatório. 

 

4.2.1 Organização didático-pedagógica 

Denominação do Curso Matemática - Licenciatura 

Habilitação Licenciatura em Matemática 

Área de concentração Exatas 

Duração (CFE) Mínimo 8 semestres, máximo 12 semestres 

Duração (UFMS) 12 semestres 

Implantação 2001 

Reconhecimento PORTARIA – SESU / MEC Nº 1.009, DE 29-11-2006, D.O.U. Nº 230, DE 
01-12-2006 

RENOVAÇÃO: PORTARIA - SERES / MEC Nº 1.097, DE 24-12- 2015(*) - 

D.O.U. Nº 249, DE 30-12-2015 

Turno Noturno, sábado pela manhã e sábado à tarde 

Número de vagas 40 

Carga horária 3213 

Coordenação  Thiago Donda Rodrigues 

4.2.2 Objetivos do curso e perfil do egresso 

O Curso de Matemática-Licenciatura é baseado em uma concepção  de sujeito que 

supõe que o conhecimento não pode ser transmitido, mas deve ser construído pelo sujeito, 

pela atribuição de significados a conceitos e procedimentos com os quais  interage ao longo 

do processo formativo. 

O objetivo geral do curso é formar professores de Matemática para atuar no ensino 

Básico previsto na atual legislação da escolaridade brasileira. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

Formar professores para compreender a ciência como atividade humana 

contextualizada e como elemento de interpretação e intervenção no mundo; 

Entender a relação entre o desenvolvimento da Matemática e o desenvolvimento 

tecnológico e associar as diferentes tecnologias à solução de problemas; 

Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos, particularmente, 

alguns conteúdos básicos para entender e resolver as questões problemáticas da vida 

cotidiana; 

Compreender e utilizar o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão no desenvolvimento 

pessoal e das aulas dos futuros professores; 
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Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios da Matemática para cursos 

presenciais e EAD; 

Elaborar projetos para a Educação Básica concatenados com os novos parâmetros 

curriculares nacionais e com a práxis educativa. 

       O egresso do curso deve ter uma formação de educador que valorize tanto a 

Matemática como as dimensões mais amplas do ser humano. Além de ter uma visão 

educacional ampla, o egresso deverá ter um senso crítico quanto à realidade social 

brasileira, bem como ter uma inserção com questões relacionadas à pesquisa em Educação 

Matemática. Deverá, também, apresentar não só domínio dos conteúdos a serem 

socializados e de sua articulação interdisciplinar, mas também do conhecimento pedagógico, 

a fim de saber mobilizar o conhecimento em situações concretas, ou seja, de atuar em 

situações singulares, apresentando respostas adequadas e fazendo intervenções produtivas 

no ensino básico. Para tanto, receberá uma formação que lhe garanta conhecimentos sobre 

a dimensão cultural, social, política e econômica da educação, sobre crianças, jovens e 

adultos, educação especial, tecnologias de comunicação e informação, cultura geral e 

profissional e sobre processos de investigação que lhe possibilitem compreender o papel 

social da escola, sua inserção na comunidade e as possibilidades de intervenção na busca 

constante pelo exercício da cidadania. 

Dessa forma, a atuação profissional deverá revelar autonomia, responsabilidade, 

cooperação, espírito crítico e comprometimento com os valores éticos, políticos e étnicos 

inspiradores da sociedade democrática, de forma a tornar a matemática acessível a todos. 

Nessa perspectiva, ele deverá ser capaz de superar a dicotomia teoria-prática, por meio de 

um fazer articulado com a reflexão e sistematização teórica desse fazer em situações de 

aprendizagem centradas em situações-problema reais no desenvolvimento de investigações 

científicas e projetos que possibilitem a interação dos diferentes saberes. 

No âmbito do curso, a preparação do acadêmico envolve três eixos de formação 

disciplinar: Matemática Pura, Matemática Aplicada e Educação, com foco na habilitação de 

licenciados em Matemática. 

Nesse sentido, a prática docente exige que estes três eixos sejam integrados 

continuamente, pois o futuro professor deverá ter, tanto o conhecimento específicos quanto 

conhecimentos didáticos, pedagógicos, educacionais e também de relações interpessoais. 

Estas experiências podem ser vivenciadas em disciplinas obrigatórias como, por 

exemplo: "Laboratório de Matemática", "Estágio Obrigatório em Matemática" e "Práticas de 

Ensino em Matemática", e também nas disciplinas optativas "Produção Científica em 

Matemática", "Saberes Ciêntificos e Tecnológicos para Formação do Professor de 

Matemática e Resolução de Problemas em Matemática. 
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O futuro profissional licenciado em Matemática deve ser capaz de transitar pelas 

áreas de conhecimento específico em Matemática como Álgebra, Álgebra Linear, Cálculo 

Diferencial e Integral, Geometria Euclidiana, Geometria Analítica, bem como aquelas 

relacionadas à formação educacional, tais como, Educação Especial, Psicologia da Educação, 

História e Filosofia da Educação, Políticas Educacionais, Estudo de Libras, Tendências em 

Educação Matemática e Metodologia de Pesquisa Educacional. 

A interdisciplinaridade está no cerne da concepção do curso. Neste projeto, os 

conteúdos curriculares das disciplinas serão desenvolvidos a partir de uma abordagem 

centrada em problemas e temáticas. Deste modo, esses conteúdos tradicionalmente 

trabalhados nas disciplinas serão automaticamente interligados e o conjunto conectado a 

conteúdos disciplinares de outros campos do conhecimento. 

O processo formativo acontecerá a partir de uma visão contextualizada do 

conhecimento. As temáticas Direitos Humanos, Educação Especial, Educação Ambiental, 

História Africana, Indígena e Afro-brasileira, Relações Étnico-Raciais, Relações entre Ciência e 

Tecnologia e Sociedade e Ética serão tratadas por meio da abordagem direta em disciplinas 

específicas, mas também em todas as disciplinas do curso por meio da contextualização do  

conhecimento utilizando-se situações problematizadoras nas quais estes aspectos sejam 

discutidos. Esta discussão se dará nos exemplos, exercícios, situações de ensino, trabalhos 

produzidos pelos alunos e assim por diante. 

Adicionalmente, prevê-se que até 20% da carga horária total das disciplinas 

integrantes do currículo pode ser ofertada por disciplinas que utilizem a modalidade 

semipresencial de forma integral ou parcial, conforme a Portaria nº 1134 de 10 de outubro 

de 2016 do Ministério da Educação. 

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da 

organização didático-pedagógica do curso de Matemática-Licenciatura, no que diz respeito a 

políticas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

4.2.3 Conteúdos curriculares e metodologia 

Neste item são apresentadas informações sobre conteúdo curricular e metodologia 

do Curso de Matemática-Licenciatura do Câmpus de Paranaíba. 

O curso de Matemática privilegia metodologias ativas de ensino, fazendo uso intensivo das ferramentas 
de Comunicação e Informação disponíveis. 
As atividades propostas pelos docentes deverão cobrir um espectro amplo de modo a contemplar as 
particularidades dos estudantes, principalmente os estudantes que são o público alvo da Educação 
Especial (declarados ou não). Deste modo, as seguintes metodologias de ensino poderão ser utilizadas 
(de forma isolada ou em conjunto em Atividades de Ensino): 
 a) Aula Expositiva, usada preferencialmente para a apresentação de grandes temas, abertura das 
Unidades de Ensino, ou para fechamento das Unidades de Ensino; 

Trabalhos em grupo, usados preferencialmente para o esenvolvimento das Unidades de Ensino, nas etapas 
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de coleta de informações e sua análise; 
   b) Estudos Dirigidos individuais, para aprofundamento de temas complexos, complexos,  

c     c) Projetos (individuais ou em grupo), usados preferencialmente para o desenvolvimento de temas que 
envolvam várias (senão todas) as unidades da Atividade de Ensino e que exigem o pensamento criativo e a 
capacidade de Análise; 

   d) Seminários apresentados pelos alunos como forma de socialização dos resultados obtidos em outras 
Atividades; 
   e) Grupos de Discussão, para a discussão de temáticas pertinentes à Atividade de 

Ensino; 
   f) Colóquios com especialistas, para discussão das relações entre os conteúdos 

desenvolvidos nas Atividades de Ensino e o espaço externo ao ambiente formador; 
g) Estudos de Caso, usados para a discussão de situações do mundo do trabalho e sua relação com os 
conteúdos curriculares; 
h) Discussão de Filmes, usados para contextualizar os conhecimentos adquiridos na Unidade de Ensino; 
i) Estudo de simulações computacionais, usadas para investigar modelos e reproduzir situações 
potencialmente perigosas ou de difícil obtenção; 

    j) Dramatizações (sob forma teatral ou filme) usadas como forma de problematização dos conteúdos 
desenvolvidos na Unidade de Ensino; 

k)Leitura de artigos científicos pertinentes, usada para relacionar os conteúdos desenvolvidos na Unidade 
de Ensino e o desenvolvimento científico da área (ensino de Matemática ou Matemática).  

O sistema de avaliação discente está previsto nos Capítulo VI da Resolução nº 550, Coeg, de 20 de novembro 
de 2018. O aproveitamento da aprendizagem é verificado em cada disciplina, face aos objetivos constantes 
no Plano de Ensino, e deve prever, no mínimo, duas avaliações obrigatórias e uma avaliação optativa 
substitutiva. O professor deve discutir as avaliações acadêmicas, ou apresentar a solução padrão; divulgar as 
notas das avaliações acadêmicas em até dez dias úteis após a sua realização; e disponibilizar ao acadêmico 
as suas avaliações. 

As atividades de Estágio Obrigatório do curso de Matemática, como parte integrante e obrigatória do 
currículo, são regidas pela Resolução nº 107, COEG, de 16 de junho de 2010 e por regulamento específico 
regido pela Resolução n°113 de 24 de novembro de 2016. A disciplina de Estágio Obrigatório é oferecida a 
partir do 5° semestre do curso, totalizando 408 horas/aula distribuídas em 128 aulas teóricas e 280 aulas 
práticas. 
 No regulamento do Estágio está previsto o Supervisor, responsável pelo estagiário no local do estágio, e o 
Professor Orientador, docente da UFMS. Existe uma Comissão de Estágio (COE) composta por docentes 
designados pela Resolução n° 19 de 22 de fevereiro de 2018, que orienta o estudante quanto a 
documentação e sugere um orientador, segundo o tema da atividade do estudante no estágio. 
As atividades de Estágio Obrigatório serão orientadas nas disciplinas de Estágio Obrigatório em Matemática 
I, II, III e VI e articuladas com as disciplinas: Fundamentos de Álgebra e Aritmética, Fundamentos de Álgebra, 
Fundamentos de Matemática Elementar I e II, Geometria Analítica I e II, Geometria Euclidiana e Desenho 
Geométrico I e II, Probabilidade e Estatística I e II, Práticas de Ensino em Matemática I, II, III, IV, V, VI, 
Fundamentos de didática, História e Filosofia da Matemática, Estudo de Libras, Fundamentos e Métodos da 
Educação Especial, História e Filosofia da Matemática, Políticas Educacionais e Organização da Educação 
Básica, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, Laboratório de Ensino de Matemática e 
Tendências em Educação Matemática. 

As atividades de estágio poderão ser realizadas em qualquer instituição de ensino básico de 
Paranaíba ou de cidades dentro do estado de Mato Grosso do Sul, desde que seja firmado entre estas 
instituições e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul o Acordo de Cooperação. 

As de atividades complementares do Curso de Matemática fazem parte integrante do currículo, relevantes 
para a formação do aluno de Matemática; e deverão ser realizadas ao longo do curso, a partir da data de 
ingresso do acadêmico.  
São consideradas atividades complementares todas as atividades de caráter acadêmico, científico e cultural 
desenvolvidas pelo estudante durante o período de graduação, consideradas relevantes para a sua 
formação, como por exemplo, disciplinas cursadas como enriquecimento curricular,  estágio não obrigatório,  
iniciação científica, monitoria de Ensino voluntária ou remunerada, monitoria de Extensão voluntária ou 
remunerada;  participação em eventos, na área de conhecimento em que enquadra o curso, participação em 
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, publicação de trabalhos em Anais de eventos científicos e de 
ensaios ou artigos em periódicos especializados, participação e ministração de cursos, representação 
estudantil, participação em Programas Institucionais, trabalho de Conclusão de Curso, quando a sua 
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elaboração não constituir parte de disciplina e prestação de serviços na forma de treinamento e atividades 
como     membro de mesa receptora de votos em eleições organizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais. 
Para cada atividade complementar é atribuído uma determinada carga horária, que deverátotalizar 204 
horas. É exigido do estudante um comprovante de sua realização. O curso prevê o cumprimento por parte 
de todos os alunos de Atividades Complementares segundo regulamento específico (Resolução n°186 de 
27 de novembro de 2014). 

O Trabalho de Conclusão do Curso do Curso de Matemática é uma componente curricular não disciplinar 
optativa, regulamentado pela Resolução n°112 de 24 de novembro de 2016. O regulamento aprovado prevê 
a apresentação para uma banca avaliadora e a destinação de um professor orientador para cada estudante 
matriculado, conforme o tema proposto. 

 

4.3 Curso Psicologia/bacharelado 

RESOLUÇÃO N° 369, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
 

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo 

nº 23104.005106/2010-17, resolve: Art. 1º A Resolução nº 120, de 6 de junho de 2011, que 

aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia-Bacharelado do Câmpus de Paranaíba, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:  

I – o item 4.2 Fundamentação Legal passa a vigorar com a seguinte redação: “O Curso 

de Psicologia-Bacharelado está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

tem como fundamentação legal: - LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  

- Resolução nº 5, CNE/CES, de 15 de março de 2011 - Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo normas para o projeto 

pedagógico complementar para a Formação de Professores de Psicologia;  

- Portaria 1.134, de 10 de outubro de 2016, que dispõe sobre a possibilidade de 

oferta de disciplinas na modalidade semipresencial;  

- Decreto n° 5.626, de 24 de abril de 2005, que regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, e o art. 18 da Lei 10.098, de 19 

de dezembro de 2000;  

- Lei nº 10861/2004, que Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior; - Resolução nº 2, CNE/CES, de 18-06-2007, que dispõe sobre a carga horária 

mínima e procedimentos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelado, 

modalidade presencial;  

- Resolução nº 105, de 4 de março de 2016 que aprova as Regras de Transição para 

Alterações Curriculares; 

 - Resolução n° 269/2013, Coeg, que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação Presenciais da UFMS;  
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- Resolução n° 107/2010, Coeg, que aprova o Regulamento de Estágio na UFMS; - 

Resolução nº167/2010, Coeg, que aprova o Regulamento do Núcleo Docente 

Estruturante/NDE, dos cursos de graduação, presenciais, da UFMS;  

- Resolução nº 78/2011, Coun, que aprova o Regimento Geral da UFMS; - Resolução 

nº 35/2011, Coun, que aprova o Estatuto da UFMS;  

- Resolução nº 1/2004, CNE/CP, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e 

Africana;  

- Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política de 

Educação Ambiental e dá outras providências;  

- Proteção dos direitos da Pessoa com Transtorno Autista: Lei nº 12.764/2012; - 

Acessibilidade: Portaria nº 3284, de 7 de novembro de 2003, Lei nº 10.098/2000;  

- Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. 

n° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008); 

- Decreto nº 8.368, de 2 de Dezembro de 2014, regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista;  

- Portaria n° 3284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições;  

- Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida;  

- Decreto n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nº. 10.048, 

de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000; e 

 - Resolução nº 1, CNE, de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais 

para a Educação de Direito Humanos (Parecer nº 8, CNE/CP, de 6, de março de 2012).” 

 

4.3.1 Organização didático-pedagógica 

“O corpo discente do Curso de Psicologia – Bacharelado é incentivado a participar de 

diferentes atividades: monitoria de ensino de graduação, iniciação científica, projetos de extensão e 

de ensino, visando ampliar as possibilidades de acesso dos alunos ao conhecimento e estimular o 

papel ativo dos mesmos no sistema de aprendizagem. Todos os recursos didáticos e métodos de 

ensino deverão ser utilizados pelo professor, de modo a facilitar o aprendizado e garantir a plena 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 175

20/03/2020

N° 7254
Pg. 213



175 

acessibilidade de acadêmicos que apresentem alguma deficiência física ou motora, intelectual, 

auditiva, visual ou emocional. No decorrer das relações interpessoais, no âmbito do ensino, o 

professor pode identificar alguma limitação de aprendizado ou desempenho e, orientar-se para 

encaminhar o aluno para atendimento educacional especializado – AEE. O AEE tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas1 . O público-alvo 

do AEE é composto por alunos com deficiência, altas habilidades/super dotação ou transtorno global 

do desenvolvimento - TGD (Transtornos do Espectro Autista). O fluxo do AEE inicia-se pela triagem 

dos acadêmicos que fazem parte do público alvo por meio de levantamento no Sistema Acadêmico e 

contato com estes alunos (por telefone ou e-mail) para confirmar a necessidade educacional 

especial, apresentar a Diaaf (Divisão de Acessibilidade as Ações Afirmativas) e, caso necessário, 

agendar entrevista para identificar os recursos/apoios que o estudante necessita para o seu 

desempenho acadêmico. A partir disso, oferece-se algum(ns) dos seguintes recursos/apoios: 

Tradução e interpretação em Libras; monitorias; tecnologia assistiva; orientação psicoeducacional 

e/ou pedagógica ao próprio discente, seus familiares, docentes ou colegas, conforme necessidade. 

Não deve haver, portanto, barreiras de comunicação ou obstáculos que dificultem o recebimento das 

informações ou conteúdos abordados dentro e fora de sala de aula no âmbito do ensino, da pesquisa 

e da extensão universitária. A metodologia de ensino do AEE varia de acordo com as necessidades 

específicas de cada estudante, a saber: deficiência, altas habilidades e/ou TGD que o aluno possui; 

seus pontos fortes e habilidades a serem desenvolvidas; sua trajetória escolar e estratégias 

desenvolvidas diante de suas necessidades educacionais especiais; situação atual: demandas 

identificadas pelo acadêmico e por seus professores. Além disso, o professor deve ser orientado a 

composição de métodos de ensino que garantam o respeito à dignidade humana, a igualdade dos 

direitos, a valorização da diversidade, a inclusão social, a participação. O Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) prestado pela divisão de Acessibilidade as Ações Afirmativas (Diaaf) - unidade 

responsável pelo desenvolvimento de ações que promovam a acessibilidade e as políticas afirmativas 

na UFMS. Outro ponto que merece destaque é a política de inclusão da pessoa com deficiência 

envolve a eliminação de barreiras físicas/arquitetônicas e atitudinais; adaptação de mobiliário; e 

acessibilidade nos serviços, sistemas e páginas eletrônicas da UFMS. Evidentemente, este é um 

trabalho extenso e que ainda se encontra em andamento na instituição. Também realizado pela 

Diaaf. O acesso aos materiais pedagógicos utilizados pelos alunos do público-alvo da Educação 

Especial (estudantes com deficiências, altas habilidades e/ou TGD) pode ser adaptado das seguintes 

formas: com impressões em Braille, uso de lupas, uso de audiolivros e interpretação/tradução dos 

materiais para a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Estes serviços são prestados pela Diaaf quando 

solicitados pelas coordenações de cursos.” 

4.3.1.1 Objetivos do curso e perfil do egresso 

PERFIL DESEJADO DO EGRESSO: Partindo de uma estrutura curricular voltada para a 

discussão de diferentes “Psicologias” - do ponto de vista filosófico, epistemológico e 

científico -, e de uma preocupação com a diversidade de cenários de atuação do psicólogo, o 

Curso de Psicologia - Bacharelado /CPAR busca oferecer uma formação generalista, crítica e 

reflexiva. Generalista porque pretende formar um profissional que, partindo de uma 

consistência teórica, seja capaz de atuar em diferentes cenários de prática. Crítica porque 

pretende formar um profissional não dogmático em relação às diferentes abordagens 
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teóricas da Psicologia contemporânea, e apto a avaliar e corrigir sua atuação, bem como a 

de outros profissionais, levando em consideração os objetivos propostos e as questões ético-

políticas envolvidas. E por fim, reflexiva porque almeja formar um profissional habilitado a 

buscar, e produzir, o conhecimento necessário para a atuação profissional. 

 
OBJETIVOS: O Curso de Psicologia - Bacharelado /CPAR tem como objetivo geral do 

curso é dotar os profissionais formados em psicologia dos conhecimentos requeridos para o 

exercício das competências e habilidades para atuar inter e multiprofissional nos contextos 

institucionais e da saúde que demandam a investigação, análise, avaliação, prevenção e 

atuação em processos psicológicos e psicossociais, e na promoção da qualidade de vida. Os 

objetivos específicos do Curso de Psicologia - Bacharelado /CPAR são: 

- promover o conhecimento e a avaliação crítica de múltiplos referenciais teóricos 

que coexistem na psicologia contemporânea, através do exame de suas diferentes propostas 

epistemológicas (de objetos de estudo e métodos de investigação);  

- favorecer a compreensão da multideterminação do fenômeno psicológico, 

estabelecendo interfaces com fenômenos sociais e biológicos; 

 - fomentar o desenvolvimento de conhecimento, habilidades e competências em 

diferentes contextos de atuação profissional, considerando, de um lado, as peculiaridades de 

cada contexto, e de outro, a promoção da qualidade de vida de indivíduos, grupos e 

organizações como objetivo comum a todos os contextos;  

- incentivar o aprimoramento e capacitação contínua do profissional de psicologia, o 

que envolve o conhecimento não apenas da produção científica em psicologia, mas também 

em áreas afins;  

- incentivar através das atividades práticas o envolvimento dos acadêmicos em 

equipe interdisciplinar. 

 
Com respeito à concepção do curso, o corpo discente do Curso de Psicologia – 

Bacharelado é incentivado a participar de diferentes atividades: monitoria de ensino de 

graduação, iniciação científica, projetos de extensão e de ensino, visando ampliar as 

possibilidades de acesso dos alunos ao conhecimento e estimular o papel ativo dos mesmos 

no sistema de aprendizagem. Todos os recursos didáticos e métodos de ensino deverão ser 

utilizados pelo professor, de modo a facilitar o aprendizado e garantir a plena acessibilidade 

de acadêmicos que apresentem alguma deficiência física ou motora, intelectual, auditiva, 

visual ou emocional. [...] Não deve haver, portanto, barreiras de comunicação ou obstáculos 

que dificultem o recebimento das informações ou conteúdos abordados dentro e fora de 

sala de aula no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. [...]  
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Para fundamentar os objetivos do curso e concepção do curso, são desenvolvidos os 

seguintes projetos de extensão, pesquisa e projetos de ensino:  

 
Grupos de Extensão: (1) Fortalecendo Amor e Respeito na Diversidade; (2) Um dia 

resolvi mudar: grupo de apoio às mulheres em situação de violência; (3) A Universidade no 

trabalho em rede para o manejo de situações-problemas familiares e comunitárias, a 

proteção integral e a promoção do desenvolvimento de crianças e adolescentes (C&A) em 

Paranaíba-MS; (4) Você na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: visitação e 

orientação ao Campus de Paranaíba; (5) InterTEA – Intervenção dirigida ao transtorno do 

Espectro Autista; (6) Curso Básico de Libras II; (7) Grupo de Estudos Literários “Inocência”; 

(8) Balaio Cultural: atividades culturais e artísticas no Campus de Paranaíba – Edição 2019; 

(9) Barulinho Bom: a música integrando a UFMS/CPAR e a comunidade; (10) Palavras que 

Saltam dos Livros: atividades literárias no Campus de Paranaíba (CPAR) – Edição 2019; (10) 

Grupo de Estudos de Psicanálise, Psicoterapias e Educação (GEPPEd) – Winnicotto; (11) Ler e 

conviver na Universidade: grupo reflexivo mediado por textos literários.  

Projetos de Ensino: (1) Raça, Classe e Mulheres (gênero); (2) Troika – Grupo de 

Estudos e Aprofundamentos me Psicologia Histórico-Cultural; (3) Grupo de Estudos Michel 

Foucault.  

Projetos de Pesquisa: (1) As contribuições da Ontologia do ser social de Gyorgy 

Lukács à Psicologia Histórico-Cultural; (2) Aportes teóriciso-metodológicos para uma 

Psicologia Histórico-Cultural em Saúde (Mental) Coletiva; (3) Efeito da Hiperforina em 

Modelo Animal de Autismo Induzido por Exposição Pré-natal ao Ácido Valpróico; (4) O 

trabalho das mulheres em Mato Grosso do Sul: a conexão entre o rural e o urbano; (5) 

Revelação da homoafetividade no contexto familiar: levantamento e análise da literatura 

científica e de instituições de acolhimento; (6) O léxico brasileiro da personalidade: estudos 

com a língua portuguesa brasileira e outras línguas nacionais.     

4.3.1.2 Conteúdos curriculares e metodologia 

O perfil profissional do egresso do curso e suas habilidades e competências são 

apontados na Diretriz Curricular Nacional (DCN) do Curso Psicologia,  

As informações abaixo são indicadores da avalição externa de cursos, compatíveis 

com a nota máxima (5). Conforme a condição de cada CSA, verificar a viabilidade de elaborar 

informações sobre esses indicadores.  

O corpo discente do Curso de Psicologia – Bacharelado é incentivado a participar de diferentes atividades: 

monitoria de ensino de graduação, iniciação científica, projetos de extensão e de ensino, visando ampliar as 

possibilidades de acesso dos alunos ao conhecimento e estimular o papel ativo dos mesmos no sistema de 

aprendizagem. Todos os recursos didáticos e métodos de ensino deverão ser utilizados pelo professor, de 

modo a facilitar o aprendizado e garantir a plena acessibilidade de acadêmicos que apresentem alguma 
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deficiência física ou motora, intelectual, auditiva, visual ou emocional. No decorrer das relações interpessoais, 

no âmbito do ensino, o professor pode identificar alguma limitação de aprendizado ou desempenho e, 

orientar-se para encaminhar o aluno para atendimento educacional especializado – AEE. O AEE tem como 

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas1A metodologia de ensino do 

AEE varia de acordo com as necessidades específicas de cada estudante, a saber: deficiência, altas habilidades 

e/ou TGD que o aluno possui; seus pontos fortes e habilidades a serem desenvolvidas; sua trajetória escolar e 

estratégias.   

O sistema de avaliação discente praticado no Curso de Psicologia - Bacharelado /CPAR é o previsto na no 

capítulo XVII da Resolução no. 214, de 17 de dezembro de 2009, que aprovou o Regulamento do Sistema de 

Matricula por disciplinas dos Cursos de Graduação da UFMS. Art. 51. Destaca-se que a aprovação nas 

disciplinas dependerá da frequência e da média de aproveitamento expressa em nota e o aproveitamento da 

aprendizagem será verificado, em cada disciplina, contemplando o rendimento do acadêmico durante o 

período letivo, face aos objetivos constantes no Plano de Ensino.  A verificação do rendimento acadêmico será 

realizada por meio de atividades acadêmicas: avaliações (escritas, práticas ou orais), trabalhos práticos, 

estágios, seminários, debates, pesquisa, excursões e outros exigidos pelo docente responsável pela disciplina, 

conforme programação no Plano de Ensino. O número e a natureza dos trabalhos acadêmicos deverão ser o 

mesmo para todos os acadêmicos matriculados na turma. Em cada disciplina a programação do Plano de 

Ensino deverá prever, no mínimo, duas avaliações obrigatórias e uma avaliação optativa substitutiva. As 

avaliações escritas realizadas deverão ser entregues aos acadêmicos até o final do semestre. As notas e as 

frequências deverão ser lançadas no Sistema Acadêmico nos prazos definidos no Calendário Acadêmico. 

 Os estágios obrigatórios específicos são atividades que buscam articular conhecimentos, habilidades e 

competências em situações, contextos e instituições em que se insere a prática do psicólogo. No Curso de 

Psicologia – Bacharelado /CPAR serão desenvolvidos os seguintes estágios: Estágio Obrigatório Básico, 

realizado no 5º e no 6º semestres, e Estágios Obrigatórios Específi cos, realizados no 7º, 8º, 9º e 10º períodos. 

Os estágios serão obrigatórios por docentes do curso, a fi m de acompanhar e orientar o planejamento e 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos acadêmicos nos diferentes cenários de prática, conforme 

Regulamento de Estágio Obrigatório.  

As atividades complementares são atividades extraclasse realizadas pelos acadêmicos e consideradas 

relevantes para a sua formação profissional. No Curso de Psicologia – Bacharelado / CPAR cada acadêmico deve 

cumprir, ao longo do curso, 221 horas-aula de atividades complementares de acordo com regulamento 

específico. No início de cada ano letivo, os docentes responsáveis pelo acompanhamento das atividades 

complementares informarão sobre a necessidade da entrega dos certificados autenticados, ou cópias 

acompanhadas do original, referentes às atividades complementares no final de cada semestre. Além das 

cópias dos certificados, os acadêmicos deverão entregar relatório das atividades desenvolvidas. No fi nal do 

ano letivo, cada docente fará a avaliação das atividades, assim como a pontuação relativa àquele ano letivo, 

divulgando posteriormente aos acadêmicos e arquivando nas pastas de cada aluno. 

O trabalho de conclusão de curso será desenvolvido nos dois últimos semestres sob orientação de um docente 

da universidade. Poderão ser elaboradas monografias sobre atividades de pesquisas, extensão ou estágio 

obrigatório específico, de acordo com regulamento. 

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca das 

disciplinas oferecidas no curso em 2018-1 e 2018-2. 
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4.4 Apoio ao discente 

Os estudantes dos cursos de Administração, Matemática-Licenciatura e Psicologia 

podem se candidatar aos programas de assistência estudantil oferecidos para os estudantes 

do CPAR, apresentados no item 3.3.3.1. A Tabela 27, a seguir, apresenta o número de 

estudantes beneficiados. 

 
Tabela 27– Auxílios  recebidos por estudantes dos cursos 

Tipo de 
auxílio/bolsa 

Número de estudantes do 
Curso de Administração 

Número de estudantes 
 Curso de Matemática 

Número de estudantes do 
Curso de Psicologia 

Auxílio 
Permanência 

7 
7 

28 

Auxílio 
Moradia 

3 
1 

18 

Auxílio 
Alimentação 

7 
12 

33 

Auxílio Creche 1 1 0 

Auxílio 
Emergencial 

1 
1 

1 

Fonte: UFMS - Sistema de Governança de Bolsas e Auxílios - SISGBA 

 
Além disso, são oferecidas monitorias para apoio pedagógico do acadêmico nas 

disciplinas com maior grau dificuldade. Em 2018, 8 disciplinas tiveram apoio de monitores 
bolsistas, sendo 4 em cada semestre.  

Foram realizados 43 atendimentos psicológicos para os acadêmicos no serviço de 
psicologia do CPAR, sendo 12 para o curso de Administração, 9 para Matemática e 22 para 
Psicologia. 

 

4.4.1 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 
O processo de avaliação dos cursos é feito semestralmente, e tem seus resultados 

divulgados pela Comissão Setorial de Avaliação, a cada ciclo, a toda comunidade acadêmica 

por meio de reuniões com o Conselho de Unidade, reuniões com os estudantes, publicação 

de material impresso e digital, no site da Unidade e em redes sociais. 

O Colegiado e o NDE de cada curso são estimulados a analisar e produzir ações 

decorrentes dos resultados de avaliação interna e também dos resultados da avaliação 

externa. A divulgação das ações realizadas se dá por meio de documento eletrônico.  
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4.5 Corpo docente e tutorial 

O corpo docente dos cursos de graduação da UFMS é composto por docentes da 
carreira do magistério superior (admitidos mediante aprovação em concurso público), 
docentes substitutivos (contrato temporário), docentes visitantes e docentes voluntários.  

O corpo tutorial da UFMS é composto por bolsistas, admitidos mediante edital de 
processo seletivo, coordenado pela Sedfor, sem vínculo empregatício, conforme as 
orientações emanadas do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e normas específicas 
para a oferta de bolsas definidas no âmbito da Capes e do FNDE.  

4.5.1 Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Os Colegiados de cursos de graduação da UFMS são órgãos deliberativos, 
responsáveis pela gestão dos cursos e compostos, conforme o Regimento Geral da UFMS, 
por no mínimo quatro e no máximo seis docentes e um represente discente.  

O NDE não tem função deliberativa, mas exerce o importante papel de acompanhar o 
processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do 
curso. Segundo a Resolução COEG nº 167, de 24 de novembro de 2010, o NDE é composto:  

I - pelo Presidente do Colegiado de Curso, que presidirá o Núcleo; e II 
-  por  pelo menos quatro docentes pertencentes à Carreira do 
Magistério Superior da UFMS, que ministram aula no curso.  
§ 1º  Preferencialmente, docentes que tenham participado do 
Projeto Pedagógico do respectivo curso, desde a sua implantação.  
§ 2º  Para os cursos de tecnologia, 50% (cinquenta por cento) dos 
docentes, preferencialmente, que tenham experiência profissional 
fora do magistério.  
§ 3º Para os cursos cujo quadro ainda seja insuficiente, poderão 
participar docentes de cursos homônimos ou afins, nesta ordem de 
preferência. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 
2010, p. 2). 

 

Tabela 28 - Número de docentes que compõem o Colegiado de Curso e NDE, Número de Estudantes que 
compõem o Colegiado de Curso, por curso de graduação do CPAR- 2018. 

Cursos 
Número de docentes que compõem 

o COLEGIADO DE CURSO 

Número de estudantes 
que compõem o 

COLEGIADO DE CURSO 

Número de docentes que 
compõem o NDE 

Administração 6 1 6 

Matemática 4 1 4 

Psicologia 4 1 6 

Fonte: Colegiados e NDE’s 

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da atuação 
do NDE e Colegiado de Curso dos cursos do CPAR. 
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Gráfico 100 - Avaliação do NDE e Colegiado de Curso pelos discentes (CPAR) 

 

Observação: (Q1) Como você avalia a atuação do Núcleo Docente estruturante – NDE? (Q2) Como você avalia a 

atuação do Colegiado de Curso? 

A avaliação discente para a atuação dos NDE’s e dos Colegiados de curso do CPAR 

foram bem avaliados, com médias, 3,61 e 3,48, respectivamente. Todavia, nas respostas 

abertas, algumas críticas foram apresentadas quanto à divulgação do calendário de 

reuniões, bem como das decisões tomadas. A demora na nomeação dos representantes 

discentes é outro ponto destacado, fato que demanda o diálogo com o órgão de 

representação estudantil para que o problema seja corrigido. Verifica-se, desta forma, a 

necessidade de mais esclarecimentos aos discentes sobre o papel do Colegiado e do NDE. 

Anexo - Resolução CC/CPAR n.º 36/2020 (1863836)         SEI 23456.000261/2020-29 / pg. 182

20/03/2020

N° 7254
Pg. 220



182 

Gráfico 101 - Avaliação do NDE e Colegiado de Curso pelos docentes (CPAR) 

 

Observação: (Q1) Como você avalia a atuação do Núcleo Docente estruturante – NDE? (Q2) Como você avalia a 

atuação do Colegiado de Curso? 

A percepção docente sobre a atuação dos NDE’e e dos Colegiados de curso do CPAR 
é bem mais positiva do que a apresentada pelos discentes. 

Os NDE’s e os Colegiados de curso do CPAR são estruturados e organizados em 
conformidade com as normas da UFMS, tendo agendas e reuniões com as regularidades 
exigidas. Porém, verifica-se uma importante lacuna de compreensão e efetiva participação 
dos discentes nesses órgãos. 
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6 BALANÇO CRÍTICO 

O balanço crítico consiste na autoavaliação da realização do planejamento e 

execução das ações de autoavaliação na unidade, permitindo a autoanálise da CSA sobre o 

que foi desenvolvido em 2018.  

O planejamento e execução das ações foi realizado conforme o previsto e foram 

identificados pontos que precisam de melhorias. Além disto, ressalta-se que o questionário 

extenso e a, consequente, geração de gráficos e dados não facilita a análise dos resultados, 

muitas informações não têm a devida atenção. Atrelado a isto, parece que os respondentes, 

por vezes, respondem de forma automática, uma vez observada a extensão do questionário. 

Sugere-se que a CPA reveja o formulário. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório apresenta uma análise completa da situação atual do CPAR e de seus 

respectivos cursos.  

Sua leitura é essencial para a comunidade acadêmica e, em especial, aos membros 

dessa comunidade que atuam na gestão das unidades e cursos, por permitir um processo 

reflexivo que deverá voltar-se à melhoria da qualidade do planejamento, acompanhamento 

e avaliação das ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão nas unidades – força motriz 

para o desenvolvimento da UFMS. 

Espera-se que este relatório seja base para novas ações na UFMS e no CPAR de modo 

a promover melhoria contínua nas atividades. 
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