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1. INTRODUÇÃO

A Comissão Setorial de Avaliação (CSA) desta Unidade de Administração Setorial (UAS), 
por meio deste relatório, apresenta o desenvolvimento do processo e os resultados da 
Autoavaliação Institucional, desenvolvida e orientada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme as determinações da Lei n.º 
10.861/2004.  

O processo de autoavaliação estimula a comunidade universitária e os gestores a uma 
reflexão contínua sobre a qualidade das ações institucionais e seus vínculos com as demandas 
sociais. E o objetivo deste relatório é informar estudantes, professores, técnico-administrativos, 
coordenadores de cursos e diretores de unidades, bem como gestores da administração central, a 
percepção da comunidade universitária da Unidade Setorial sobre o desenvolvimento e 
efetividade das políticas institucionais e da gestão administrativa, tanto no âmbito setorial como 
geral da universidade, apontando as potencialidades e fragilidades.

Os resultados da Autoavaliação Institucional, bem como os relatórios setoriais, subsidiam a 
CPA na elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional (RAAI) da UFMS, 
disponibilizado à comunidade e enviado ao Ministério da Educação (MEC). Além disso, os dados 
gerados são utilizados nos processos de planejamento e de atuação, bem como na priorização de 
recursos, pelos diferentes níveis de gestão da universidade. 

Este relatório apresenta informações básicas sobre a Unidade Setorial e seus cursos, bem 
como os resultados da avaliação realizada pela comunidade universitária considerando o ano 
anterior à publicação do relatório. Os resultados são apresentados em itens que seguem eixos e 
dimensões de avaliação, conforme definidos no art. 3º da Lei nº 10.861/2004, que subsidiam o 
RAAI da UFMS, regido pela Nota Técnica nº 65/2014, do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Essa nota define o roteiro para relatório 
institucional, a partir 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 referente à Infraestrutura Física, já que as atividades na 
universidade, em sua maioria, foram desenvolvidas de modo remoto no último ano, devido à 
pandemia da Covid-19.

2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

O processo de avaliação na Unidade é coordenado por sua CSA, sob coordenação geral 
da CPA, em consonância com a Proposta de Autoavaliação Institucional da UFMS. As CSAs são 
instituídas por meio de Instrução de Serviço das UAS, têm o seu funcionamento regulamentado 
pela Resolução COUN n.º 57, de 13 de junho de 2017 da UFMS e são compostas visando 
assegurar a participação de todos os segmentos da comunidade universitária. 

Os principais meios de sensibilização para a participação da comunidade universitária no 
processo avaliativo, em geral, incluem: mensagens e divulgações em aplicativos de comunicação 
(Whatsapp, Telegram), páginas de redes sociais (Facebook, Instagram), páginas da UAS e da 
UFMS (notícias, Diavi, Siscad), email institucional e também orientações e lembretes feitos em 
reuniões e aulas pelos docentes e por membros da CSA.

A Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic) da UFMS, com 
orientações da Diretoria de Avaliação Institucional (DIAVI), compila os dados dos questionários 
aplicados à comunidade universitária em tabelas e gráficos e os disponibiliza no Sistema de 
Avaliação Institucional (SIAI) da UFMS. Os resultados gerados ficam à disposição 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 
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desempenho docente. Os diretores de unidades e membros das CSAs setoriais têm acesso aos 
dados de todos os cursos de suas unidades. A partir desses dados, cada CSA realiza a análise 
dos resultados da unidade e apresentada em seus respectivos relatórios, juntamente com 
considerações da Direção e das Coordenações de cursos da unidade. 

Os relatórios dos resultados da autoavaliação institucional, elaborado pela CSA, são 
enviados por e-mail a todos os segmentos que participam, além de serem disponibilizados, com 
acesso público, no site do Câmpus de Paranaíba (CPAR) e da Diretoria de Avaliação Institucional 
(DIAVI). Além disso, são realizadas reuniões com a Direção, Coordenações dos cursos de 
graduação, docentes, técnico-administrativos e estudantes para apresentações dos principais 
resultados. Depois disso as coordenações realizam reuniões de NDE para discutir os resultados e 
elaboraram uma devolutiva à CSA com seus planos de ações sobre os aspectos que podem ser 
melhorados e, também, sobre a concretização e efetividade das ações planejadas anteriormente 
baseadas na avaliação anterior. Uma devolutiva da Direção do Câmpus de Paranaíba também é 
apresentada.

No ano de 2021, a primeira etapa da Avaliação Institucional, referente à 2021-1, ocorreu de 
12 de julho a 12 de agosto de 2021, voltada para estudantes e docentes. A segunda etapa 
ocorreu de 06 a 30 de dezembro de 2021, referente à 2021-2, voltada a todos os segmentos 
acadêmicos: estudantes, docentes, coordenadores de cursos, diretores de unidades e técnico-
administrativos. Os questionários foram disponibilizados na página do Sistema de Avaliação 
Institucional (SIAI).

Foram apresentadas questões abertas e questões objetivas relativas aos quesitos 
avaliados. Questões abertas, de resposta não obrigatória, foram apresentadas para alguns 
quesitos, dependendo do segmento, e nas questões objetivas era possível assinalar a opção “Não 
sei / Não se aplica”. Para cada possível resposta às questões objetivas, efetivamente avaliando o 
item, foi atribuído um escore que varia de 5 (Concordo totalmente) a 1 (Discordo totalmente).

Conforme orientação da CPA-UFMS, seguindo critérios semelhantes aos utilizados pelo 
MEC nas avaliações de cursos, sem contar as respostas em “”Não sei/Não se aplica”, aspectos de 
cada item (questões/afirmações) foram considerados como “fragilidades” quando a maior 
frequência de respostas se encontrarem nos escores 1 e 2 somados, considerados como 
“oportunidades de melhoria” quando a maior frequência estiver no escore 3 e considerados como 
“bem avaliados” quando a maior frequência estiver nos escores 4 e 5 somados.  Aspectos 
considerados fragilidades ou oportunidades de melhoria estão relacionados nos itens “Plano de 
Ação”, juntamente com as propostas da Direção e das Coordenações de curso para cada aspecto.

Nos gráficos apresentados nesse relatório foi utilizada a seguinte legenda para os 
resultados percentuais apresentados, de acordo com as respostas da comunidade universitária: 
“5” (verde), “4” (azul), “3” (roxo), “2” (amarelo), “1” (vermelho), “Não Se Aplica” (cinza médio), 
“Não Quero Responder” (cinza claro), “Não Sei Responder” (cinza escuro).

No ano de 2021, devido à atuação via trabalho remoto e à ausência de aulas presenciais 
por causa das restrições impostas pela Covid-19 a sensibilização e o acompanhamento de todo 
processo dos relatórios foram realizados de forma on-line.

Em geral, no processo avaliativo foram observadas as seguintes fragilidades: a primeira a 
ser destacada é fato de que no uso da “via remota” houve significativo índice de redução na 
participação, principalmente no segmento dos estudantes. Enquanto alguns alegaram dificuldade 
de acesso à internet ou mesmo dificuldades no acesso ao SIAI (página específica da avaliação) 
outros “sumiam” (ou seja, não respondiam às diferentes formas de tentativa de contato com os 
mesmos. Além de que, aqueles que respondiam apontavam dificuldades quanto ao uso da senha, 
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ou mesmo pelo tamanho do questionário ser longo. Esses comentários afugentavam àqueles que 
ainda não haviam feito a avaliação.

A não possibilidade identificar os servidores (professores e técnico-administrativo) que não 
responderam ao questionário também concorreu negativamente, posto que a cobrança (por e-mail 
e nos diferentes grupos de WhatsApp) era genérica e não havia como conversar/cobrar 
diretamente àquele(s) que não respondeu(ram) ao questionário.

3. CÂMPUS DE PARANAÍBA (CPAR)

3.1 Histórico

A criação do Câmpus 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, emitiu a Resolução CD nº 
8/2000, que alterou 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 Câmpus 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, constava o Câmpus de Paranaíba. 

Por meio da 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 a 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 Câmpus. 

A partir da data de sua implantação, o Câmpus de Paranaíba passou a funcionar no 
Educandário Santa Clara – PREVE-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 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 Câmpus. 

Em 11 de Janeiro de 2006 foi iniciada a construção do prédio definitivo do Câmpus de 
Paranaíba, em um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, onde as atividades 
acadêmicas iniciaram-se no segundo semestre de 2007. Visando melhorar ainda mais as 
instalações de nosso Câmpus, 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 Câmpus, as secretarias de Apoio Pedagógico (SAP) e Apoio para Assuntos 
Estudantis (SECAE), as salas dos professores e coordenadores e duas copas, sendo uma delas 
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destinada aos acadêmicos da unidade, além de um excelente espaço de convivência para alunos 
e professores.

3.2 Dados gerais

Em 2021, o CPAR ofereceu três cursos de graduação presenciais, os quais estão 
relacionados na tabela seguinte.

Tabela 1. Cursos de graduação oferecidos pela UAS em 2021.

Curso Turno Entradas anuais 
(Semestre)

Número de vagas oferecidas
(por entrada)

Graduação
0901 – Administração-Bacharelado Noturno 1º 50

0904 – Matemática-Licenciatura Noturno 1º 40
0903 – Psicologia-Bacharelado Integral (V/N) 1º 40

Fonte: SECAC/CPAR (SISCAD).

A tabela a seguir mostra a distribuição do nível de formação e do regime de trabalho do 
corpo docente da UAS.

Tabela 2. Titulação e regime de trabalho dos docentes da UAS.

Titulação / Regime de Trabalho Concursados / Temporários Dedicação 
Exclusiva 40 horas 20 horas Total

Doutor 26/2 26 0 2 28
Mestre 2/1 2 1 0 3

Especialista 0 0 0 0 0
Total 28/3 28 1 2 31

Fonte: Direção da UAS.

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de técnicos na UAS e sua distribuição por 
titulação.

Tabela 3. Titulação dos técnico-administrativos da UAS.
Ensino Fundamental Ensino Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total

0 1 3 9 4 2 19
Fonte: Direção da UAS.

Os auxílios e bolsas concedidos pela Universidade aos estudantes da UAS estão 
elencados na tabela a seguir.

Tabela 4. Auxílios recebidos por estudantes da UAS (graduação).

Tipo de auxílio
0901 – 

Administração - 
Bacharelado

0904 – Matemática 
- Licenciatura

0903 – 
Psicologia-

Bacharelado
Total

Auxílio permanência 7 10 40 57
Auxílio emergencial 0 0 1 1
Auxílio moradia 3 1 23 27
Auxílio Creche 0 1 1 2
Auxílio alimentação 5 9 31 45
Bolsa PIBID 0 13 0 13
Bolsa Residência Pedagógica 0 10 0 10
Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento 4 0 0 4
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Tecnológico e Inovação
Bolsa PIBIC/PIBITI 4 0 0 4
Bolsa de Iniciação Científica 3 1 1 5
Bolsa de extensão 4 1 4 9
Bolsa de Monitoria/ Ensino 1 2 2 5
Auxílio para Apoiar Estudante com Deficiência 0 0 2 2
Bolsa Pró-Estágio 1 0 2 3
Atendimento Assistência Social 9 11 5 25
Empréstimo de Chromebook 1 3 1 5
Chip de Dados Móveis 1 3 3 7

Fonte: UAP-AE/CPAR (BOLSAS.UFMS.BR).

3.3 Planejamento do desenvolvimento da UAS

A seguir são apresentadas ações planejadas (2021-2023), em consonância com o Plano 
de Desenvolvimento Institucional 2020-2024 (PDI), o Plano de Desenvolvimento da Unidade 2020-
2024 (PDU) e os Relatórios de Autoavaliação anteriores. 

Principais ações planejadas para o desenvolvimento da UAS e seus cursos no triênio 
2021-2023 e situação de seu andamento:

Principais ações planejadas para o CPAR
Situação atual

Em andamento ou 
implementada

Alcançar a Taxa de sucesso da graduação Em andamento
Diminuir a taxa de vagas ociosas Em andamento
Diminuir a taxa de retenção Em andamento
Implantação de Curso de Pós-Graduação Stricto-Sensu Em andamento
Oferta de cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu Em andamento
Elevar a média geral do CPC dos cursos de graduação Em andamento
Ampliar o número de auxílios da assistência estudantil aos acadêmicos em 
vulnerabilidade socioeconômica. Em andamento

Elevar as publicações de artigos científicos em periódicos com Qualis A1-A4 e B1-
B4 Em andamento

Elevar os projetos de pesquisa apoiados com fomento externo Em andamento
Elevar a quantidade de ações extensionistas com fomento externo. Em andamento
Aumentar o número de acadêmicos que participam da Empresa Júnior no curso de 
Administração Em andamento

Taxa de cursos de graduação com disciplinas com conteúdo de empreendedorismo Implementada
Melhorar a infraestrutura de TI e Serviços Digitais da unidade. Em andamento
Fonte: PDU-CPAR 2020-2024

4. AVALIAÇÃO PELA UNIDADE SETORIAL

4.1 Processo de autoavaliação na Unidade

A adesão da comunidade universitária da UAS em 2021 está apresentada a seguir.

Tabela 5. Adesão dos diferentes segmentos da UAS na Autoavaliação Institucional em 2021.

Segmentos
2021-1 2021-2

Total Participantes % Total Participantes %
Diretor(a) - - - 1 1 100,0
Coordenadores(as) de graduação - - - 3 3 100,0
Docentes 29 25 86,2 27 21 77,78
Estudantes de graduação 544 192 35,3 480 84 17,5
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0901 – Administração-Bacharelado 221 89 40,27 180 31 17,22

0904 – Matemática-Licenciatura 125 33 26,40 112 26 23,21
0903 – Psicologia-Bacharelado 198 70 35,35 188 27 14,36
Técnico-administrativos - - - 17 15 88,24
TOTAL DA UNIDADE 573 217 37,87 528 124 23.48

Fonte: SIAI/UFMS.

4.2 Avaliações externas

Em 2021 ocorreu a renovação do reconhecimento do curso de Psicologia-Bacharelado, por 
meio da Portaria - SERES / MEC Nº 334, DE 7/4/2021, D.O.U. Nº 66, DE 9/7/2021, entretanto não 
houve avaliação presencial. Em decorrência da pandemia de COVID-19 houve um atraso de um 
ano na avaliação dos cursos pelo ENADE, sendo que os estudantes do curso de Matemática 
participaram do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2021 e a última 
participação dos estudantes da Administração e Psicologia ocorreu em 2018. Os conceitos obtidos 
estão apresentados a seguir e acessíveis para a comunidade universitária na página da Diavi 
(https://diavi.ufms.br/) para as avaliações da graduação.

Tabela 6. Últimos conceitos de avaliações in loco dos cursos da UAS.

Curso Ano Ato regulatório

Dimensão
Conceito 

Final
Organização 

didático-
pedagógica

Corpo 
docente

Infraestrutur
a

Administração-
Bacharelado 2011 RENOVAÇÃO 3 3 3 3

Matemática-Licenciatura - Não houve visita in 
loco - - - -

Psicologia-Bacharelado 2018 RENOVAÇÃO 3,86 3,67 4,27 4
Fonte: Coordenações de Curso, Direção, Diavi, MEC.

Tabela 7. Últimos três Conceitos Enade e Conceito Preliminar de Curso dos cursos de 
graduação da UAS.

Curso Ano Nota geral (CC) Conceito Enade CPC 

Administração-Bacharelado
2012 - 3 3
2015 - 3 4
2018 - 4 4

Matemática-Licenciatura
2011 - 3 3
2014 - 3 3
2017 - 2 3

Psicologia-Bacharelado
2012 - 3 3
2015 - 3 2
2018 4 3 2

Fonte:http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/

Alguns aspectos avaliados pela comunidade da UAS tiveram seus resultados 
disponibilizados por curso e outros de forma abrangente, sem essa divisão. A seguir são 
apresentados os resultados gerais da UAS e depois as avaliações específicas por curso.

4.3 Percepção da comunidade universitária

4.3.1 Processos de autoavaliação institucional
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do processo de 
autoavaliação institucional.

Figu aà . Avaliação do processo de autoavaliação pelo diretor e coordenadores de curso de 
graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) – Os meios de comunicação usados incentivaram minha participação na autoavaliação. (Q002) – 
Foram divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu Câmpus e/ou Faculdade 
e/ou Instituto e/ou Escola. (Q003) – As questões foram facilmente compreendidas.

O processo de autoavaliação foi considerado pelo diretor e pelos coordenadores de curso, 
como bem avaliados, quantos aos quesitos relacionados aos meios de comunicação utilizados, 
considerando, portanto, que estes meios incentivaram a participação deles na autoavaliação. 
Consideraram também, que as questões foram facilmente compreendidas e que houve adequada 
divulgação dos resultados e das melhorias referentes às autoavaliações anteriores no Campus de 
Paranaíba.

Figu aà . Avaliação do processo de autoavaliação pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) – Os meios de comunicação usados incentivaram minha participação na autoavaliação. (Q002) – 
Foram divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu Câmpus e/ou Faculdade 
e/ou Instituto e/ou Escola. (Q003) – As questões foram facilmente compreendidas.

Ao avaliarem o processo de avaliação, 48% dos docentes responderam que os meios de 
comunicação foram muito bons para incentivar a participação dos mesmos no processo, 24% 
opinaram como bom, 14% como satisfatório, 10% acharam os meios de comunicação foram 
parcialmente satisfatórios e outros 4% opinaram como insatisfatório. Esse item obteve média 4,00. 

Quanto à divulgação dos resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores 
no Campus de Paranaíba, 29% consideraram como muito boa, 29% bom, 14% satisfatório, 4% 
insatisfatório e outros 24% consideraram que tal questão não se aplica ou não souberam 
responder. A média neste item foi 4,00.

Com relação à compreensão das questões, 43% dos docentes avaliaram como sendo de 
muito boa compreensão, enquanto 38% a consideraram de boa compreensão, todavia 14 % 
entenderam ser a compreensão satisfatória e outros 5% restantes julgaram a compreensão ser 
insatisfatória. A média alcançada por este item foi 4,14.
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Figu aà . Avaliação do processo de autoavaliação pelos estudantes de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) – Os meios de comunicação usados incentivaram minha participação na autoavaliação. (Q002) – 
Foram divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu Câmpus e/ou Faculdade 
e/ou Instituto e/ou Escola. (Q003) – As questões foram facilmente compreendidas.

Ao avaliarem o processo de avaliação, 63% dos estudantes de graduação do CPAR 
responderam que os meios de comunicação foram muito bons para incentivar a participação dos 
mesmos no processo, 21% opinaram como bom, 10% como satisfatório e os 6% restantes 
consideraram os meios de comunicação parcialmente satisfatório ou não souberam responder. 
Sendo a nota média neste item de 4,54.

Com relação a divulgação dos resultados e as melhorias referentes às autoavaliações 
anteriores no CPAR, 42% consideraram como muito boa, 19% boa, 13% dos estudantes dividiram 
suas opiniões entre satisfatório, parcialmente satisfatório e insatisfatório. Destaca-se que 26% dos 
estudantes afirmaram que tal questão não se aplica ou não souberam responder. A média 
alcançada por esse item foi 4,29 (muito bom).

Quanto a compreensão das questões, 65% avaliaram como de muito boa compreensão 
enquanto 14% boa compreensão, 11 % acreditou ser a compreensão satisfatória e outros 10% 
dividiram suas opiniões sobre os meios de comunicação entre parcialmente satisfatório e não se 
aplica/não souberam responder. A média obtida neste item foi 4,57.

Figu aà . Avaliação do processo de autoavaliação pelos técnico-administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) – Os meios de comunicação usados incentivaram minha participação na autoavaliação. (Q002) – 
Foram divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu Câmpus e/ou Faculdade 
e/ou Instituto e/ou Escola. (Q003) – As questões foram facilmente compreendidas.

O Processo de Autoavaliação institucional foi bem avaliado pelos técnico-administrativos 
do CPAR, variando as médias entre 4,57 e 4,67. Os três pontos foram avaliados como “Muito 
bom”, “bom” ou “satisfatório”, demostrando uma aprovação do processo. O quesito “Os meios de 
comunicação usados incentivaram a minha participação na autoavaliação” foi avaliado como 
“Muito bom” por 80% dos servidores técnico-administrativos, como “Bom” por 7% e como 
“Satisfatório” pelos outros 13%. 73% dos técnico-administrativos avaliaram o quesito “As questões 
foram facilmente compreendidas” como sendo “Muito bom”, 20% como “Bom” e 7% como sendo 
“Satisfatório”. A questão “Foram divulgados os resultados e as melhorias às autoavaliações no 
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meu Campus e/ou Faculdade e/ou Instituto e/ou Escola” foi avaliada como “Muito bom” por 67%, 
como “Bom” por 13%, como “Satisfatório” por outros 13% e apenas 7% dos técnico-
administrativos responderam “Não se aplica/Não sei responder” a esse quesito.

Os números referentes a esse eixo da Avaliação institucional demonstram que todos os 
segmentos tiveram uma boa percepção sobre o Processo de autoavaliação, não havendo 
nenhuma fragilidade indicadora de que o processo não esteja sendo realizado de modo 
adequado. 

Não obstantes, ao cruzarmos estes dados com a adesão dos respondentes, verifica-se que 
em 2021 houve uma redução da participação dos estudantes com relação a 2022. Uma vez que o 
processo de autoavaliação não parece ser um problema, pois foi bem avaliado pelo público 
participante, acredita-se que baixa adesão dos acadêmicos, assim como ocorreu em 2020, deu-se 
devido às atividades acadêmicas terem ocorrido de modo remoto.  Nessa modalidade houve 
maior dificuldade para a sensibilização dos acadêmicos com relação à importância da participação 
no processo de autoavaliação. Nos anos anteriores, com aulas presenciais, os acadêmicos eram 
incentivados a irem ao laboratório de informática, ou mesmo em seus celulares, a fazerem a 
avaliação; o que não foi possível ocorrer no ano de 2020 e 2021, em que as atividades foram 
remotas.

A CSA do CPAR, assim como em 2020, em 2021 usou os recursos da mídia eletrônica, 
principalmente as redes sociais, como estratégias para sensibilização e conscientização dos 
diferentes membros da comunidade acadêmica sobre a importância da autoavaliação institucional. 
Foi encaminhado e-mail a todos os segmentos envolvidos, solicitando a participação no processo 
de autoavaliação: no primeiro semestre foram os docentes e discentes; no segundo semestre 
foram todos os seguimentos (docentes, discentes e técnico-administrativos). Com o uso da página 
do CPAR/UFMS, bem como Facebook e Instagram foram feitas as divulgações e incentivo às 
participações. Por meio do WhatsApp, tanto dos Grupos, relativos ao CPAR (acadêmicas, 
empresa júnior, CAs, disciplinas etc.), como individualmente eram enviadas as mensagens de 
incentivo à participação no processo de avaliação.

Apesar de amplamente divulgado, conforme descrito no item PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL PELA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA, uma pequena porcentagem de 
docentes, estudantes e técnico-administrativos demostraram estar insatisfeitos ou não souberam 
responder como foram a divulgação dos resultados e as melhorias referentes às autoavaliações 
anteriores no CPAR. Esse fato demonstra que os estudantes não detectaram as melhorias 
advindas do processo de autoavaliação ou que as melhorias realizadas a partir da autoavaliação 
podem ser mais bem pontuadas e divulgadas (ou ambas). Ainda é possível considerar que há 
pontos não passíveis de solução em curto ou médio prazo. Todavia, é inegável que, pelos 
resultados obtidos, de modo geral, o processo autoavaliativo é visto pelos discentes como indutor 
de avanços e faz com que a CSA do CPAR busque aperfeiçoar, ainda mais, as ações de 
divulgação.

De um modo geral, os resultados obtidos nos incentivam a manter as estratégias utilizadas 
em 2021, bem como retomar as usadas antes do período da pandemia pelo COVID-19. Somado a 
isso, o fato dos resultados dos instrumentos aplicados à comunidade acadêmica ficarem à 
disposição via Web, no SIAI, com acesso diferenciado por perfil, os docentes podem acessar seus 
resultados individuais, e os coordenadores de curso também podem ter uma visão acerca de seu 
curso, podendo verificar o desempenho e possíveis problemas. Os diretores de unidades ao terem 
acesso aos dados de todos os cursos de sua unidade setorial, também pode ter uma visão mais 
pormenorizada dos problemas a serem enfrentados. Os alunos, por sua vez, ao terem acesso aos 
resultados também se aproximam mais do processo de avaliação e entendem a importância para 
melhoria da faculdade e da UFMS, como um todo.

Destaca-se ainda, as ações traçadas a partir das avaliações anteriores, que tornaram o 
processo mais acessível, mais dinâmico e com questões mais reduzidas e direcionadas, exigindo 
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menos tempo para a resposta dos questionários e estes fatos repercutiram positivamente, como 
observado na análise do processo realizado por diretor, coordenador, docentes e estudantes de 
graduação.

4.3.2 Ensino Remoto de Emergência (ERE)

O Ensino Remoto de Emergência foi um tema detalhadamente avaliado em 2020, visto que 
as atividades educativas teóricas, vivenciadas durante a pandemia de Covid-19, foram 
desenvolvidas virtualmente, por meio de ferramentas de TICs. A CSA, no relatório de 2020, pode 
fazer uma análise minuciosa da percepção da comunidade acadêmica do CPAR sobre o ERE, 
visto que a avaliação trouxe perguntas específicas sobre o tema. Na avalição de 2021, não houve 
um eixo específico para tratar o tema, as questões sobre o ERE foram distribuídas por toda a 
avaliação. Deste modo, visando dar transparência ao processo, a CSA apresenta os resultados 
obtidos em algumas questões cuja abordagem tem relação com o ERE.

Para analisar a avaliação do ERE pela perspectiva do diretor e dos coordenadores de 
curso de graduação do CPAR, considerou-se a questão Q004, do tópico “Políticas de Ensino, 
Internacionalização, Pesquisa, Inovação Tecnológica e Extensão”: 

Figu aà . Avaliação do ERE pelo diretor e pelos coordenadores de curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Observa-se, do gráfico acima, que tanto a direção, quanto os coordenadores de curso, 
consideraram que a comunidade acadêmica do CPAR teve acesso à Biblioteca física e/ou virtual, 
Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de TICs para o 
desenvolvimento das aulas/atividades no decorrer do ERE. O item foi bem avaliado por este 
segmento, como sendo muito bom, com 100% de aprovação e média igual a 5,00.
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Essa mesma questão foi uma das usadas, pela CSA, para analisar a avaliação do ERE 
pela ótica dos docentes do CPAR.

Figu aà . Avaliação do ERE pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas

Quando da avaliação, o acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das 
aulas/atividades no decorrer do ERE, em 2021, foi bem avaliado pelos docentes do CPAR, com 
atribuição de média 4,71 para esse item. Observa-se do gráfico acima que 81% dos docentes 
avaliaram esse acesso como muito bom; 10%, como bom e 10%, como satisfatório.

A seguir, apresenta-se a visão dos discentes a respeito do acesso à Biblioteca física e/ou 
virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de TICs para 
o desenvolvimento das aulas/atividades no decorrer do ERE, em 2021.

Figu aà . Avaliação do ERE pelos estudantes de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
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trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q008) - Existe apoio à 
publicação científica e/ou participação de eventos. (Q009) - Foram oferecidas oportunidades para a participação em 
Programas e Projetos de Ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, iniciação 
científica), Extensão, além de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma voluntária ou 
remunerada. (Q010) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Do gráfico acima, observa-se que, assim como a direção, os coordenadores de curso e os 
docentes, os estudantes de graduação do CPAR também fizeram uma avaliação positiva do 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 
demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades no decorrer do ERE, 
em 2021. Os estudantes atribuíram média 4,73 para esse item, sendo que 81% deles 
consideraram esse acesso muito bom; 8%, bom, 7%, satisfatório e os outros 4% consideraram 
parcialmente satisfatório ou não souberam responder.

Usou-se, ainda, a questão Q005 do tópico “Desempenho Docente na Disciplina” para 
analisar a visão dos docentes sobre o ERE. 

Figu aà . Avaliação do ERE pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado e cumprido 
adequadamente. (Q002) - O Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente. (Q003) - 
Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências foram cumpridos. (Q004) - Os 
prazos previstos em normas institucionais para a divulgação/entrega das notas foram cumpridos. (Q005) - Apresentei 
didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs) na 
condução das aulas/atividades. (Q006) - Fui assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas. (Q007) - Tive 
disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para atendimento aos estudantes. (Q008) - Tive bom 
relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade.

Quando questionados, se, em 2021, apresentaram didática e competência técnica 
adequada (organização, domínio de conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs) na condução das 
aulas/atividades, 74% dos docentes do CPAR considerou que sua atuação foi muito boa e 26% 
considerou boa. A média obtida nessa questão foi 4,74, demonstrando que o desempenho dos 
docentes durante o ERE foi bem autoavaliado. Fica claro da observação do gráfico acima, que, 
com empenho dedicado, os docentes conseguiram uma boa adaptação a este cenário imposto 
pela pandemia do COVID-19.

Para analisar a percepção dos estudantes sobre o ERE, a CSA considerou, ainda, a 
questão Q002 contida no item “Desempenho Estudantil”:

Figu aà . Avaliação do ERE pelos estudantes de graduação

Relatório de Autoavaliação Setorial - 2021 (3684922)         SEI 23456.000714/2022-89 / pg. 22

23/11/2022

N° 7926
Pg. 218



Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Busco participar de atividades (eventos, projetos, oficinas e/ou grupos de estudo) relacionadas à 
área do meu curso, na UFMS ou externamente. (Q002) - Tenho habilidade/conhecimento para utilizar as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs). (Q003) - Contribuo para o desenvolvimento do curso por meio de participação ativa 
nas aulas/atividades, publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos entre outros. (Q004) - Tenho 
postura ética nas aulas/atividades (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, e relacionamento 
com docentes, colegas e pacientes/pessoas atendidas, se for o caso). (Q005) - Acesso com frequência adequada meu 
e-mail institucional e os canais oficiais de comunicação para obter informações sobre a UFMS.

Ao serem questionados sobre suas habilidades/conhecimentos para utilizar as tecnologias 
de informação e comunicação os estudantes dos cursos de graduação do CPAR se autoavaliaram 
de forma muito positiva, com média 4,06. Dos estudantes que participaram da autoavaliação, 40% 
consideraram suas habilidades no uso das TICs muito boas; 26% as consideraram boas; 20%, 
satisfatórias; cerca de 3,6% se demonstraram parcialmente insatisfeitos e 2,4% insatisfeitos com 
suas habilidades no uso de TICs. Os outros 7% dos estudantes que participaram não souberam 
responder à questão. O resultado alcançado por essa questão revela que a maioria dos 
estudantes que responderam a autoavaliação se adaptaram ao uso de TICs no contexto do ERE.

Assim como feito para diretor, coordenadores de curso, docentes e discentes, a CSA do 
CPAR considerou a questão Q001, do tópico “Políticas de Ensino, Internacionalização, Pesquisa, 
Inovação Tecnológica e Extensão”, para analisar a avaliação do ERE pela perspectiva dos 
servidores técnico–administrativos.

Figu aà . Avaliação do ERE pelos técnico–administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q002) - Os programas e editais das Ações 
e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos 
estudantes. (Q003) - Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/ atividades. (Q004) - Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-
graduação. (Q005) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar 
intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q006) - Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. (Q007) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

A questão Q001, do gráfico acima, indaga aos servidores técnico-administrativos, se existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 
demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. Observa-se, do 
resultado obtido nessa questão, que 100% dos respondentes avaliaram esse item como sendo 
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muito bom, conferindo-lhe média igual a 5,0. Esse resultado evidencia o grau de 
comprometimento que os servidores técnico-administrativos tiveram em todo o processo do ERE, 
considerando seu envolvimento no apoio à toda comunidade acadêmica do CPAR.

A CSA do CPAR destaca que o Ensino Remoto de Emergência não é o modelo de 
educação ideal, se configurou como de emergência, sendo a ferramenta disponível em meio às 
particularidades impostas pela pandemia do COVID-19. Essa realidade vivenciada nos em 2020 e 
2021 mostrou ser essencial a criação de outras ferramentas de formação e competências 
técnicas, diante da impossibilidade de atividades presenciais teóricas e práticas, para uma melhor 
compreensão dos conhecimentos que são fundamentais na formação profissional. Apesar dos 
esforços despendidos para que houvesse continuidade das atividades acadêmicas, é senso 
comum, de toda a comunidade do CPAR, a inviabilidade da educação remota na continuidade da 
formação acadêmica. O ensino remoto, como forma de seguimento, gerou preocupações quanto à 
acessibilidade de todos às atividades desenvolvidas. O uso do ERE apresentou vantagens, mas 
as desvantagens trouxeram consigo inúmeras apreensões quanto aos prejuízos e atrasos na 
formação acadêmica, reforçando, ainda mais, a necessidade de um plano de ação institucional 
eficiente para a ERE. Essa preocupação está basicamente relacionada ao fato de não haver 
garantia de que todos possam participar das atividades desenvolvidas, não apenas pela grande 
diversidade socioeconômica observada entre os acadêmicos, mas também por motivos pessoais. 
Ademais, embora todos os acadêmicos que participaram da autoavaliação tivessem acesso à 
internet, a velocidade, a qualidade e a continuidade desse acesso nem sempre foi o adequado 
durante todo o período do ERE em 2021. Os estudantes relacionaram as dificuldades na 
aprendizagem com problemas diversos. As perdas não se limitaram ao campo da educação, pois 
as peculiaridades do cotidiano afetaram, ainda, a saúde mental das pessoas.

Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias para fornecer 
subsídios financeiros, técnicos e logísticos aos acadêmicos mais desfavorecidos para garantir a 
participação equitativa nas atividades acadêmicas, bem como apoio psicológico, com atendimento 
online individual ou até mesmo momentos coletivos de reflexão e de escuta, nestes tempos de 
conflito e insegurança emocional vivenciados nesse período da formação dos acadêmicos.

Ressalta-se que a UFMS considerou essas questões e realizou algumas ações na 
tentativa de minimizar os danos, todavia a realidade vivenciada em 2021 não se distanciou muito 
da vivida em 2020. Os resultados mostram que, apesar do esforço despendido, professores e 
alunos ainda encontram muitas dificuldades para se adaptarem às estratégias educacionais do 
ERE impostas pela pandemia.

De qualquer modo, cabe destacar, mais uma vez, que a formação profissional, de um 
modo geral, não se resume à absorção de teorias. Para se preparar para a vivência profissional, 
para que o desenvolvimento de habilidades técnicas seja feito de forma adequada, é essencial a 
interação presencial entre professores e estudantes; entre estudantes e estudantes e entre 
estudantes e população em cenários de convivência teoria e prática, o que ficou imensamente 
prejudicado nesse tempo.

O processo vivenciado durante o ERE deixa evidente que a educação, no século XXI, 
tende à inserção das TICs em todos os contextos e cenários. É fato que as tecnologias digitais se 
apresentaram como recursos importantes, as quais vieram para somar e qualificar o processo de 
ensino. Todavia, é imperativo ressaltar que, apesar dos esforços de todos para se adaptarem à 
ERE, os momentos de convivência presencial ainda são imprescindíveis ao processo de ensino. 
No entanto, a educação do século XXI certamente caminhará para a inserção da tecnologia digital 
em todos os cenários e cenários como recurso vital para potencializar e qualificar esse processo.

4.3.3 Políticas de desenvolvimento institucional e de internacionalização
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de 
desenvolvimento institucional.

Figu aà . Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Há articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade (metodologias, avaliação, ferramentas). (Q002) - 
Existem programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como, por exemplo, 
campanhas de saúde e bem-estar, de redução no consumo de água e energia, e de sustentabilidade. (Q003) - Existem 
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. (Q004) - Existem ações 
para incentivo da produção artística, cultural e esportiva.

A Direção e as Coordenações dos cursos de graduação do CPAR, ao avaliar as políticas 
de desenvolvimento institucional, concentraram sua avaliação a respeito da missão, visão e 
valores da UFMS entre muito bom (50%), bom (25%) e satisfatório (25%), considerando que há 
articulação destas com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa; além de 
empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, atribuindo média 4,25 a esse quesito. Do mesmo 
modo, a direção e as coordenações consideram muito bom (50%), bom (25%) e satisfatório (25%) 
os programas de ações vinculadas aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), com 
atribuição de média 4,25 à questão Q002. Consideraram muito (50%), bom (25%) ou parcialmente 
satisfatório (25%) as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial, com média 4,00. Avaliaram de forma muito positiva, considerando muito 
bom (50%) ou bom (50%), a existência de ações para incentivo da produção artística, cultural e 
esportiva, o que resultou em média 4,50. O resultado dessa avaliação evidenciou uma melhora 
significativa com relação ao ano de 2020, cuja média atribuída à articulação entre os objetivos, as 
metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa foi 3,75; e a 
atribuída à existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial foi 3,25. 

Figu aà . Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Há articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, pesquisa e 

Relatório de Autoavaliação Setorial - 2021 (3684922)         SEI 23456.000714/2022-89 / pg. 25

23/11/2022

N° 7926
Pg. 221



extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade (metodologias, avaliação, ferramentas). (Q002) - 
Existem programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como, por exemplo, 
campanhas de saúde e bem-estar, de redução no consumo de água e energia, e de sustentabilidade. (Q003) - Existem 
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. (Q004) - Existem ações 
para incentivo da produção artística, cultural e esportiva.

A avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos docentes, revelou a 
impressão de 21 dos 27 docentes da Unidade, cuja média geral desse bloco de perguntas ficou 
acima de 4. A primeira questão desse eixo, sobre a articulação entre missão, visão e valores da 
UFMS com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa; além de empreendedorismo, 
inovação e sustentabilidade, foi avaliada por 33% dos docentes como sendo muito bom, por 48% 
como bom, 14% não souberam responder e os demais consideraram parcialmente satisfatório. 
Quanto à existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial, a terceira questão desse eixo, 48% consideraram muito bom, 29% bom, 
10% satisfatório e 14% não souberam responder. Ao compararmos com resultado da avaliação de 
2021, nota-se uma melhora na média das questões Q001 e Q003: de 3,64 para 4,28 e de 3,58 
para 4,44, respectivamente. Na avaliação da existência de programas de ações vinculadas aos 17 
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) a média atribuída foi de 4,50. Apesar de 72% dos 
docentes avaliar esse ponto como sendo muito bom ou bom, 24% não souberam responder e os 
outros 4% avaliaram como satisfatório. Em relação a existência de ações para incentivo da 
produção artística, cultural e esportiva, a média ficou 4,21, sendo que 48% consideram muito bom, 
19% bom, 19% satisfatório, 4% parcialmente satisfatório e 10% não souberam responder. 

Figu aà . Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos estudantes de 
graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Há articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade (metodologias, avaliação, ferramentas). (Q002) - 
Existem programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como, por exemplo, 
campanhas de saúde e bem-estar, de redução no consumo de água e energia, e de sustentabilidade. (Q003) - Existem 
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. 

As políticas de desenvolvimento institucional foram avaliadas por 84 dos 480 estudantes 
dos cursos de graduação do CPAR em 2021/2. Os resultados demonstram que os estudantes 
tiveram uma boa impressão desse ponto, pois todas as questões do bloco atingiram médias 
superiores a 4. Nos 3 pontos avaliados, a maior porcentagem concentrou-se entre os conceitos 
“Muito bom” e “bom”.àA questão Q001 recebeu a melhor avaliação, com média 4,56, sendo 61% 
com conceito muito bom, 12% bom, 11% satisfatório, 1% parcialmente insatisfatório e 15 % dos 
estudantes não souberam responder. Das três questões, a Q002 foi a que obteve a menor média, 
4,39. Dentre os respondentes, 46% consideraram muito bom, 21% bom, 8% satisfatório, 5% 
parcialmente insatisfatório e 20% não souberam responder. A última das três questões analisadas 
nesse bloco, cuja média obtida foi 4,52, reflete que 54% dos estudantes consideraram como 
sendo “Muito bom” as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial, 20% como sendo bom, 6% satisfatório, 2 % parcialmente insatisfatório e 
18% não souberam responder. A porcentagem de respostas “Não se aplica/Não sei responder”, 
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em todas as questões, pode ser um indicativo de que os estudantes não estão familiarizados com 
as políticas de desenvolvimento institucional do CPAR/UFMS.

Figu aà . Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos técnico-administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Há articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade (metodologias, avaliação, ferramentas). (Q002) - 
Existem programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como, por exemplo, 
campanhas de saúde e bem-estar, de redução no consumo de água e energia, e de sustentabilidade. (Q003) - Existem 
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. (Q004) - Existem ações 
para incentivo da produção artística, cultural e esportiva.

As médias obtidas nas quatro questões do eixo referente ao Desenvolvimento institucional 
variaram entre 4,27 e 4,73. Esse resultado reflete que, na percepção dos técnico-administrativos, 
houve uma melhora   das políticas de desenvolvimento institucional, tendo em vista que em 2020 
as médias relacionadas a esse mesmo ponto ficaram entre 3,42 e 4,25. A questão Q001 referente 
à articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, recebeu o conceito “muito 
bom” de 73% dos 15 servidores técnico administrativos que responderam à avaliação, sendo que 
os outros 27% avaliaram como sendo “bom”. A questão Q002, a qual indagou se existem 
programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), foi 
avaliada como sendo “muito bom” por 67% dos técnico-administrativos e como sendo “bom” pelos 
outros 33% dos respondentes. A terceira questão, Q003, deste bloco, sobre a existência deàações 
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, teve 47% 
dos respondentes indicando a opção “muito bom”, 33% “bom” satisfatório. Na quarta e última 
questão usada para avaliar o desenvolvimento institucional 47% dos técnico-administrativos 
atribuíram conceito “muito bom”, 40% “bom, 7% satisfatório e apenas 7% julgaram como 
parcialmente satisfatório, não exigindo, nesse momento um plano de melhorias.

Na sequência, apresenta-se os resultados da avaliação acerca das políticas de 
internacionalização.

Figu aà . Avaliação das políticas de internacionalização pelo diretor e pelos coordenadores de 
curso de graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Neste bloco de questões diretor e coordenadores de curso do CPAR tiveram a 
oportunidade de avaliar as Políticas de Ensino, Internacionalização, Pesquisa, Inovação 
Tecnológica e Extensão, contudo a questão Q008 é a única que trata especificamente das 
políticas de internacionalização. Esses segmentos atribuíram média 4,5 a esse ponto, com as 
opiniões distribuídas entre “muito bom”, 50%, e “bom”, 50%, sobre as oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País.

Figu aà . Avaliação das políticas de internacionalização de emergência pelos docentes
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas

Com relação às Políticas de Internacionalização, dos 21 docentes do CPAR que 
participaram da avaliação institucional em 2021, 24% consideraram muito boas, 19% boas, 24% 
consideram satisfatória e 5% parcialmente satisfatória as oportunidades de internacionalização e 
mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País, 
resultando em uma média igual a 3,80 para a questão Q008. Por outro lado, 29% não souberam 
responder, um indicativo claro de que os docentes desconhecem as possibilidades de atividades 
com parceiros internacionais, sendo necessário ampliar a divulgação entre eles.

Figu aà . Avaliação das políticas de internacionalização pelos estudantes de graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q008) - Existe apoio à 
publicação científica e/ou participação de eventos. (Q009) - Foram oferecidas oportunidades para a participação em 
Programas e Projetos de Ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, iniciação 
científica), Extensão, além de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma voluntária ou 
remunerada. (Q010) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

A questão Q007, do gráfico acima, revela a percepção dos acadêmicos do CPAR sobre as 
políticas de internacionalização, cuja média foi 4,31. Dos 84 estudantes que participaram, 43% 
consideram muito boas, 17% consideram boas, 8% satisfatória e 5% dividiram suas opiniões entre 
parcialmente satisfatória e/ou insatisfatória as oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. A 
porcentagem dos que não souberam responder, 27%, requer uma atenção mais cautelosa, uma 
vez que sugere o não reconhecimento destas políticas da UFMS por esses estudantes de 
graduação do CPAR.

Figu aà . Avaliação das políticas de internacionalização pelos técnico-administrativos
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q002) - Os programas e editais das Ações 
e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos 
estudantes. (Q003) - Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/ atividades. (Q004) - Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-
graduação. (Q005) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar 
intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q006) - Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. (Q007) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Ao serem questionados, os técnicos administrativos do CPAR avaliaram as políticas de 
internacionalização, por meio da questão Q005 do gráfico acima, atribuindo 4,29 de média para 
esse item. Dos 15 servidores técnico-administrativos que participaram da avaliação, 47% 
classificaram como muito bom, 27% como bom, 20% como satisfatório as oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. Apenas 7% dos técnico-administrativos participantes não souberam 
responder a esse quesito.

4.3.4 Políticas de ensino

Inicialmente, esclarece-se que os resultados referentes à questão que trata da existência 
de acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 
demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades foi largamente discutido 
no item referente ao Ensino Remoto Emergencial e não será retomado nesse momento.

Na sequência, são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de ensino.

Figu aà . Avaliação das políticas de ensino pelo diretor e pelos coordenadores de curso de 
graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

A respeito da avaliação das Políticas de Ensino, em 2021, pelo diretor e coordenadores de 
curso de graduação do CPAR, observa-se que estes atribuíram média de 4,67 à questão Q001, a 
qual questionou se as disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos 
de formação acadêmica-profissional, sendo que 67% avaliou como muito bom e 33% como bom.

A capacidade de as disciplinas/atividades propiciarem experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e 
críticas, abordada na questão Q002, obteve média de 4,25, sendo 25% com conceito muito bom e 
os outros 75% com conceito bom.

Quanto à contribuição das disciplinas para o desenvolvimento da capacidade de pensar 
criticamente e na proposição de soluções para problemas, referida na Q003, direção e 
coordenações dividiram suas opiniões entre “muito bom”, 25%, “bom”, 50%, e satisfatório, 25%, 
resultando, assim, em uma média igual a 4,00.

A respeito das melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção 
de equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/atividades, objeto da questão 
Q006, 50% julgaram como muito bom, 25% bom e os outros 25% como satisfatório. 

A menor média desse segmento, 1,00, ocorreu na questão Q007, a qual diz respeito à 
existência de articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), onde 25% dos participantes demostraram 
estar insatisfeitos e 75% avaliaram que não se aplica ou não souberam responder. Esse resultado 
confirma uma lacuna existente no CPAR. Lacuna essa com diversas possibilidades de evolução, 
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tendo em vista ser notório que essas atividades apresentam benefícios acadêmicos, profissionais 
e pessoais para os discentes e docentes de graduação e pós-graduação. 

Figu aà . Avaliação das políticas de ensino pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas

Com relação à avaliação das Políticas de Ensino, em 2021, por 21 dos docentes do CPAR, 
verificou-se uma média de 4,52 para a adequação das disciplinas/atividades oferecidas pelo curso 
de acordo com os objetivos de formação acadêmica/profissional, sendo que 57% avaliou a 
questão Q001 como muito bom, 38% como bom e 5% como satisfatório. 

Quando indagados se as disciplinas/atividades propiciarem experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e 
críticas, a Q002 foi avaliada pelos docentes com média 4,29, tendo como resultado 52% de 
conceito muito bom, 24% de conceito bom e 24% satisfatório. Já a contribuição das disciplinas 
para o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para 
problemas, obteve média 4,48 dos docentes, cuja porcentagem de resposta à questão Q003, que 
trada do tema, ficou distribuída da seguinte forma: 62% em muito bom, 24% em bom e 14% em 
satisfatório. 

No que tange às melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, 
manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/atividades, 29% dos 
docentes avaliaram a questão Q006 como muito bom, 33% como bom e 14% como satisfatório, 
obtendo uma média de 3,89. Chama-se a atenção para o fato de que 5% avaliou como 
parcialmente satisfatório, 5% como insatisfatório e 14% não soube responder.

A questão Q007 investigou a opinião dos docentes quanto a existência de articulação de 
ações da pós-graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, 
atuação docente). A distribuição de respostas denota uma disparidade de opiniões, a saber: 14% 
como muito bom, 10% satisfatório, 5% parcialmente satisfatório, 5% insatisfatório e 67% que não 
se aplica ou não souberam responder. A média 3,43, atingida por essa questão, reflete a realidade 
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vivenciada no CPAR e reafirma uma oportunidade de melhoria no segmento, assim como 
apontado pela avaliação do diretor e dos coordenadores de curso do CPAR. 

Figu aà . Avaliação das políticas de ensino pelos estudantes de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q008) - Existe apoio à 
publicação científica e/ou participação de eventos. (Q009) - Foram oferecidas oportunidades para a participação em 
Programas e Projetos de Ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, iniciação 
científica), Extensão, além de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma voluntária ou 
remunerada. (Q010) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

As Políticas de Ensino foram avaliadas por 84 estudantes de graduação do CPAR, dos 
quais mais de 85% avaliaram as questões Q001, Q002 e Q003 do gráfico acima com conceito 
muito bom e/ou bom, cujas médias foram, respectivamente, 4,62; 4,52 e 4,56.

No que tange às melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, 
manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/atividades, questão 
Q006 do gráfico acima, 37% dos estudantes as avaliaram como muito bom, 19% como bom, 8% 
satisfatório e 3% deles dividiram suas opiniões entre parcialmente satisfatório e insatisfatório, ao 
passo que 33% manifestaram não saber responder. Apesar disso, a média foi bem positiva: 4,34. 

Figu aà . Avaliação das políticas de ensino pelos técnico-administrativos
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q002) - Os programas e editais das Ações 
e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos 
estudantes. (Q003) - Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/ atividades. (Q004) - Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-
graduação. (Q005) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar 
intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q006) - Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. (Q007) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Para tratar a avaliação das políticas de ensino, sob a olhar dos técnico-administrativos, 
analisou-se, nesse momento Q003, cuja média foi 4,20.

Quando questionados, na questão Q003, se houve melhorias na infraestrutura 
(construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/atividades, 20% dos técnico-administrativos julgaram como sendo muito bom, 
47% como bom, 6% como satisfatório e 27% julgaram que não se aplica ou não souberam 
responder.

A questão Q004 não foi analisada porque em 2021 não houve curso de pós-graduação no 
CPAR.

4.3.5 Políticas de pesquisa e inovação tecnológica

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de pesquisa e 
inovação tecnológica.

Figu aà . Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Ao avaliar a questão Q005, a totalidade desse segmento considerou que a contribuição dos 
programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou 
remunerada) com a formação dos estudantes é muito boa, o que refletiu em uma média igual a 5,00.

Quanto à existência de apoio à publicação científica e/ou participação de eventos, Q009 do 
gráfico acima, a média atribuída por pelo diretor e coordenadores do CPAR foi 4,25, quesito bem 
avaliado, tendo em vista que 50% deste segmento considerou muito bom tal apoio, 25%, considerou 
bom e outros 25% julgou ser satisfatório. 

Figu aà . Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos docentes
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas

Com relação à questão Q005, 62 % os docentes consideraram que a contribuição dos 
programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou 
remunerada) com a formação dos estudantes é muito boa, 24% consideraram boa e 10% 
satisfatória, refletindo em uma média igual a 4,55. Apenas 5% dos docentes não souberam 
responder à questão.

Os 21 docentes do CPAR avaliaram com uma média equivalente a 3,89 a questão Q009, 
do gráfico acima, referente à existência de apoio à publicação científica e/ou participação de 
eventos. A distribuição das porcentagens mostra que 38% dos docentes consideraram bom, 24% 
bom, 10% satisfatório 4%, parcialmente satisfatório, 10% insatisfatório, ao passo que 14% deles 
não souberam respondera. Esse resultado revela uma necessidade de maior investimento na 
área, haja vista que a universidade é um espaço de pesquisa que produz conhecimentos a fim de 
beneficiar a sociedade como um todo. Por isso, além de cumprir sua função primordial de ensinar, 
as instituições devem compartilhar com a comunidade os resultados de seus projetos, o que pode 
ser feito por meio da publicação científica e da participação em eventos. 

Figu aà . Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos estudantes de 
graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q008) - Existe apoio à 
publicação científica e/ou participação de eventos. (Q009) - Foram oferecidas oportunidades para a participação em 
Programas e Projetos de Ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, iniciação 
científica), Extensão, além de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma voluntária ou 
remunerada. (Q010) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Quanto à contribuição dos programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa 
e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) com a formação dos estudantes, 64% dos estudantes 
consideraram que a contribuição é muito boa, 15% consideraram boa, 8% satisfatória, 2% 
parcialmente satisfatória e 11% não souberam responder à questão. O tema foi abordado na questão 
Q005 e obteve média igual a 4,60.

Quanto à existência de apoio à publicação científica e/ou participação de eventos, questão 
Q008 do gráfico acima, 60% dos estudantes consideram-na como muito boa, 10% como boa, 12% 
como satisfatória, 3% como parcialmente satisfatória ou insatisfatória, enquanto que 15% não 
souberam responder. Apesar disso, a média foi positiva, ficando em 4,44. 

Em se tratando da oferta de oportunidades para a participação em Programas e Projetos de 
Ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, iniciação científica), 
Extensão, além de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma voluntária 
ou remunerada, questão Q009, a média foi 4,50, indicando este item como bem avaliado pelos 
estudantes. Proporcionalmente, 57% julgaram tal oferta como muito boa; 18% como boa; 11% como 
satisfatória ou parcialmente satisfatória ou insatisfatória. Todavia, 14% do total de estudantes 
indicaram não saber responder este item.

Figu aà . Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos técnico-
administrativos
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q002) - Os programas e editais das Ações 
e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos 
estudantes. (Q003) - Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/ atividades. (Q004) - Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-
graduação. (Q005) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar 
intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q006) - Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. (Q007) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Apenas duas questões do gráfico acima se relacionam com o tema abordado nesse item. A 
primeira delas é a questão Q002, a qual diz respeito à contribuição dos programas e editais das 
Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) com a 
formação dos estudantes. As opiniões dos técnico-administrativos ficaram assim distribuídas: 80% 
avaliaram que a contribuição é muito boa e os outros 20% consideraram boa, refletindo uma média 
de 4,80.

A segunda questão Q006, avaliou se na opinião dos técnico-administrativos existiu, em 2021, 
apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. A média obtida por essa questão foi 4,40, 
sendo que 53% avaliaram como sendo muito bom, 40% como bom e 7% como parcialmente 
satisfatório, implicando em uma avaliação bastante positiva por esse segmento.

4.3.6 Políticas de extensão, cultura e esporte

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de extensão, 
cultura e esporte.

Figu aà . Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

O resultado da questão Q005, que tratou dos pilares da universidade, os programas e 
editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada), 
do ponto de vista do diretor e dos coordenadores do CPAR, foi analisado no item “Políticas de 
pesquisa e inovação tecnológica” e não será replicado nesse momento.

Sobre as oportunidades para participação em atividades culturais e esportivas, referidas na 
questão Q010, 25% desse segmento avaliou como muito bom, 50% como bom e os outros 25% 
como sendo satisfatório, cuja média atingida foi 4,00.

Figu aà . Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos docentes
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação. (Q008) - Foram oferecidas 
oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. (Q009) - Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. (Q010) - Existe 
oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas

Assim como feito para o diretor e coordenadores de curso do CPAR, o resultado da 
questão Q005, que tratou dos programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e 
de Extensão (voluntária e/ou remunerada), do ponto de vista dos docentes, também foi analisado 
no item “Políticas de pesquisa e inovação tecnológica” e não será aqui retomado.

As oportunidades para participação em atividades culturais e esportivas, tema abordado 
pela questão Q010, obteve média 3,68, cujas avaliações foram distribuídas em 33% para muito 
bom, 33% para bom, 5% para satisfatório, 19% para insatisfatório e 10% para não se aplica/não 
sei responder. O resultado obtido por esta questão ficou um pouco abaixo do resultado da 
avaliação do diretor e dos coordenadores de curso, indicando ainda haver necessidade de 
melhoria, haja vista que o esporte e a cultura são fenômenos socioculturais que participam da 
formação do cidadão, sendo a universidade um ambiente essencial para um amplo acesso a eles.

Figu aà . Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos estudantes de graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação 
acadêmica-profissional. (Q002) - As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como 
trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. (Q003) - As disciplinas contribuíram para 
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. (Q004) - Existe 
acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais ferramentas de 
TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q005) - Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes. (Q006) - Houve 
melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. (Q007) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q008) - Existe apoio à 
publicação científica e/ou participação de eventos. (Q009) - Foram oferecidas oportunidades para a participação em 
Programas e Projetos de Ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, iniciação 
científica), Extensão, além de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma voluntária ou 
remunerada. (Q010) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Assim como feito para o diretor e coordenadores de curso e docentes do CPAR, o 
resultado da questão Q005, que abordou os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, 
de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada), do ponto de vista dos estudantes dos 
cursos de graduação, também foi analisado no item “Políticas de pesquisa e inovação tecnológica” 
e não será aqui replicado.

Do mesmo modo, a questão Q009, referente à oferta de oportunidades para a participação 
em Programas e Projetos de Ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa 
(editais, iniciação científica), Extensão, além de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação 
tecnológica, de forma voluntária ou remunerada, também foi analisada no item referente às Políticas 
de pesquisa e inovação tecnológica, e não será retomada nessa parte do relatório.

Por fim, sobre a existência de oportunidades para participação em atividades culturais e 
esportivas abordada pela questão Q010, os acadêmicos apresentaram uma resposta bastante 
positiva, com uma média superior às obtidas nas avaliações do diretor, dos coordenadores e dos 
docentes do CPAR, qual seja 4,50. Para isso, 61% das respostas foram muito bom, 17% bom, 
cerda de foram 7% satisfatório e 3% parcialmente satisfatório ou insatisfatório. Apesar do 
resultado bastante positivo, 12% responderam não se aplica/ não sei responder, o que pode ser 
relativamente negativo e apontar para uma necessidade de maior divulgação dessas 
oportunidades.
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Figu aà . Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos técnico-administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades. (Q002) - Os programas e editais das Ações 
e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos 
estudantes. (Q003) - Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/ atividades. (Q004) - Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-
graduação. (Q005) - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar 
intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País. (Q006) - Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. (Q007) - Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Assim como feito para os três segmentos anteriores, o resultado da questão Q002, cujo 
teor foram os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão 
(voluntária e/ou remunerada), pela ótica dos 15 técnico-administrativos do CPAR que participaram 
da avaliação institucional, em 2021, também foi analisado no item “Políticas de pesquisa e 
inovação tecnológica” e não será aqui retomado.

A questão Q007, do gráfico acima, avaliou o ponto de vista dos técnico-administrativos 
acerca da existência de oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas em 
2021. A média obtida nessa questão foi 4,20, sendo que 47% classificaram como muito bom, 33% 
como bom, 13% como satisfatório e 7% como parcialmente satisfatório.

4.3.7 Políticas de atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da política de atendimento 
aos estudantes.

Figu aà . Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
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auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas. (Q003) - Existe acompanhamento de egressos.

A respeito da política de atendimento aos estudantes, o diretor e os coordenadores de 
curso de graduação do CPAR avaliaram 2 aspectos, o primeiro deles diz respeito à oportunidade 
de participação em programas de assistência estudantil, já o segundo trata da disponibilidade de 
ferramentas de acessibilidade aos estudantes. 

No que tange à existência de oportunidade de participação em programas de assistência 
estudantil como, por exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-
creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip de dados, abordada pela questão Q001, 
as respostas foram unânimes em muito bom, revelando uma média igual a 5,00. 

Quanto à disponibilização de ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por 
exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores 
pedagógicos e tecnologias assistivas, tema da questão Q002, obteve-se uma média de 4,75, 
composta por 75% das respostas em como muito bom e 25% como bom. Apesar do resultado da 
avaliação por esse segmento do CPAR ter sido bastante positiva, a última porcentagem indica 
uma oportunidade de melhoria na assistência aos discentes, principalmente ao considerar a 
relevância desses programas, os quais, notadamente asseguram o direito à equidade de 
condições de acesso e permanência na universidade.

Figu aà . Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas.

Quando avaliaram a política de atendimento os estudantes, os 21 docentes do CPAR que 
participaram da avaliação institucional, em 2021, atribuíram média 4,47 à questão Q001. 62% 
respondeu muito bom à existência de oportunidade de participação em programas de assistência 
estudantil, 14% respondeu bom, 10% acredita ser satisfatório, porém 4% julgou como 
parcialmente satisfatório e outros 10% não souberam. 

Quanto a avaliação da questão Q002, sobre a disponibilização de ferramentas de 
acessibilidade aos estudantes, como por exemplo adaptação de espaços físicos e de 
equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas, 48% 
dos docentes avaliaram como muito bom, 14% como bom, 19% como satisfatório e os outros 19% 
julgaram que não se aplica ou não souberam responder, refletindo uma média bastante positiva 
equivalente a 4,35. 

Figu aà . Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas.

As políticas de atendimento aos estudantes também foram avaliadas pelos estudantes dos 
cursos de graduação do CPAR. O gráfico acima traz as repostas dos 84 estudantes do CPA aos 
questionamentos sobre esse tema em 2021. 

Quanto à existência de oportunidade de participação em programas de assistência 
estudantil, tais como auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, 
empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip de dados, objeto da questão Q001, a média 
pelos estudantes foi 4,66, sendo70% para muito bom, 11% para bom, cerca de 8% para 
satisfatório e aproximadamente 1% para parcialmente satisfatório. Apesar da maioria das 
respostas ter sido bem positiva, 10% dos estudantes não souberam responder esse item, 
evidenciando a necessário de ampliar, ainda mais, a comunicação e o acesso de programas de 
assistência aos estudantes que necessitam.

A questão Q002, que traz como questionamento a disponibilização de ferramentas de 
acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, adaptação de espaços físicos e de 
equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas, obteve 
média de 4,54, com 57% das avaliações em muito bom, 7% em bom e 12% em satisfatório. 
Apesar de apenas 1% ter julgado o item como sendo insatisfatório, 23% dos estudantes do CPAR 
não souberam responder este questionamento, porcentagem essa muito relevante, que causa 
preocupação em toda a comunidade acadêmica e evidencia a necessidade de maior exposição 
desse assunto entre a comunidade acadêmica.

Figu aà . Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos técnico-administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas. (Q003) - Existe acompanhamento de egressos.

As médias das avaliações das Q001 e Q002, sobre política de atendimento aos 
estudantes, foram, respectivamente 4,79 e 4,46.

Quando questionados sobre a existência de oportunidade de participação em programas 
de assistência estudantil como, por exemplo: auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-

Relatório de Autoavaliação Setorial - 2021 (3684922)         SEI 23456.000714/2022-89 / pg. 45

23/11/2022

N° 7926
Pg. 241



creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip de dados, 73% dos técnico-
administrativos responderam com conceito muito bom, 20% com conceito bom e apenas 7% não 
soube responder a questão. 

 Com relação à disponibilização de ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como 
por exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, 
apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas, 40% dos técnico-administrativos avaliaram com 
conceito muito bom, 47 como bom e 13% não souberam responder. 

Apesar da boa avaliação, a porcentagem respostas “não se aplica/não sei responder” 
apresentadas por todos os seguimentos, às duas questões aqui analisadas, pode indicar a 
necessidade de ações cujos objetivos sejam proporcionar aos estudantes do CPAR, por meio do 
atendimento das demandas relacionadas à vida acadêmica, mais condições de adaptação e 
permanência na universidade.

Todavia, apesar da insatisfação de alguns em relação aos quesitos apresentados neste 
item da avaliação, a UFMS dispõe de uma política para atendimento e acompanhamento 
adequado aos estudantes. A resolução nº 124-CD/UFMS, de 26 de fevereiro de 2021, aprovou o 
Plano de Acessibilidade, cujo objetivo é garantir a acessibilidade universal dos espaços físicos e 
dos serviços oferecidos para todos os usuários, contemplando formas de deslocamento, 
plataformas e modelos educacionais, informacionais e de comunicação a toda comunidade 
universitária e externa que utiliza dos serviços oferecidos pela UFMS. 

Ademais, em 2017, a UFMS optou por uma proposta inovadora de gestão, criando a 
Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas, ligada à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
(PROAES), a qual, a partir de 2021, teve sua denominação alterada para Secretaria de 
Acessibilidade e Ações Afirmativas, vinculada a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
(SEAAF/DIIEST/PROAES), unidade responsável pelo desenvolvimento, execução e 
acompanhamento de ações que promovam a acessibilidade em conjunto com as políticas 
afirmativas na UFMS. Essa Secretaria tem como competências: realizar atendimento 
psicoeducacional aos acadêmicos; realizar avaliação dos acadêmicos com necessidades 
educacionais especiais; promover acesso à comunicação e informação, mediante disponibilização 
de materiais acessíveis, de equipamentos de tecnologia assistiva, de serviços de guia-intérprete, 
de tradutores e intérpretes de Libras; acolher, atender e acompanhar os alunos ingressantes por 
reserva de vagas; coordenar planos, programas e projetos de acessibilidade do Governo Federal 
no âmbito da Universidade; orientar, acompanhar e contribuir na garantia da acessibilidade nas 
instalações da Universidade; articular, participar e desenvolver ações na Universidade 
relacionadas às Políticas Afirmativas; acompanhar o funcionamento, avaliar os resultados, 
identificar aspectos que prejudiquem a eficiência das ações afirmativas e sugerir ajustes e 
modificações necessárias. 

A instituição conta também com uma equipe multiprofissional. 
Em relação à infraestrutura de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a UFMS 

permite a oferta de serviços para atendimento à comunidade bem como a capacitação continuada. 
Todas as 25 unidades acadêmicas da UFMS (campus, institutos, faculdades e escola) possuem 
cabeamento estruturado, internet sem fio, monitoramento CFTV, equipamento de 
videoconferência (por IP) e projetor interativo. Várias outras ações de transformação digital foram 
desenvolvidas para ampliar e fortalecer as plataformas tecnológicas, destacando-se a implantação 
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), emissão de documentos on-line, rematrícula on-line, 
identidade estudantil on-line, aplicativos “Sou UFMS”, Agenda Docente, Registro de Frequência 
Biométrico Eletrônico (RMO), melhorias e integrações do Sistema Acadêmico da Graduação 
(Siscad) e da Pós- -Graduação (Sigpos) com outros sistemas estratégicos, incluindo a 
modernização do ambiente AVA UFMS (Moodle), a parceria com a Google por meio do programa 
Google For Education, que possibilitou a todos os servidores e estudantes ter acesso às contas 
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institucionais (@ufms. br) dentro da plataforma GSuite (que inclui os aplicativos da Google: Gmail, 
Classroom, Meet, Drive, entre outros). 

Por fim, apesar de nem toda a comunidade do CPAR estar totalmente satisfeita, as ações 
da UFMS, acima relatadas, demonstram há preocupação com os assuntos abordados nesse item, 
além de empenho em resolver os problemas apresentados pela comunidade acadêmica. 

4.3.8 Políticas de acompanhamento de egressos

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da política de 
acompanhamento de egressos.

Figu aà . Avaliação da política de acompanhamento de egressos pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas. (Q003) - Existe acompanhamento de egressos.

Quando avaliaram as políticas de acompanhamento de egressos, o diretor e os 
coordenadores dos cursos de graduação do CPAR atribuíram média 2,75 à questão Q003.

Do gráfico acima, é possível verificar que 25% dos respondentes avaliaram a existência de 
acompanhamento de egressos como bom, a mesma porcentagem como satisfatório e 50% como 
parcialmente satisfatório. 

Figu aà . Avaliação da política de acompanhamento de egressos pelos técnico-administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas. (Q003) - Existe acompanhamento de egressos.
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Quanto às políticas de acompanhamento de egressos, os técnico-administrativos 
avaliaram com 4,08 a questão Q003, que trata desse tema, sendo que 27% classificaram como 
muito bom, 40% como bom, 20% como satisfatório e 13% como não se aplica/não sei responder.

A política de acompanhamento de egressos constitui uma fonte de informações para a 
gestão universitária, visto que há uma expectativa por parte da sociedade de resultados concretos 
e efetivos a partir das formações acadêmicas. Nesse sentido, a inserção profissional dos egressos 
configura um dos indicadores de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES).

A Resolução nº 89-COUN/UFMS, de 9 de abril de 2021, instituiu a Política de 
Acompanhamento de Egressos no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. Esse instrumento estabeleceu o Portal dos Egressos da UFMS (http://egressos.ufms.br) como 
plataforma e instrumento facilitador das ações de acompanhamento e de interação com os 
egressos da UFMS, por meio do qual será possível: acesso a consulta aos egressos, que 
subsidiará o banco de dados, necessário para traçar o perfil e a trajetória do egresso da UFMS; 
fornecer informações sobre sua inserção no mercado de trabalho; divulgar notícias, informações 
sobre mercado de trabalho, vagas de emprego, vagas de trainee e de estágios, conquistas, 
premiações, produções e depoimentos dos egressos, conteúdos relacionados a carreira, dentre 
outros recursos; manter links para acessar cursos on-line, benefícios aos egressos, vídeos e 
dicas, bem como link para acesso ao Portal do Ingresso, Escola de Extensão e da Pós-Graduação 
da UFMS; manter e visualizar os contatos da equipe de gestão do Portal dos Egressos da UFMS; 
e divulgar o canal Fale Conosco para comunicação entre os egressos e a equipe de gestão do 
Portal dos Egressos da UFMS. 

4.3.9 Comunicação da UFMS com a comunidade

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da comunicação da UFMS 
com a comunidade.

Figu aà . Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Foram divulgados, pelos diversos canais de comunicação, ações, serviços e demais iniciativas 
realizadas pela UFMS. (Q002) - A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional.

O diretor e os coordenadores de curso de graduação do CPAR, ao avaliar a comunicação 
da UFMS com a comunidade, em 2021, atribuíram média de 4,50 à questão Q001, sendo que 
75% desse segmento considerou muito boa a divulgação das ações, serviços e demais iniciativas 
realizadas pela UFMS por meio dos diversos canais de comunicação e 25% a considerou 
satisfatória.

Esse segmento avaliou a questão Q002, que indaga se a Ouvidoria da UFMS contribui 
para a melhoria da qualidade institucional, com média 3,67, cujas respostas ficaram distribuídas 
da seguinte forma: 50% como bom, 25 % como satisfatório e os outros 25% não souberam 
responder este quesito. A média atribuída a essa questão indica necessidade atenção quanto a 
contribuição da Ouvidoria da UFMS para a melhoria da qualidade institucional. 

Relatório de Autoavaliação Setorial - 2021 (3684922)         SEI 23456.000714/2022-89 / pg. 48

23/11/2022

N° 7926
Pg. 244



Figu aà . Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Foram divulgados, pelos diversos canais de comunicação, ações, serviços e demais iniciativas 
realizadas pela UFMS. (Q002) - A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional.

Os 21 docentes do CPAR, que participaram da avaliação institucional, em 2021, foram 
questionados quanto à comunicação da UFMS com a Comunidade e atribuíram média 4,58 à 
questão Q001. Ao avaliarem essa questão, 62% consideraram ser muito boa a divulgação das 
ações, serviços e demais iniciativas realizadas pela UFMS por meio de diversos canais de 
comunicação, 19% consideram boa, 10% satisfatória e 10% não souberam responder. Os 
docentes avaliaram, ainda, se a ouvidoria contribui para a melhoria da qualidade institucional, 
sendo que 48% consideram muito bom, 24% consideraram bom, 9% dividiram suas opiniões entre 
satisfatório e insatisfatório e 19% não souberam o que responder, o que refletiu em uma média 
igual a 4,35 à questão Q002. Essa média foi superior à atribuída por esse segmento em 2020, 
cujo valor foi 3,38.

Figu aà . Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de 
graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Foram divulgados, pelos diversos canais de comunicação, ações, serviços e demais iniciativas 
realizadas pela UFMS. (Q002) - A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional.

Quanto à comunicação da UFMS com a Comunidade, os estudantes do CPAR ao avaliar a 
divulgação das ações, serviços e demais iniciativas realizadas pela UFMS através de vários 
canais de comunicação atribuíram média 4,57 a esse quesito, sendo que 68% a consideram muito 
boa, 17% boa, 6% satisfatória,  3% dividiram suas opiniões entre parcialmente satisfatória e 
insatisfatória e os outros 6%¨não souberam responder. 

Os 84 estudantes de graduação CPAR que participaram da avaliação institucional, em 
2021,  avaliaram a questão Q002, que indaga se a ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria 
da qualidade institucional, com média 4,39. Do gráfico acima observa-se que 51% das respostas 
foram para o conceito muito bom,  13% para bom, 12% para satisfatório, 4% para parcialmente 
satisfatório ou insatisfatório e 20% não souberam que responder. Neste item, o percentual de não 
se aplica é preocupante e objeto de análise cautelosa.

A média geral da comunicação da UFMS com a Comunidade melhorou em relação a 
avaliação de 2020, tendo em vista que média da questão Q002 passou de 3,57 para 4,39.

Figu aà . Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos técnico-administrativos
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Foram divulgados, pelos diversos canais de comunicação, ações, serviços e demais iniciativas 
realizadas pela UFMS. (Q002) - A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional.

A comunicação da UFMS foi bem avaliada, com média 4,87, pelos 15 técnico-
administrativos que responderam à avaliação institucional em 2021, pois 87% avaliaram com 
muito e 13% como bom a questão Q001, a qual diz respeito à divulgação, pelos diversos canais 
de comunicação, das ações, serviços e demais iniciativas realizadas pela UFMS. Sobre a 
Ouvidoria da UFMS contribuir ou não para a melhoria da qualidade institucional, esse segmento 
atribuiu média 4,29% à questão Q002, sendo que 47% avaliaram como muito boa, 27% como boa 
e 20 % como satisfatória. Os 6% que não souberam o que responder, pode indicativo de que 
nunca precisaram utilizar tal serviço. Assim como ocorrido com os estudantes, a média da questão 
Q002 foi maior que a registrada em 2020, a saber, 4,00.

4.3.10 Processos de gestão institucional

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca dos processos de gestão 
institucional.

Figu aà . Avaliação dos processos de gestão institucional pelo diretor e pelos coordenadores de 
curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Tenho conhecimento da atuação e da participação da Comunidade Universitária em órgãos 
colegiados na UFMS.

Conforme pode ser verificado no gráfico acima, do ponto de vista da direção do CPAR e 
das coordenações dos cursos de graduação desta Unidade, quando questionados se eles têm 
conhecimento da atuação e da participação da Comunidade Universitária em órgãos colegiados 
da UFMS, 75% considerou seu conhecimento como sendo muito bom e 25% como bom. A média 
para este item foi 4,75, refletindo uma avaliação bastante positiva por esse segmento. Esta média 
sofreu uma alteração significativa em relação à avaliação de 2020, passando de 3,50 para 
expressivos 4,75. 

Figu aà . Avaliação dos processos de gestão institucional pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Tenho conhecimento da atuação e da participação da Comunidade Universitária em órgãos 
colegiados na UFMS.
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Os 21 docentes do CPAR, participantes da avaliação institucional de 2021, quando 
questionados sobre o seu conhecimento da atuação e da participação da Comunidade 
Universitária em órgãos colegiados da UFMS, 52% consideram seu conhecimento como sendo 
muito bom 24% o consideraram bom, 34% como boa, 10% dividiram suas respostas ente 
satisfatório e insatisfatório, sendo que 14% dos docentes não souberam responder a questão. A 
média para este item foi 4,39, superior à atribuída por esse segmento em 2020, que foi de 3,38.

Figu aà . Avaliação dos processos de gestão institucional pelos estudantes de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso relacionados a seu 
funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico. (Q002) - A 
Coordenação divulgou oportunidades para participação dos estudantes em programas de ensino (monitoria, ligas 
acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão, internacionalização, 
empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de assistência ao estudante 
(serviços, atendimentos, auxílios). (Q003) - A Coordenação esteve disponível, no horário da UFMS, para atendimento 
aos estudantes. (Q004) - Foram oferecidas oportunidades aos estudantes para atuarem como representantes em 
Órgãos Colegiados, pela entidade de representação estudantil (DCE).

Para analisar esse item sob a ótica dos estudantes, usou-se a questão Q004 do gráfico 
acima, disponível no bloco de questões do eixo “Atuação da Coordenação de Curso”. Ao serem 
questionados se foram oferecidas oportunidades aos estudantes para atuarem como 
representantes em Órgãos Colegiados, pela entidade de representação estudantil (DCE), a média 
atribuída por eles foi 4,71, onde 65% dos estudantes como muito bom, 12% como bom, 6% como 
satisfatório e 17% responderam não se aplica/não sei responder.

Figu aà . Avaliação dos processos de gestão institucional pelos técnico-administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Tenho conhecimento da atuação e da participação da Comunidade Universitária em órgãos 
colegiados na UFMS.

Os Processos de Gestão Institucional obtiveram, dos técnico-administrativos do CPAR, 
média das avaliações igual 4,07. Quando questionados sobre seus conhecimentos da atuação e 
da participação da Comunidade Universitária em órgãos colegiados na UFMS, 40% responderam 
que seus conhecimentos são muito bons, 33% responderam bom, 20% satisfatório e 7% julgaram 
como parcialmente satisfatórios. 

4.3.11 Políticas de capacitação e formação continuada dos servidores
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de capacitação 
e formação continuada dos docentes.

Figu aà . Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de docentes pelo 
diretor e pelos coordenadores de curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe incentivo para participação em cursos de capacitação e desenvolvimento pessoal e 
profissional, remunerada ou não. (Q002) - Existe incentivo para qualificação acadêmica em cursos de graduação e de 
pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado).

No tocante a avaliação por parte do diretor e dos coordenadores sobre a existência de 
incentivo para participação em cursos de capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional, 
remunerada ou não, observou-se uma melhora na média atingida em 2021, quando comparado ao 
ano anterior. Essa média passou de 3,25 para 4,75 em 2021, sendo que 75% dos respondentes 
consideraram o incentivo como muito bom e os outros 25% como bom. Quanto a existência de 
incentivo para qualificação acadêmica em cursos de graduação e de pós-graduação 
(especialização, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado) a média saltou de 3, em 2020, para 5 
em 2021, demonstrando que todos respondentes consideraram muito bom o incentivo para 
qualificação acadêmica na UFMS.

Figu aà . Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de docentes pelos 
docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe incentivo para participação em cursos de capacitação e desenvolvimento pessoal e 
profissional, remunerada ou não. (Q002) - Existe incentivo para qualificação acadêmica em cursos de graduação e de 
pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado).

Quando questionados sobre a existência de incentivo para participação em cursos de 
capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional, remunerada ou não, 48% dos 21 docentes 
participantes consideraram o incentivo como muito bom, 33% como bom, 10% como satisfatório e 
os outros 10% consideraram como não se aplica ou não soube responder. Em relação a 
existência de incentivo para qualificação acadêmica em curso de graduação e de pós-graduação 
(especialização, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado) 43% dos docentes consideraram como 
bom, 29 % como bom, 14% como satisfatório, 4% como insatisfatório e 10% como não se aplica 
ou não soube responder à questão.

Observou-se que também houve uma melhora, quando comparado a 2020, na avaliação, 
por parte dos docentes, quanto as políticas de capacitação e formação continuada voltada para 
docentes. Sendo que a média da Q001 passou de 3,21 para 4,42 e da Q002 passou de 3,5 para 
4,16. Ressalta-se que em 2020, 14 docentes participaram da pesquisa e em 2021 o número subiu 
para 21.  
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de capacitação 
e formação continuada de técnico-administrativos.

Figu aà . Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de técnico-
administrativos pelos técnico-administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Existe incentivo para participação em cursos de capacitação e desenvolvimento pessoal e 
profissional, remunerada ou não. (Q002) - Existe incentivo para qualificação acadêmica em cursos de graduação e de 
pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado).

Ainda relacionada as políticas de capacitação e formação continuada, agora avaliadas pelo 
prisma dos servidores técnico-administrativos, observou-se que houve uma melhora na média 
tanto da Q001 quanto da Q002, passando, respectivamente, de 3,00, em 2020, para 4,07, em 
2021, e de 2,7 para 4. Assim, dos 15 respondentes, 40% avaliaram o incentivo para participação 
em cursos de capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional como muito bom, 27% como 
bom e 33% como satisfatório. Já na avaliação sobre incentivo para qualificação acadêmica as 
opiniões ficaram mais divididas, sendo que 47% dos respondentes consideraram como muito 
bom, 13% como bom, 20% com satisfatório, 13% como parcialmente satisfatório e 7% 
responderam não se aplica/não sei responder.

4.3.12 Plano de expansão e atualização de equipamentos

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do plano de expansão e 
atualização de equipamentos, bem como da infraestrutura, sistemas e atendimento da Unidade.

Figu aà . Avaliação do plano de expansão e atualização de equipamentos pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação
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Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Salas de aula. (Q002) - Salas de Professores. (Q003) - Salas administrativas. (Q004) – 
Auditórios. (Q005) - Instalações sanitárias. (Q006) - Laboratórios de Informática. (Q007) - Acesso à internet 
no câmpus. (Q008) - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/UFMS). (Q009) - Recursos de comunicação 
(e-mail). (Q010) - Laboratórios, setores e ambientes para atividades práticas (aulas/atividades/serviços). 
(Q011) - Espaços de convivência. (Q012) - Espaços esportivos. (Q013) - Espaços de alimentação (copas, 
RUs, cantinas). (Q014) – Biblioteca. (Q015) - Acervo físico e/ou virtual. (Q016) – Segurança. (Q017) – 
Iluminação. (Q018) - Acessibilidade nas edificações. (Q019) – Limpeza. (Q020) - Parada de ônibus e carona 
amiga. (Q021) – Estacionamento. (Q022) – Bicicletário. (Q023) - Condição das vias internas. (Q024) – 
Transporte. (Q025) – Telefonia. (Q026) - SISCAD - Sistema de Controle Acadêmico e Docente. (Q027) - 
SIGPOS - Sistema de Gestão da Pós-Graduação. (Q028) - Atendimento da Secretaria Acadêmica na 
unidade (presencial) e online.

No tocante as questões Q001 a Q028, avaliadas pelo diretor e os coordenadores, 
observou-se que das 28 questões, as questões (Q004) – Auditórios; (Q011) - Espaços de 
convivência; (Q012) - Espaços esportivos; (Q020) - Parada de ônibus e carona amiga; e (Q024) – 
Transporte carecem de atenção, pois ficaram com a média abaixo de 3 o restante ficou com 
média entre satisfatório e muito bom.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do plano de expansão e 
atualização de equipamentos, bem como da infraestrutura, sistemas e atendimento da Unidade 
pela perspectiva dos técnico-administrativos.
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Figu aà . Avaliação do plano de expansão e atualização de equipamentos pelos técnico-
administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Salas de aula. (Q002) - Salas de Professores. (Q003) - Salas administrativas. (Q004) – Auditórios. 
(Q005) - Instalações sanitárias. (Q006) - Laboratórios de Informática. (Q007) - Acesso à internet no câmpus. (Q008) - 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/UFMS). (Q009) - Recursos de comunicação (e-mail). (Q010) - Laboratórios, 
setores e ambientes para atividades práticas (aulas/atividades/serviços). (Q011) - Espaços de convivência. (Q012) - 
Espaços esportivos. (Q013) - Espaços de alimentação (copas, RUs, cantinas). (Q014) – Biblioteca. (Q015) - Acervo 
físico e/ou virtual. (Q016) – Segurança. (Q017) – Iluminação. (Q018) - Acessibilidade nas edificações. (Q019) – 
Limpeza. (Q020) - Parada de ônibus e carona amiga. (Q021) – Estacionamento. (Q022) – Bicicletário. (Q023) - 
Condição das vias internas. (Q024) – Transporte. (Q025) – Telefonia. (Q026) - SISCAD - Sistema de Controle 
Acadêmico e Docente. (Q027) - SIGPOS - Sistema de Gestão da Pós-Graduação. (Q028) - Atendimento da Secretaria 
Acadêmica na unidade (presencial) e online.

No tocante as questões Q001 a Q028, avaliadas pelos técnico-administrativos, observou-
se que das 28 questões, apenas a questão (Q012) - Espaços esportivos necessita de atenção, visto 
que ficou com a média abaixo de 3, as outras questões obtiveram médias entre 3 e 5, que 
significam que estão entre satisfatório e muito bom.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do plano de expansão e 
atualização de equipamentos, bem como da infraestrutura, sistemas e atendimento da Unidade 
pela perspectiva dos estudantes da graduação da Unidade.
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Figu aà . Avaliação do plano de expansão e atualização de equipamentos pelos estudantes da 
graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Salas de aula. (Q002) - Salas de Professores. (Q003) - Salas administrativas. (Q004) – Auditórios. 
(Q005) - Instalações sanitárias. (Q006) - Laboratórios de Informática. (Q007) - Acesso à internet no câmpus. (Q008) - 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/UFMS). (Q009) - Recursos de comunicação (e-mail). (Q010) - Laboratórios, 
setores e ambientes para atividades práticas (aulas/atividades/serviços). (Q011) - Espaços de convivência. (Q012) - 
Espaços esportivos. (Q013) - Espaços de alimentação (copas, RUs, cantinas). (Q014) – Biblioteca. (Q015) - Acervo 
físico e/ou virtual. (Q016) – Segurança. (Q017) – Iluminação. (Q018) - Acessibilidade nas edificações. (Q019) – 
Limpeza. (Q020) - Parada de ônibus e carona amiga. (Q021) – Estacionamento. (Q022) – Bicicletário. (Q023) - 
Condição das vias internas. (Q024) – Transporte. (Q025) – Telefonia. (Q026) - SISCAD - Sistema de Controle 
Acadêmico e Docente. (Q027) - SIGPOS - Sistema de Gestão da Pós-Graduação. (Q028) - Atendimento da Secretaria 
Acadêmica na unidade (presencial) e online.

No tocante a avaliação realizada pelos 84 discentes, quanto as questões Q001 a Q028, 
observou-se que a média dos itens avaliados, ou seja, salas de aula; salas de professores; salas 
administrativas; auditórios; instalações sanitárias; laboratórios de informática; acesso à internet no 
Câmpus; Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/UFMS); recursos de comunicação (e-mail); 
laboratórios, setores e ambientes para atividades práticas (aulas/atividades/serviços); espaços de 
convivência; espaços esportivos; espaços de alimentação (copas, RUs, cantinas); biblioteca; 
acervo físico e/ou virtual; segurança; iluminação; acessibilidade nas edificações; limpeza; parada 
de ônibus e carona amiga; estacionamento; bicicletário; condição das vias internas; transporte; 
telefonia; SISCAD - Sistema de Controle Acadêmico e Docente; SIGPOS - Sistema de Gestão da 
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Pós-Graduação; e o atendimento da Secretaria Acadêmica na unidade (presencial) e online foram 
classificados entre satisfatório e muito bom.

4.3.13 Imagem geral da UFMS e seu ambiente

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca imagem geral da UFMS e 
seu ambiente na perspectiva do diretor do Câmpus e dos coordenadores de curso.

Figu aà . Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelo diretor e pelos 
coordenadores de curso de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Recomendo a UFMS como um bom lugar para se trabalhar. (Q002) - Considero que a UFMS possui 
prestígio junto à sociedade e contribui para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Na perspectiva da direção e das coordenações dos cursos de graduação, 50% dos 
respondentes recomendariam a UFMS como um lugar muito bom para se trabalhar, enquanto 
25% consideraram bom e os outros 25% parcialmente satisfatório.  Em relação ao prestígio da 
UFMS junto à sociedade e sua contribuição para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso 
do Sul e do Brasil observou-se que 50% dos respondentes consideraram a UFMS um local de 
prestígio perante a sociedade, bem como reconheceram a contribuição da UFMS para o 
desenvolvimento do Estado e do Brasil, 25% consideram bom e os outros 25% parcialmente 
satisfatório.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da imagem geral da UFMS e 
seu ambiente em relação a avaliação dos docentes da Unidade.

Figu aà . Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelos docentes

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Recomendo a UFMS como um bom lugar para se trabalhar. (Q002) - Considero que a UFMS possui 
prestígio junto à sociedade e contribui para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Do ponto de vista dos docentes, 67% dos respondentes recomendariam a UFMS como um 
lugar muito bom para se trabalhar, 24% consideraram bom e os outros 10% consideraram 
satisfatório trabalhar na UFMS.  Em relação ao prestígio da UFMS junto à sociedade e sua 
contribuição para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil observou-se 
que 67% dos docentes consideraram a UFMS um local de muito prestígio perante a sociedade, 
bem como reconheceram a contribuição da UFMS para o desenvolvimento do Estado e do Brasil, 
19% consideraram bom, 10% satisfatório e os outros 4% responderam não se aplica/não sei 
responder.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da imagem geral da UFMS e 
seu ambiente em relação a avaliação dos estudantes dos cursos de graduação.
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Figu aà . Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelos estudantes de graduação

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Recomendo a UFMS como um bom lugar para se estudar. (Q002) - Considero que a UFMS possui 
prestígio junto à sociedade e contribui para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Na perspectiva dos estudantes da graduação, 85% recomendariam a UFMS como um 
lugar muito bom para se trabalhar, 7% consideraram bom, 7% satisfatório e 1% responderam com 
“não se aplica/não sei responder”. Em relação ao prestígio da UFMS junto à sociedade e sua 
contribuição para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil observou-se 
que 87% dos respondentes consideraram a UFMS um local de muito prestígio perante a 
sociedade, bem como reconheceram a contribuição da UFMS para o desenvolvimento do Estado 
e do Brasil, 7% consideraram bom e os outros 6% dividiram-se entre satisfatório e “não se 
aplica/não sei responder”.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da imagem geral da UFMS e 
seu ambiente em relação a avaliação dos técnico-administrativos.

Figu aà . Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente de trabalho pelos técnico-
administrativos

Fonte: SIAI/UFMS.
Legenda: (Q001) - Recomendo a UFMS como um bom lugar para se trabalhar. (Q002) - Considero que a UFMS possui 
prestígio junto à sociedade e contribui para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Na perspectiva dos técnico-administrativos, 80% dos respondentes recomendariam a 
UFMS como um lugar muito bom para se trabalhar, enquanto 13% consideraram bom e os outros 
7% satisfatório.  Em relação ao prestígio da UFMS junto à sociedade e sua contribuição para o 
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil observou-se que 73% dos 
respondentes consideraram a UFMS um local de muito prestígio perante a sociedade, bem como 
reconheceram a contribuição da UFMS para o desenvolvimento do Estado e do Brasil, 20% 
consideram bom e os outros 7% demonstraram insatisfação.

4.3.14 Questão aberta geral

A seguir está um compilado dos principais aspectos mencionados nas respostas à 
pergunta: “Você sentiu falta de algum item no questionário ou deseja realizar algum comentário 
sobre algum dos temas avaliados?”

ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO:
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A seguir está um resumo dos principais aspectos mencionados nas respostas à questão 
“Deixe aqui suas sugestões para melhorar nossa UFMS” na perspectiva dos estudantes da 
graduação do Câmpus de Paranaíba.

Dentre os pontos positivos, os estudantes ressaltaram o fato da universidade possuir 
profissionais de excelência, ser um local maravilhoso, ser uma excelente universidade e a melhor 
da região.

Dentre os pontos negativos destacam-se:
 Edital para empréstimo de chips e Chromebook abranger poucas vagas e critérios muito 

seletivos;
 Oscilação do AVA durante as provas;
 Infraestrutura de equipamentos para pesquisas;
 Ausência de espaços para prática de esporte; e
 Necessidade de uma quadra poliesportiva.

Dentre as sugestões foram apontados:
 Necessidade de criação de pós-graduação no Câmpus; 
 Criação de espaço infantil destinado a pais que precisam estudar e não tem com quem 

deixes seus filhos;
 Aumentar o valor dos Auxílios da Assistência Estudantil;
 Disponibilizar mais computadores para utilização dos estudantes enquanto estão no 

Câmpus, haja vista que há apenas uma sala de informática;
 Realizar melhorias no AVA na área da aplicação das provas;
 Disponibilização de mais monitores;
 Criação de projetos voltados para escrita científica;
 Ocorram mais atividades que envolvam teoria e prática; e
 Necessidade de um restante para atender os estudantes do Câmpus.

Ressalta-se que as sugestões mais específicas, como as que citam nomes e disciplinas, 
serão direcionadas à Direção e Coordenação do Curso, para buscar soluções para cada caso.

DOCENTES:
A seguir está um resumo dos principais aspectos mencionados nas respostas à questão 

“Deixe aqui suas sugestões para melhorar nossa UFMS” na perspectiva dos docentes do Câmpus 
de Paranaíba.

Dentre os pontos positivos destacam-se o fato dos cursos serem de qualidade, possuir um 
excelente corpo docente, uma estrutura física e biblioteca muito boas, ser bem gerida e ser uma 
instituição de qualidade.

No que tange aos pontos negativos, foram realizadas críticas em relação a forma de 
gerenciamento da UFMS como um todo, onde decisões são tomadas sem a devida discussão 
entre a comunidade acadêmica e realizadas de maneira apressada e inflexível, desconsiderando 
aspectos importantes pelos docentes. Outros pontos negativos seriam a ausência de local para 
atividades esportivas; não ter asfalto e calçada nos arredores do Câmpus; possuir carteiras 
inadequadas para adultos; goteiras no prédio onde se encontram as salas dos professores e 
divulgação dos resultados do relatório de autoavaliação institucional 

Dentre as sugestões a que mais se destacou foi a necessidade de construção de um local 
para prática de esporte, mais especificamente, uma quadra poliesportiva coberta. Ressalta-se que 
essa demanda é frequente nos relatórios de autoavaliação do Câmpus. O segundo item mais 
sugerido foi a implantação de novos cursos, dentre ele os Cursos de Medicina Veterinária e de 
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Ciências Contábeis. Também foram apresentadas sugestões quanto a implantação de um 
restaurante universitário; construção de calçadas ao redor da Unidade, instalação de mais 
câmeras de segurança; ampliação do estacionamento; implantação de transporte coletivo, 
incentivar as caronas no Câmpus; colocar um painel luminoso grande de divulgação da UFMS na 
esquina próxima à rodovia; reformar a academia ao ar livre que fica dentro do Câmpus; e 
sugestão para que os editais, como exemplo, iniciação cientifica, monitorias e pesquisa sejam 
publicados no início do semestre.

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS:
A seguir está um resumo dos principais aspectos mencionados nas respostas à questão 

“Deixe aqui suas sugestões para melhorar nossa UFMS” na perspectiva dos docentes do Câmpus 
de Paranaíba.

Os servidores técnico-administrativo apontaram apenas as sugestões necessárias, sendo 
elas: a necessidade de se investir mais nas unidades do interior; aumentar a velocidade da 
internet; melhorar a telefonia do Câmpus, instalar câmeras de segurança; realizar o calçamento do 
entorno do Câmpus; construção de uma quadra poliesportiva; construção de uma garagem para 
os veículos oficiais; aumentar os recursos para os auxílios da Assistência Estudantil; construir um 
auditório que comporte um maior número de pessoas; e melhoria na comunicação entre a 
administração central (Pró-Reitorias, agências e diretorias) e os setores do Câmpus, devendo ser 
considerada as especificidades das Unidades Setoriais para implantação de ações institucionais, 
bem como editais e normas.

4.4 Plano de ação da Unidade

Seguem as considerações da Direção após a análise do relatório enviado pela CSA.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na 
auto avaliação institucional de 2020 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de 
curso, considerando: maior percentual em (sem contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = 
Fragilidade, escore 3 = Oportunidade de melhoria e escores 4 + 5 = Bem avaliado.

Tabela 8. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no 
ano de 2021 e ações propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- 
Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica /não sei.

Segment
os

Médi
a

Oportunidade de 
Melhoria Ações Propostas

Eixo – Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.
(Q002) – Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e 
permanência) nas 
aulas/atividades.

Docente 
de 

Graduaçã
o

3,96 Observar ações pelos coordenadores 
nas tabelas 10, 11 e 12.

Eixo – Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1

Questão(Q001) – Fui atento e 
participativo nas aulas/atividades, 
presenciais e/ou remotas.

Estudant
e de 

Graduaçã
o

3,94 Observar ações pelos coordenadores 
nas tabelas 10, 11 e 12.

Questão(Q004) – Assimilei 
adequadamente os conteúdos 
abordados.

Estudant
e de 

Graduaçã
o

3,97 Observar ações pelos coordenadores 
nas tabelas 10, 11 e 12.

Questão(Q005) – Tive iniciativa 
de entrar em contato com o 
docente em caso de dúvidas ou 
dificuldades na disciplina.

Estudant
e de 

Graduaçã
o

3,95 Observar ações pelos coordenadores 
nas tabelas 10, 11 e 12.

Eixo – Avaliação do desempenho estudantil/Geral – 2021/2
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(Q001) – Busco participar de 
atividades (eventos, projetos, 
oficinas e/ou grupos de estudo) 
relacionadas à área do meu 
curso, na UFMS ou 
externamente. Estudant

e de 
Graduaçã

o

3,99 Observar ações pelos coordenadores 
nas tabelas 10, 11 e 12.

(Q003) – Contribuo para o 
desenvolvimento do curso por 
meio de participação ativa nas 
aulas/ atividades, publicações 
científicas, pedidos de patentes, 
organização de eventos entre 
outros.

3,66 Observar ações pelos coordenadores 
nas tabelas 10, 11 e 12.

Eixo – Políticas de Ensino, Internacionalização, Pesquisa, Inovação Tecnológica e Extensão – 2021/2
(Q007) – Houve articulação de 
ações da pós-graduação com a 
graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação 
científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação.

Todos 2,79
A Direção do CPAR informou à 
PROPP e PROGRAD, via e-mail, em 
25/10/2022.

Eixo – Políticas de Atendimento aos Estudantes e Egressos – 2021/2
(Q003) – Existe 
acompanhamento de egressos. Todos 3,16 A Direção do CPAR informou à 

PROAES, via e-mail, em 25/10/2022.
Eixo – Infraestrutura – 2021/2
(Q012) – Espaço esportivo.

Todos

3,33

Observar ações pela Direção na 
tabela 9.

(Q013) – Espaço de alimentação 
(copas, RUs, cantinas) 3,98

(Q020) – Parada de ônibus e 
carona amiga. 3,80

(Q024) – Transporte 3,88
* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), de pós-graduação stricto sensu (PGS), de residência (PGR), 
docentes (Do), diretor (Di), coordenadores de graduação (CG), de pós graduação (CPG), técnico-administrativos (TA).
Fonte: Direção (ações propostas).

Considerações sobre as repostas à questão aberta:

Tabela 9. Ações sobre os pontos negativos
Pontos Negativos Solicitante Ações

Edital para empréstimo de chips e 
Chromebook abranger poucas 
vagas e critérios muito seletivos;

Estudantes E-mail enviado à SECAE, 25/10/2022, solicitando um estudo a fim 
de para justificar o pedido à PROAES

Oscilação do AVA durante as 
provas; Estudantes E-mail enviado em 25/10/2022, informando à AGEAD 

Infraestrutura de equipamentos para 
pesquisas; Estudantes Não está claro quais são esses equipamentos, desta forma, 

nenhuma ação foi tomada

Ausência de espaços para prática 
de esporte e Necessidade de uma 
quadra poliesportiva;

Estudantes
, docentes, 
discentes

É uma demanda antiga da Unidade, que desde 2019 a direção 
solicito apoio da bancada Federal (OFÍCIO nº 102/2019 -
 GAB/CPAR/UFMS, OFÍCIO nº 109/2019 - GAB/CPAR/UFMS e 
OFÍCIO nº 16/2022 - GAB/CPAR/UFMS).
A direção também fez a solicitação à PROECE EM 05/08/2022 
(23456.000620/2022-18)

Críticas em relação a forma de 
gerenciamento da UFMS como um 
todo, onde decisões são tomadas 
sem a devida discussão entre a 
comunidade acadêmica e realizadas 
de maneira apressada e inflexível, 
desconsiderando aspectos 
importantes pelos docentes

Docentes E-mail encaminhado à Reitoria no dia 25/10/2022

Não ter asfalto e calçada nos 
arredores do Câmpus,

Docentes – OFÍCIO nº 17/2022 - GAB/CPAR/UFMS - 3 de março de 2022, à 
Prefeitura Municipal, solicitando a manutenção e troca da 
iluminação da Avenida Pedro Pedrossian, além de construção do 
meio-fio e calçadas 
– OFÍCIO nº 19/2022 - GAB/CPAR/UFMS - 4 de março de 2022, ao 
Presidente da Câmara Municipal, qual fez uma indicação com todos 
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os vereadores nr 626-2022, solicitando asfaltamento, calçadas, 
meio fio
– OFÍCIO nº 20/2022 - GAB/CPAR/UFMS - 4 de março de 2022, à 
Secretaria Municipal de Obras
– OFÍCIO nº 22/2022 - GAB/CPAR/UFMS - 4 de março de 2022, ao 
Líder do Prefeito na Câmara de Vereadores
– OFÍCIO nº 41/2022 - GAB/CPAR/UFMS – 27 de abril de 2022, ao 
Líder do Prefeito na Câmara de Vereadores
– OFÍCIO nº 42/2022 - GAB/CPAR/UFMS – 27 de abril de 2022, 
solicitando apoio ao Deputado Estadual 
– Em 05/08/2022, a Direção também fez uma solicitação à Pró-
reitoria de Administração e Infraestrutura - GAB/PROADI 
(23456.000486/2022-47)
– OFÍCIO nº 87/2022 - GAB/CPAR/UFMS ao Prefeito Municipal de 
Paranaíba (MS), Solicita asfaltamento das ruas em torno do 
Câmpus de Paranaíba. Paranaíba, 4 de agosto de 2022.
– OFÍCIO nº 88/2022 - GAB/CPAR/UFMS ao Presidente da Câmara 
Municipal de Paranaíba (MS). Paranaíba, 4 de agosto de 2022.
– OFÍCIO nº 89/2022 - GAB/CPAR/UFMS -  4 de agosto de 2022. - 
Ao Senhor Prefeito Municipal de Paranaíba (MS).
OFÍCIO nº 90/2022 - GAB/CPAR/UFMS - 4 de agosto de 2022 -
Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba (MS).

Possuir carteiras inadequadas para 
adultos Docentes Solicitado a substituição em 25/08/2021 e 17/08/2022 

(23456.000688/2021-16)
Goteiras no prédio onde se 
encontram as salas dos professores Docentes Solicitado a manutenção do telhado em 17 de maio de 2022 e 3 de 

junho de 2022. (23456.000462/2022-98)
Divulgação dos resultados do 
relatório de autoavaliação 
institucional 

Docentes 
Será apresentado ao Conselho de Campus e divulgado no site da 
Unidade, bem como será enviado por e-mail para os servidores e 
discentes.

Necessidade de criação de pós-
graduação no Câmpus Estudantes

Enviado por e-mail aos Coordenadores e será indicado no Conselho 
de Campus essa necessidade.
MBA em Gestão Estratégica de Organizações
Mestrado MultiCampi em Avaliação na Capes  

Criação de espaço infantil destinado 
a pais que precisam estudar e não 
tem com quem deixes seus filhos;

Estudantes

A PROAES está planejando a implantação desse espaço em todas 
as unidades, inclusive, a Secae participou do processo avaliação do 
provável edital. 
Enviado e-mail à SECAE, em 25/10/10, solicitando estudos.

Aumentar o valor dos Auxílios da 
Assistência Estudantil; Estudantes Enviado e-mail à SECAE, em 25/10/10, solicitando estudos para 

justificar os pedidos da Direção.
Disponibilizar mais computadores 
para utilização dos estudantes 
enquanto estão no Câmpus, haja 
vista que há apenas uma sala de 
informática;

Estudantes

Além dos 40 computadores disponíveis no laboratório de 
informática, em janeiro de 2022 foram instalados mais 10 
computadores na biblioteca, com acesso à internet e disponíveis 
para a utilização dos discentes.

Realizar melhorias no AVA na área 
da aplicação das provas Estudantes E-mail à AGEAD

Disponibilização de mais monitores; Estudantes Enviado por e-mail aos Coordenadores em 25/10/22, bem como 
será indicado no Conselho de Campus essa necessidade. 

Criação de projetos voltados para 
escrita científica; Estudantes Enviado por e-mail aos Coordenadores em 25/10/22, bem como 

será indicado no Conselho de Campus essa necessidade. 
Ocorram mais atividades que 
envolvam teoria e prática; Estudantes Enviado por e-mail aos Coordenadores em 25/10/22, bem como 

será indicado no Conselho de Campus essa necessidade. 

Construção de um local para prática 
de esporte, mais especificamente, 
uma quadra poliesportiva coberta.

Docentes, 
técnicos e 
estudantes

É uma demanda antiga da Unidade, que desde 2019 a direção 
solicito apoio da bancada Federal (OFÍCIO nº 102/2019 -
 GAB/CPAR/UFMS, OFÍCIO nº 109/2019 - GAB/CPAR/UFMS e 
OFÍCIO nº 16/2022 - GAB/CPAR/UFMS).
A direção também fez a solicitação à PROECE EM 05/08/2022 
(23456.000620/2022-18)

A implantação de novos cursos, 
dentre ele os Cursos de Medicina 
Veterinária e de Ciências Contábeis.

Docentes

O curso de Medicina Veterinária está em processo de 
implementação.
O curso de Ciências Contábeis está aprovado no COUN.
O curso de Engenharia Civil, está com estudo de viabilidade e PPC 
concluído. 23456.000497/2021-46

Implantação de um restaurante 
universitário

Docentes e 
discentes

E-mail enviado à SECAE, solicito um estudo, para subsidiar o 
pedido da Direção à PROAES.

Construção de calçadas ao redor da 
Unidade

Docentes e 
técnicos Já respondido anteriormente

Instalação de mais câmeras de Docentes e Em 27/08/2021 foi solicitado à SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
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segurança Técnicos CONSERVAÇÃO - SESEG/DISERV/PROADI (23104.026239/2020-
07)
Em 05/08/2021 foi solicitado a Pró-reitora de Administração e 
Infraestrutura - GAB/PROADI (23456.000486/2022-47)

Ampliação do estacionamento Docentes e-mail enviado em 25/10/2028, à Secad para providências.

Implantação de transporte coletivo Docentes 

Em 04/08/2022, foi enviado um OFÍCIO nº 86/2022 -
 GAB/CPAR/UFMS – à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA 
(23456.000453/2022-05)
Em 11/05/2022, foi enviado o OF 45/2022 à CAMARA MUNICIPAL 
9 https://cpar.ufms.br/academicos-reivindicam-transporte-publico/) 

Incentivar as caronas no Câmpus Docentes Levar ao conselho para pensar em campanha.
Colocar um painel luminoso grande 
de divulgação da UFMS na esquina 
próxima à rodovia

Docentes Foi Instalado um Outdoor as margens da Rodovia BR 497, sentido 
MG-MS

Reformar a academia ao ar livre que 
fica dentro do Câmpus Docentes Solicitado em à PROADI 23104.034658/2021-95

Sugestão para que os editais, como 
exemplo, iniciação cientifica, 
monitorias e pesquisa sejam 
publicados no início do semestre.

Docentes E-mail enviado à PROPP e a PROGRAD em 25/10/2022

Aumentar a velocidade internet Técnicos Solicitado em 27 de agosto de 2021. À AGETIC
Atendido em 2022, aumento de 20 para 100 megas.

Melhorar a telefonia do Câmpus Técnicos Demanda encaminha à SECAD via e-mail em 25/10/2022, para 
análise e providências junto à PROADI. 

Construção de uma garagem para 
os veículos oficiais Técnicos Demanda encaminha à SECAD via e-mail em 25/10/2022, para 

análise e providências junto à PROADI.
Aumentar os recursos para os 
auxílios da Assistência Estudantil Técnicos E-mail enviado à SECAE, 25/10/2022, solicitando um estudo a fim 

de para justificar o pedido à PROAES
Construir um auditório que comporte 
um maior número de pessoas Técnicos Demanda encaminha à SECAD via e-mail em 25/10/2022, para 

análise e providências junto à PROADI.
Melhoria na comunicação entre a 
administração central (Pró-Reitorias, 
agências e diretorias) e os setores 
do Câmpus, devendo ser 
considerada as especificidades das 
Unidades Setoriais para implantação 
de ações institucionais, bem como 
editais e normas

Técnicos E-mail encaminhado à Reitoria no dia 25/10/2022

Como a direção utiliza os resultados da avaliação?
A Direção avalia todas as necessidades e demandas e providencia o encaminhamento às 

áreas/setores pertinentes.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade percebeu as implementações 
feitas? Se não, por quê?

Sugiro a Comissão de Avaliação Setorial a mensuração da percepção da comunidade 
universitária.

5. AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

A seguir serão apresentadas as avaliações dos três cursos do Câmpus de Paranaíba, por 
ordem alfabética: Administração, Matemática e Psicologia.

5.1 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Identificação do curso
 Nome do curso: ADMINISTRAÇÃO (Código E-mec: 52136)
 Título acadêmico: Bacharel em Administração
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 Modalidade: Presencial
 Turno: Noturno
 Duração (UFMS): mínimo de 8 semestres e máximo de 12 semestres  
 Implantação: 2001
 Autorização: Portaria – SESU/MEC nº 1.010, de 29-11-2006, D.O.U. nº 230, de 01-12-2006
 Reconhecimento/Renovação: Portaria – SERES/MEC nº 211, de 25-6-2020, D.O.U. nº 

128, de 7-7-2020
 Carga horária para integralização: 3.015 horas
 PPC atual: 

o Data de publicação: 03 de dezembro de 2018.
o Link de acesso. (https://cpar.ufms.br/files/2019/07/PPC-2019-ADM.pdf)

5.1.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso.

Figu aà . Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação).

Legenda: (Q001) – Divulguei informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu funcionamento, 
como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), Plano de Desenvolvimento da Unidade 
(PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.à Q à –à Divulgueià opo tu idadesà pa aà pa ti ipaç oà dosà estuda tesà e à
p og a asà deà e si oà o ito ia,à ligasà a ad i as,à g uposà deà estudo ,à pes uisaà editais,à i i iaç oà ie tífi a ,à exte s o,à
i te a io alizaç o,à e p ee dedo is o,à i ovaç o,à ultu a,à espo teà editais,à p ojetos,à eve tos/ações à eà deà assist iaà aoà
estuda teà se viços,à ate di e tos,à auxílios .à Q à –à P opusà elho iasà oà u soà aà pa ti à dosà esultadosà deà avaliaç oà
i stitu io alà autoavaliaç oàeàavaliaçõesàexte as .à Q à–àDese pe heiàade uada e teà i hasàfu çõesàdeàgest o,àeàestiveà
dispo ívelà oà ho ioà deà ate di e toà daàUFM“.à Q à–àOà Colegiadoà deà Cu soàdese pe houàade uada e teà suasà fu ções.à
Q à –à Oà Nú leoà Do e teà Est utu a teà NDE ,à ouà Nú leoà Do e teà ássiste ialà Est utu a teà NDáE à ua doà u soà deà
esid ia,àdese pe houàade uada e teàsuasàfu ções.

Na autoavaliação do coordenador, foram considerados aspectos sobre divulgação de 
informações e documentos da UFMS, bem como de oportunidades de participação dos 
estudantes em diferentes atividades propiciadas pela UFMS. Outrossim, a proposição de 
melhorias, o desempenho de suas funções e disponibilidades aos acadêmicos. Aos quatros itens 
o coordenador atribuir pontuação máxima.

Figu aà . Avaliação da coordenação pelos estudantes.
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Legenda: (Q001) – A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu 
funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade 
(PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.à Q à –à áà Coo de aç oà divulgouà opo tu idadesà pa aà pa ti ipaç oà dosà
estuda tesà e à p og a asà deà e si oà o ito ia,à ligasà a ad i as,à g uposà deà estudo ,à pes uisaà editais,à i i iaç oà ie tífi a ,à
exte s o,ài te a io alizaç o,àe p ee dedo is o,ài ovaç o,à ultu a,àespo teà editais,àp ojetos,àeve tos/ações àeàdeàassist iaà
aoà estuda teà se viços,à ate di e tos,à auxílios .à Q à –à áà Coo de aç oà esteveà dispo ívelà oà ho ioà daà UFM“,à pa aà
ate di e toàaosàestuda tes.à Q à–àFo a àofe e idasàopo tu idadesàaosàestuda tesàpa aàatua e à o oà ep ese ta tesàe à
Ó g osàColegiados,àpelaàe tidadeàdeà ep ese taç oàestuda tilà DCE .

No que se refere à avaliação coordenador pelos estudantes do Curso de Administração, 
considera-se que a mesma foi positiva haja vista que nos 4 tópicos avaliados, a avaliação positiva 
(5 e 4) foram superiores a 78%. Registra-se, ainda, que não houve qualquer avaliação negativa (1 
e 2), posto que os demais percentuais oscilaram entre nota “3” (intermediária) ou “não soube 
responder”.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do Colegiado e NDE do 
curso.

Figu aà . Avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.

Legenda: (Q001) – A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu 
funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade 
(PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.à Q à –à áà Coo de aç oà divulgouà opo tu idadesà pa aà pa ti ipaç oà dosà
estuda tesà e à p og a asà deà e si oà o ito ia,à ligasà a ad i as,à g uposà deà estudo ,à pes uisaà editais,à i i iaç oà ie tífi a ,à
exte s o,ài te a io alizaç o,àe p ee dedo is o,ài ovaç o,à ultu a,àespo teà editais,àp ojetos,àeve tos/ações àeàdeàassist iaà
aoà estuda teà se viços,à ate di e tos,à auxílios .à Q à –à áà Coo de aç oà esteveà dispo ívelà oà ho ioà daà UFM“,à pa aà
ate di e toàaosàestuda tes. (Q005) – OàColegiadoàdeàCu soàdese pe houàade uada e teàsuasàfu ções?à Q à–àOàNú leoà
Do e teàEst utu a teà NDE àdese pe houàade uada e teàsuasàfu ções?

Na avaliação do colegiado e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) pelo coordenador, 
ambos os órgãos colegiados foram considerados que desempenharam adequadamente suas 
funções, visto que nos dois itens o coordenador atribuiu pontuação máxima.

5.1.2 Atendimento aos estudantes
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos 
estudantes.

Figu aà . Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.

Legenda: (Q001) – Existe oportunidades de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados.à Q à–àFo a àdispo i ilizadasàfe a e tasàdeàa essi ilidadeàaosàestuda tes,à o oàpo àexe plo,àadaptaç oàdeà
espaçosà físi osà eà deà e uipa e tosà sà dife e tesà defi i ias,à apoiado esà pedagógi osà eà te ologiasà assistivas.à Q à –à Existeà
a o pa ha e toàdeàeg essos.

Tanto a oportunidade de participação em programas de assistência estudantil, como a 
disponibilidades de ferramentas de acessibilidade aos estudantes tiveram avaliação máxima. No 
entanto, quanto ao acompanhamento dos egressos foi considerada como negativo, atribuindo a 
nota “2”.

Figu aà . Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.

Legenda: (Q001) – Existe oportunidades de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados.à Q à–àFo a àdispo i ilizadasàfe a e tasàdeàa essi ilidadeàaosàestuda tes,à o oàpo àexe plo,àadaptaç oàdeà
espaçosàfísi osàeàdeàe uipa e tosà sàdife e tesàdefi i ias,àapoiado esàpedagógi osàeàte ologiasàassistivas.

Ambas as políticas, seja a possibilidade de participação em programas de assistência 
estudantil, ou a disponibilidade de ferramentas de acessibilidade aos estudantes tiveram boa 
avaliação, com aprovação (notas “5”e “4”) superior a 71%.

Questão a erta estuda tes

Foi oportunizado aos estudantes que oferecessem sugestões (positivas ou negativas) de 
maneira aberta. Neste sentido, pode-se observar a crítica quanto à falta de um espaço para 
prática de esporte, tendo sido solicitada uma quadra poliesportiva.

5.1.3 Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.

Figu aà . Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1.
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Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente. 
(Q002) – A bibliografia indicada e os conteúdos abordados contribuíram para meus estudos e aprendizado. (Q003) – 
Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações. (Q004) – Os prazos previstos em normais institucionais 
para a divulgação/entrega das notas foram cumpridos. (Q005) – O docente apresentou didática e competência técnica 
adequadas (organização, domínio de conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs). (Q006) O docente foi assíduo e 
pontual na disciplina (cumprimento dos dias e horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de materiais das 
aulas remotas). (Q007) o docente teve disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes, pessoalmente (com agendamento prévio, se for fora das aulas) ou por outras formas de 
comunicação. (Q008) O docente teve bom relacionamento com os(as) estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.

A percepção dos estudantes quanto às disciplinas e seus docentes, no primeiro semestre 
de 2021, foi considerada positiva, haja vista que nos 08 diferentes tópicos, mais de 88% dos 
estudantes apontaram como positiva (notas “5” e “4”) suas avaliações.

Figu aà . Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente. 
(Q002) – A bibliografia indicada e os conteúdos abordados contribuíram para meus estudos e aprendizado. (Q003) – Os 
conteúdos abordados contribuíram para a aprendizagem. (Q004) – Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações. (Q005) – Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e frequência foram cumpridos. (Q006) – 
O docente e/ou tutor apresentou didática e competência técnica adequadas nas aulas/atividades (organização, domínio 
de conteúdo, uso de recursos e Tecnologia de Informação e Comunicação - TICs). (Q007) O docente e/ou tutor foi 
assíduo e pontual na disciplina (cumprimento dos dias e horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de 

Relatório de Autoavaliação Setorial - 2021 (3684922)         SEI 23456.000714/2022-89 / pg. 67

23/11/2022

N° 7926
Pg. 263



materiais das aulas remotas). (Q008) o docente e/ou tutor estiveram disponíveis, dentro do horário de trabalho na 
UFMS, para atendimento aos estudantes. (Q009) O docente e/ou tutor teve bom relacionamento com os(as) estudantes, 
considerando ética, respeito e cordialidade.

A percepção dos estudantes quanto às disciplinas e seus docentes, no segundo semestre 
de 2021, foi considerada positiva, haja vista que nos 08 diferentes tópicos, mais de 78% dos 
estudantes apontaram como positiva (notas “5” e “4”) suas avaliações.

Figu aà . Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 
2021/1.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado e cumprido 
adequadamente. (Q002) – Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências 
foram cumpridos. (Q003) – Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo, 
uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades propostas. (Q004) Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. (Q005) Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. (Q006) Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.

A percepção dos docentes (autoavaliação) quanto às disciplinas e seus docentes, no 
primeiro semestre de 2021, foi considerada positiva, haja vista que em quatro tópicos 100% dos 
docentes apontaram como positivas (notas “5” e “4”) suas avaliações. Nos outros dois tópicos os 
índices atingiram 96% de avaliações positivas (notas “5” e “4”).

Figu aà . Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 
2021/2.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado e cumprido 
adequadamente. (Q002) – Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências 
foram cumpridos. (Q003) – Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo, 
uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades propostas. (Q004) Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. (Q005) Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. (Q006) Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.
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A percepção dos docentes (autoavaliação) quanto às disciplinas e seus docentes, no 
segundo semestre de 2021, foi considerada positiva, uma vez que em quatro tópicos 100% dos 
docentes apontaram nota máxima (nota “5”) em suas avaliações. Nos outros dois tópicos os 
índices mantiveram-se positivos, posto que a nota “4” (segunda maior possível, por isso 
considerada como positiva) foi apontada no primeiro tópico por 5% dos docentes e no terceiro 
tópico, por 26% dos docentes.

Questão a erta estuda tes : Dis ipli as e dese pe ho do e te as dis ipli as

De maneira geral, as questões abertas foram mais no sentido de elogiar o desempenho 
docente nas disciplinas. Alguns relatos de dificuldades nas disciplinas de cálculos, bem como 
quanto ao excesso de trabalho nas atividades à distância. De qualquer forma, a quase totalidade 
dos comentários é positiva.

5.1.4 Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.

Legenda: (Q001) – Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. (Q002) – Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) – Os estudantes tiveram iniciativa de 
entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. (Q004) Os estudantes mostraram 
postura ética (respeito e coletividades, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os 
colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir). (Q005) Os estudantes assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados.

O desempenho dos estudantes nas disciplinas, pelos docentes no primeiro semestre, pode 
ser considerado satisfatório nos cinco tópicos avaliados. Mesmo o segundo tópico, que avalia a 
pontualidade de assiduidade dos estudantes teve avaliação positiva (notas “5” e “4”) superior a 
59%, ainda outros 33% foram relativos à nota “3” (intermediária), restando apenas 8% com nota 
“2”, o que é aceitável.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2.
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Legenda: (Q001) – Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. (Q002) – Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) – Os estudantes tiveram iniciativa de 
entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. (Q004) Os estudantes mostraram 
postura ética (respeito e coletividades, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os 
colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir). (Q005) Os estudantes assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados.

O desempenho dos estudantes nas disciplinas, pelos docentes no segundo semestre, 
também é considerado satisfatório nos cinco tópicos avaliados. No segundo semestre, o tópico 
que teve desempenho menos significativo foi o quinto tópico, que avaliou a assimilação dos 
conteúdos abordados. Nesse tópico 63% avaliaram positivamente (notas “5” e “4”), ainda outros 
32% avaliaram com nota “3” (intermediária). Os demais 5% avaliaram que “Não Se Aplica/Não Sei 
Responder”.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) 
– 2021/1.

Legenda: (Q001) – Fui atento e participativo nas aulas/atividades presenciais e/ou remotas. (Q002) – Tive dedicação 
extraclasse aos estudos e atividades disciplinares. (Q003) – Fui assíduo e pontual (frequência e permanência) nas 
aulas/atividades. (Q004) – Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. (Q005) – Tive iniciativa de entrar em 
contato com o docente em caso de dúvidas ou dificuldades na disciplina. (Q006) – Tive bom relacionamento com o(a) 
docente, considerando ética, respeito e cordialidade.

O desempenho dos estudantes nas disciplinas, pelos mesmos (autoavaliação) no primeiro 
semestre, pode ser considerado satisfatório nos seis tópicos avaliados. Mesmo o quinto tópico, 
que avalia a iniciativa do estudante em contatar o professor em caso de dúvidas, teve avaliação 
positiva (notas “5” e “4”) superior a 71%, ainda outros 16% foram relativos à nota “3” 
(intermediária). Restaram apenas 11% com avaliações entre nota “2” ou “1”, ou mesmo que 
responderam “Não Se Aplica/Não Sei Responder”, o que é aceitável.

Relatório de Autoavaliação Setorial - 2021 (3684922)         SEI 23456.000714/2022-89 / pg. 70

23/11/2022

N° 7926
Pg. 266



Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) 
– 2021/2.

Legenda: (Q001) – Fui atento e participativo nas aulas/atividades, e me dediquei aos estudos. (Q002) – Fui assíduo e 
pontual (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) – Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. 
(Q004) – Tive iniciativa de contato com o docente e/ou tutor em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. 
(Q005) – Tive bom relacionamento com o docente e/ou tutor, considerando ética, respeito e cordialidade.

O desempenho dos estudantes nas disciplinas, pelos mesmos (autoavaliação) no segundo 
semestre, pode ser considerado satisfatório nos cinco tópicos avaliados. Mesmo o quarto tópico, 
que avalia a iniciativa do estudante em contatar o professor em caso de dúvidas, teve avaliação 
positiva (notas “5” e “4”) superior a 76%, ainda outros 16% foram relativos à nota “3” 
(intermediária). Restaram apenas 8% com avaliações entre nota “2” ou “1”, ou mesmo que 
responderam “Não Se Aplica/Não Sei Responder”, o que é aceitável.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação).

Legenda: (Q001) – Busco participar de atividades (eventos, projetos, oficinas e/ou grupos de estudo) relacionadas à 
área do meu curso, na UFMS ou externamente. (Q002) – Tenho habilidade/conhecimento para utilizar as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs). (Q003) – Contribuo para o desenvolvimento do curso por meio de participação 
ativa nas aulas/atividades, publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos entre outros. (Q004) – 
Tenho postura ética nas aulas/atividades (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, e 
relacionamento com docentes, colegas e pacientes/pessoas atendidas, se for o caso). (Q005) – Acesso com frequência 
adequada meu e-mail institucional e os canais oficiais de comunicação para obter informações sobre a UFMS.

O desempenho geral dos estudantes, segundo suas próprias avaliações (autoavaliação), 
durante o ano de 2021, foi considerado satisfatório nos cinco tópicos avaliados. A avaliação 
positiva menos expressiva, foi no terceiro tópico, em que 58% avaliaram positivamente (notas “5” 
e “4”) e 19% com avaliação intermediária (nota “3”). Esse tópico buscou conhecer a participação 
do estudante em atividades como publicação científica, pedidos de patentes, organização de 
eventos etc. Apenas 16% atribuíram nota “2”, enquanto 7% responderam “Não Sei Responder”. 
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Destaca-se que em nenhum dos cinco tópicos avaliados houve registro de nota “1” (a mais baixa 
avaliação).

Questão a erta do e tes : Dese pe ho estuda til

Foi comentado sobre os desafios da aula virtual àqueles acadêmicos que estavam 
adaptados às aulas presenciais. Nesse sentido, foi destacado a necessidade da disciplina por 
parte do estudante, inclusive imputando o abandono do estudo por parte de alguns ao fato de não 
estarem preparados para essa ‘nova realidade.

A despeito das dificuldades e obstáculos encontrados/enfrentados, foi considerado 
satisfatória a solução do ensino virtual.

5.1.5 Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.
A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na 

auto avaliação institucional de 2020 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de 
curso, considerando: maior percentual em (sem contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = 
Fragilidade, escore 3 = Oportunidade de melhoria e escores 4 + 5 = Bem avaliado.

Tabela 10. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento 
no ano de 2021 e ações propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- 
Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica /não sei.

Segment
os

Médi
a

Oportunidade de 
Melhoria Ações Propostas

Eixo – Avaliação do 
desempenho estudantil nas 
disciplinas pelos docentes – 
2021/1.
(Q002) – Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e 
permanência) nas 
aulas/atividades.

Docente 
de 

Graduaçã
o

3,74
Criar mecanismo que 
identifiquem as causas dos 
atrasos ou faltas.

Conversar com os estudantes que 
costumeiramente apresentam 
problemas de atraso ou faltas com 
vistas encontrar soluções adequadas.

Eixo – Avaliação do 
desempenho estudantil nas 
disciplinas pelos docentes – 
2021/2

(Q001) – Os estudantes foram 
atentos e participativos nas 
aulas/atividades.

Docente 
de 

Graduaçã
o

3,84

Encontrar diferentes 
metodologias que 
estimulem a maior 
participação do estudante.

Estimular os estudantes a 
participarem ativamente nas aulas, 
bem como que os professores usem 
mecanismo que estimulem todos a 
participarem das aulas.

(Q002) – Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e 
permanência) nas 
aulas/atividades.

3,95
Criar mecanismo que 
identifiquem as causas dos 
atrasos ou faltas.

Conversar com os estudantes que 
costumeiramente apresentam 
problemas de atraso ou faltas com 
vistas encontrar soluções adequadas.

(Q003) – Os estudantes tiveram 
iniciativa de entrar em contato 
comigo em caso de dúvidas ou 
dificuldades nas aulas/atividades.

3,95
Melhorar o relacionamento 
entre o professor e o 
estudante.

Estimular os estudantes a 
participarem ativamente nas aulas. E 
que procurem os professores para 
dirimir dúvidas.

(Q005) Os estudantes 
assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados

3,83
Ampliar as diferentes 
metodologias de ensino-
aprendizagem.

Adotar diferentes metodologias que 
possibilitem a inclusão dos diferentes 
perfis dos estudantes.

Eixo – Avaliação do 
desempenho estudantil nas 
disciplinas pelos estudantes 
(autoavaliação) – 2021/1
Questão(Q005) – Tive iniciativa 
de entrar em contato com o 

Estudant
e de 

3,97 Melhorar o relacionamento 
entre o professor e o 

Estimular os estudantes a serem 
participativos nas aulas. Da mesma 
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docente em caso de dúvidas ou 
dificuldades na disciplina.

Graduaçã
o

estudante. forma, que procurem os professores 
para dirimir dúvidas.

Eixo – Avaliação do 
desempenho estudantil geral 
pelos estudantes 
(autoavaliação) – 2021/2
(Q001) – Busco participar de 
atividades (eventos, projetos, 
oficinas e/ou grupos de estudo) 
relacionadas à área do meu 
curso, na UFMS ou 
externamente. Estudant

e de 
Graduaçã

o

3,97

Granjear maior grupo de 
acadêmicos para ampliar 
as possibilidades de 
assimilar e difundir o 
conhecimento.

Estimular os estudantes a acessarem 
a página do CPAR. Outrossim, manter 
atualizadas as oportunidades de 
participação do acadêmico nas 
diferentes atividades.

(Q003) – Contribuo para o 
desenvolvimento do curso por 
meio de participação ativa nas 
aulas/ atividades, publicações 
científicas, pedidos de patentes, 
organização de eventos entre 
outros.

3,76

Estimular os estudantes a 
participarem ativamente da vida 
acadêmica: nas aulas e/ou atividades 
de ensino pesquisa e extensão.

* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), docentes (Do), coordenadores de graduação (CG).
Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?

Os resultados são discutidos coletivamente com os professores, em reunião colegiada, 
com vistas a reflexão e planejamento de ações que contribuam para a melhoria dos resultados, 
tanto da avaliação institucional, como do curso de administração, de maneira mais específica. 
Àquelas decisões que não competem aos professores ou à coordenação, são levadas às 
instâncias institucionais passíveis de melhorar ou sanar os problemas identificados.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as 
implementações feitas? Se não, por quê?

De maneira geral há reclamação quanto a esse item, posto que algumas das ponderações 
mais constantes (como quadra poliesportiva, refeitório universitário e outros) continuam pendentes 
de solução. Agrava-se a isso o fato de que nos últimos dois anos (2020 e 2021) o contanto 
presencial quase não existiu, dificultando ainda mais a percepção de quaisquer ações decorrentes 
da avaliação institucional.

5.2 CURSO DE MATEMÁTICA

Identificação do curso

● No eàdoà u so:àMáTEMãTICáà-àLICENCIáTURáà CódigoàE- e :à
● Código:à

● Títuloàa ad i o:àLi e iatu aàà

● Modalidade:àP ese ialà

● Tu oàdeàFu io a e to:àNotu o,às adoàpelaà a h àeàs adoà àta de

● Te poàdeàDu aç oà UFM“ :à í i oàdeà à“e est esàeà xi oàdeà àse est es

● I pla taç o:à à RE“OLUÇÃOàCOUNàNºà àDEà / /
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● áuto izaç o:àPORTáRIáà–à“E“Uà/àMECàNºà . ,àDEà - - ,àD.O.U.àNºà ,àDEà - -

● Re o he i e to/Re ovaç o:àPORTáRIáà-à“ERE“à/àMECàNºà . ,àDEà - -à * à-à
D.O.U.àNºà ,àDEà - -

● Ca gaàho iaàpa aài teg alizaç o:à àho as
● U idadeà“eto ialàá ad i aàdeàLotaç o:àCa pusàdeàPa a aí aà CPáR àà
● PPCàatual:

DataàdeàPu li aç o:à àdeàja ei oàdeà .à

Li kàdeàa esso: àhttps:// pa .uf s. /files/ / /PPC-Mate ati a.pdfàà àààààà

5.2.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE)

áàsegui às oàap ese tadosàosà esultadosàdaàavaliaç oàa e aàdaà oo de aç oàdeà u so,à olegiadoàdeà
u soàeàNú leoàDo e teàEst utu a teà NDE ,àavaliadosàpeloà oo de ado àdeà u soà autoavaliaç o àeàpelosà
dis e tesàdoàCu soàdeàMate ti a.

Figu aà . Avaliação da coordenação (autoavaliação), Colegiado de Curso e Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), pelo coordenador.

Legenda: (Q001) - Divulguei informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu funcionamento, 
como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.(Q002) - 
Divulguei oportunidades para participação dos estudantes em programas de ensino (monitoria, ligas acadêmicas, 
grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão, internacionalização, empreendedorismo, inovação, 
cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de assistência ao estudante (serviços, atendimentos, auxílios). 
(Q003) - Propus melhorias no curso a partir dos resultados de avaliação institucional (autoavaliação e avaliações 
externas). (Q004) - Desempenhei adequadamente minhas funções de gestão, e estive disponível no horário de 
atendimento da UFMS. (Q005) - O Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções. (Q006) - O Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDE) quando curso de residência, 
desempenhou adequadamente suas funções.

áoàseàautoavalia ,àaà oo de aç oàdoàCu soàdeàMate ti a,àavaliouà o oà uitoà o àeà o àosà
ite sàele ados,àouàseja,à ealizouàu à o àt a alhoàdeàdivulgaç oàdeàdo u e tos,ài fo açõesàdoà u soàeà
opo tu idadesàpa aàosàestuda tes.àQua toàaoàColegiadoàdeàCu soàeàNDE,àautoàavaliouàpositiva e teàoà
dese pe hoàdeàsuasàfu ções.

Figu aà . Avaliação da coordenação pelos estudantes.

Relatório de Autoavaliação Setorial - 2021 (3684922)         SEI 23456.000714/2022-89 / pg. 74

23/11/2022

N° 7926
Pg. 270



Legenda: (Q001) - A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso relacionados a seu 
funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico. (Q002) - A 
Coordenação divulgou oportunidades para participação dos estudantes em programas de ensino (monitoria, ligas 
acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão, internacionalização, 
empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de assistência ao estudante 
(serviços, atendimentos, auxílios). (Q003) - A Coordenação esteve disponível, no horário da UFMS, para atendimento 
aos estudantes. (Q004) - Foram oferecidas oportunidades aos estudantes para atuarem como representantes em 
Órgãos Colegiados, pela entidade de representação estudantil (DCE).
à

Osàestuda tesàavalia a àaà oo de aç oàdeà u soàdeà a ei aàpositiva,à o àosà aio esàpe e tuaisà
deà espostasàe à à uitoà o ,àva ia doàdeà àaà %.àOàite à elho àavaliadoàfoiàso eàaàdispo i ilidadeà
daà oo de aç oàpa aàate di e toàaosàestuda tes.àU àpo toàaàse à elho adoà àaàdivulgaç oàpo àpa teàdaà
oo de aç oà eà doàDCEà dasà opo tu idadesà pa aà atua e à o oà ep ese ta tesà e àÓ g osà Colegiados,à j à
ueàpa teàdelesà , % à espo deuàN“/N“áà o à elaç oàaoà uesitoà Q .à

5.2.2 Atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos 
estudantes.

Figu aà . Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.

Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, formulário de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos diferentes de acessórios, apoiadores de ensino pedagógico e 
tecnologias assistivas. (Q003) - Existe acompanhamento de egressos.

áà oo de aç oà doà u soà avaliouà o oà uitoà o à asà opo tu idadesà deà pa ti ipaç oà e à
p og a asàdeàassist iaàestuda tilàeàta àaàdispo i ilidadeàdeàfe a e tasàdeàa essi ilidade.àQua toà
aoàa o pa ha e toàdeàeg esso,à o side aà o .

Figu aà . Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.

Legenda: (Q001) - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, formulário de equipamentos de tecnologia, 
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chip de dados. (Q002) - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como exemplo, 
adaptação de espaços físicos e de equipamentos diferentes de dispositivos de apoio, apoiadores de ensino pedagógico 
e tecnologias assistivas. (Q003) - Existe acompanhamento de egressos.

ásà uestõesà elativasà sà políti asà deà ate di e toà aosà estuda tes,à pelosà estuda tes,à o tive a à
diasà aio esà ouà iguaisà aà ,à ouà seja,à avalia a à positiva e teà aà opo tu idadeà deà pa ti ipaç oà e à

p og a asàdeàassist iaàestuda til,àdispo i ilidadeàdeàfe a e tasàdeàa essi ilidadeàeàa o pa ha e toà
deàeg essos.

Questão a erta estuda tes

à Qua toà aosà o e t iosà dosà estuda tesà so eà sugestões,à po tosà egativosà eà positivosà dasà
uestõesà a e tas,à o se va-seà íti asà ua toà aoà aixoà valo à dasà olsas,à faltaà deà u à espaçoà i fa tilà

desti adoàaàpaisà ueàp e isa àestuda ,àfaltaàdeàu àespaçoàpa aàp ti aàdeàespo tesàeàta àelogiosàaoà
u soàeà àU ive sidade.

5.2.3 Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.

Figu aà . Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente. 
(Q002) – A bibliografia indicada e os conteúdos abordados contribuíram para meus estudos e aprendizado. (Q003) – 
Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações. (Q004) – Os prazos previstos em normais institucionais 
para a divulgação/entrega das notas foram cumpridos. (Q005) – O docente apresentou didática e competência técnica 
adequadas (organização, domínio de conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs). (Q006) – O docente foi assíduo e 
pontual na disciplina (cumprimento dos dias e horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de materiais das 
aulas remotas). (Q007) – O docente teve disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes, pessoalmente (com agendamento prévio, se for fora das aulas) ou por outras formas de 
comunicação. (Q008) – O docente teve bom relacionamento com os(as) estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.

Naà a liseà doà g fi oà ge adoà pelasà espostasà dadasà sà uestõesà efe e tesà à avaliaç oà dasà
dis ipli asà pelosà estuda tesà e à / à ve ifi a-seà ueà aisà deà %à avalia a à deà a ei aà positivaà asà
dis ipli asà eà oà dese pe hoà do e teà deà a ei aà ge al.à à Estaà a liseà i di aà ueà oà pla oà deà e si oà foià
u p idoàade uada e te,àaà i liog afiaài di adaàeàosà o teúdosàa o dadosà o t i uí a àpa aàosàestudosà
eàap e dizado,àhouveà oe iaàe t eàoà o teúdoàad i ist adoàeàasàavaliações,à ueàhouveà u p i e toà
dosàp azosàp evistosàe à o asài stitu io aisàpa aàaàdivulgaç o/àe t egaàdasà otas,àoàdo e teàap ese touà
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did ti aàeà o pet iaàt i aàade uadasàeàfoiàassíduoàeàpo tualà aàdis ipli aà i ist ada,àassi à o oàpa aà
oàate di e toàaosàestuda tes,àagi doà o à espeito,à ti aàeà o dialidade.

Figu aà . Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2.

Legenda: (Q001) - O Plano de Ensino foi realizado, estimativas, bibliografia. (Q002) - O Plano de Ensino (programação, 
estimativas, bibliografias) foi apresentado no início da disciplina e foi cumprido adequadamente. (Q003) - As 
bibliografias indicadas estavam disponíveis na Biblioteca física e/ou virtual da UFMS. (Q004) - A bibliografia indicada e 
os materiais conhecidos para meus estudos e aprendizado. (Q005) - Os conteúdos oferecidos para a aprendizagem. 
(Q006) - Houve entre o conteúdo ministrado e as estimativas. (Q007) - Os prazos previstos em normas institucionais 
para a divulgação/entrega das notas foram cumpridos. (Q008) - Os prazos previstos para a entrega das notas e 
frequência de divulgação foram cumpridos. (Q009) - O docente didática e competência técnica disponível (organização, 
domínio de recursos/atividades/TIC). (Q010) - O docente e/ou tutor apresentou didática e competência técnica nas 
aulas/atividades, domínio de recursos e tecnologia de informação e comunicação - TICs). Q(011) - O docente foi 
assíduo e pontual na disciplina (cumprimento dos dias e disponibilização das aulas presenciais e/ou materiais das 
aulas). Q(012) - O docente e/ou tutor foi assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas. (Q013) - O professor teve 
disponibilidade suficiente, dentro do horário da UFMS, para atendimento aos estudantes, pessoal (com agendamento 
prévio, se para fora das aulas) ou por outras formas de comunicação. (Q014) - O professor e/ou professor de 
atendimento disponível, dentro do horário de atendimento da UFMS, para estudantes. (Q015) - O professor teve bom 
relacionamento com os(as) estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade. (Q016) - O docente e/ou tutor teve 
bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade.

E à / ,à aàa liseàdoàg fi oàge adoàpelasà espostasàdadasà sà uestõesà efe e tesà àavaliaç oà
dasà dis ipli asà pelosà estuda tes,à ve ifi a osà ueà asà diasà dasà uestõesà tive a à pe ue asà alte ações,à
ua doà o pa adasà o àasà es asàe à / .ààU àpo toàaàse à elho adoàest à ela io adoà à Q à-àOsà

p azosàp evistosàpa aàaàe t egaàdasà otasàeàf e u iaàdeàdivulgaç oàfo a à u p idos ,à ueào teveà %àdeà
espostasàe à i satisfeitos .

Figu aà . Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 
2021/1.
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Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado e cumprido 
adequadamente. (Q002) – Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências 
foram cumpridos. (Q003) – Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo, 
uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades propostas. (Q004) – Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. (Q005) – Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. (Q006) – Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.

Osàdo e tesàavalia a àseusàdese pe hosà asàdis ipli asàpositiva e te,à o à aio àpe e tualàdeà
espostaàe à àeà ,àouàseja,à uitoà o àeà o .àOàite à elho àavaliadoàfoià Q à-àTiveàdispo i ilidadeà
sufi ie te,à de t oà doà ho ioà deà t a alhoà aàUFM“,à pa aà ate di e toà aosà estuda tes ,à o teveà %àdasà
espostasà uitoà o ,à ost a doà o o d iaà o àaàavaliaç oàpelosàestuda tes.à

Figu aà . Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 
2021/2.

Legenda: (Q001) - O Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente? (Q002) - O 
Plano de Ensino foi realizado, estimativas, bibliografia. (Q003) - Os prazos previstos para a divulgação/entrega das 
notas e lançamento das frequências foram cumpridos. (Q004) - Os prazos previstos em normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas foram cumpridos.  (Q005) - Apresentei didática e competência técnica adequada 
(organização, domínio de conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades. (Q006) - Fui 
assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas. (Q007) - Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho 
na UFMS, para atendimento aos estudantes. (Q008) - Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, 
respeito e cordialidade.

Osàdo e tesàavalia a àseusàdese pe hosà asàdis ipli asàpositiva e te,à o à aio àpe e tualàdeà
espostaàe à àeà ,àouàseja,à uitoà o àeà o .àOàite à elho àavaliadoàfoià Q à-àTiveàdispo i ilidadeà
sufi ie te,à de t oà doà ho ioà deà t a alhoà aàUFM“,à pa aà ate di e toà aosà estuda tes ,à o teveà %àdasà
espostasà uitoà o ,àà ost a doà o o d iaà o àaàavaliaç oàpelosàestuda tes.à

Questão a erta estuda tes : Dis ipli as e dese pe ho do e te as dis ipli as
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Nasà uestõesàa e tas,àfo a ào se vadosà o e t iosàdeàelogiosàaosàdo e tesàeà àU ive sidade.

5.2.4 Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil 
pelos docentes e pelos estudantes (autoavaliação).

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.

Legenda: (Q001) - Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. (Q002) - Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) - Os estudantes tiveram iniciativa de 
entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. (Q004) - Os estudantes mostraram 
postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os 
colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir). (Q005) - Os estudantes assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados.

Nasà uestõesàpe ti e tesàaoàdese pe hoàestuda tilàe à / ,àosàdo e tesàavalia a àdeàfo aà
satisfató ia,à o à %àdasà espostas,àaàate ç oàeàpa ti ipaç oàdosàestuda tesà asàaulas.àQua toàaosàite sà
pe ti e tesà àassiduidade,àpo tualidadeàeàaàp oatividade,àap ese ta àpe e tualàdeà espostasàdeà %àe à
à pou oàsatisfató ia .ààáàpostu aà ti aàeàassi ilaç oàdeà o teúdo,àfo a àsatisfató iasàeào tive a à diasà
. àeà . à espe tiva e te.à

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2.

Legenda: (Q001) - Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. (Q002) - Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) - Os estudantes tiveram iniciativa de 
entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. (Q004) - Os serviços externos à 
coleção de postura ética (respeito às normas internas e, relacionamento comigo e com as aulas existirem/atividades e 
no serviço) (quando os colegas existirem/atividades e no serviço). (Q005) - Os estudantes assimilaram adequadamente 
os conteúdos abordados.

E à / à oà es oà g upoà deà uestõesà so eà oà dese pe hoà estuda tilà fo a à apli adasà aosà
do e tes.à Naà a liseà dosà esultadosà pe e e-seà u à pe ue oà au e toà asà dias,à oà ueà osà pe iteà
o lui àu aà elho iaà oàdese pe hoàestuda tilà oàsegu doàse est eà ua doà o pa adoàaoàp i ei o.
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Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) 
– 2021/1.

Legenda: (Q001) - Fui atento e participativo nas aulas/atividades, presenciais e/ou remotas. (Q002) - Tive dedicação 
extraclasse aos estudos e atividades disciplinares. (Q003) - Fui assíduo e pontual (frequência e permanência) nas 
aulas/atividades. (Q004) - Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. (Q005) - Tive iniciativa de contato com 
o(a) docente em caso de dúvidas ou dificuldades na disciplina. (Q006) - Tive bom relacionamento com o(a) docente, 
considerando ética, respeito e cordialidade.

E à / ,àosàestuda tesàavalia a àaà aio iaàdasà uestõesàso eàoàdese pe hoàestuda tilà asàdis ipli asà
o oà satisfató ia,à ati gi doà diasà e t eà à eà .à à Naà uest oà so eà ela io a e toà o à o a à do e te,à %à dosà
estuda tesàavalia a à o oà o àeà uitoà o àoàite .àà

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) 
– 2021/2.

Legenda: (Q001) - Fui atento e participativo nas aulas/atividades, presenciais e/ou remotas. (Q002) - Fui assíduo e 
pontual (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) - Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. 
(Q004) - Tive iniciativa de contato com o(a) docente em caso de dúvidas ou dificuldades na disciplina. (Q005) - Tive 
bom relacionamento com o(a) docente, considerando ética, respeito e cordialidade.

Oàdese pe hoàdosàestuda tesà asàdis ipli asàe à / ,à aàpe epç oàdosà es os,ào teveàu aà
pe ue aà elho aà asà es asà uestõesàa alisadasà oàp i ei oàse est e.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação).
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Legenda: (Q001) - Busco participar de atividades (eventos, projetos, oficinas e/ou grupos de estudo) relacionadas à 
área do meu curso, na UFMS ou externamente. (Q002) - Tenho habilidade/conhecimento para utilizar as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs). (Q003) - Contribuo para o desenvolvimento do curso por meio de participação ativa 
nas aulas/atividades, publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos entre outros. (Q004) - Tenho 
postura ética nas aulas/atividades (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, e relacionamento 
com docentes, colegas e pacientes/pessoas atendidas, se for o caso). (Q005) - Acesso com frequência adequada meu 
e-mail institucional e os canais oficiais de comunicação para obter informações sobre a UFMS.

Questão a erta do e tes : Dese pe ho estuda til

N oàhouve a àsugestõesà ua toàaoàdese pe hoàestuda til.

5.2.5 Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias 
apontadas na auto avaliação institucional de 2020 e as ações propostas de acordo com a 
Coordenação de curso, considerando: maior percentual em (sem contar as respostas 
NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade de melhoria e escores 4 + 
5 = Bem avaliado.

Tabela 11. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento 
no ano de 2021 e ações propostas para saná-las. Respostas: 5- Muito bom a 1- 
Insatisfeito, NSA/NS- não se aplica /não sei.

à Segmento
s* Média Avaliação como oportunidade de 

melhoria Ações Propostas

Eixo: Desempenho Estudantil na Disciplina

Desempenho 
estudantil 

nas 
disciplinas 

pelos 
docentes

Docente 
da 

graduação

3,17 Participação e atenção nas aulas
Adotar novas metodologias para que os 
estudantes participem de forma atenta às 
aulas

2,91 Assiduidade e pontualidade (frequência 
e permanência) nas aulas/atividades

Considera-se responsabilidade dos 
estudantes 

2,65
Iniciativa de entrar em contato com o 
professor em caso de dúvidas ou 
dificuldades nas aulas/atividades. 

Incentivo à prática de tirar dúvidas quando 
necessário, seja presencial ou não

3,78

Postura ética (respeito à coletividade, 
observância às normas internas e 
externas, relacionamento com 
professor e com os colegas nas 
aulas/atividades) 

Dialogar e debater sobre o tema em sala de 
aula

3,30 Assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados.

Adoção de novas metodologia, inovação de 
critérios de verificação de aprendizagem, 
estímulo ao estudo extraclasse

Desempenho 
estudantil 
nas 
disciplinas 
pelos 
estudantes

Estudante 
de 

graduação 3,59

Participação em atividades (eventos, 
projetos, oficinas e/ou grupos de 
estudo) relacionadas à área do curso, 
na UFMS ou externamente. 

Manter as informações sobre o curso 
atualizadas na página do CPAR

3,13

Contribuição para o desenvolvimento 
do curso por meio de participação ativa 
nas aulas/atividades, publicações 
científicas, pedidos de patentes, 
organização de eventos entre outros

Apesar do item apontado ser de 
responsabilidade dos estudantes, buscar 
uma maneira de melhorar a comunicação 
deles com o corpo docente e UFMS 

3,75 Habilidade e conhecimento para utilizar 
as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) 

Prever cursos de capacitação do uso e das 
possibilidades de uso das Tecnologias de 
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Informação e Comunicação (TICs)
* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), docentes (Do), coordenadores de graduação (CG).
Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?

Osà esultadosà ap ese tadosà se oà levadosà aoà Colegiadoà deà Cu soà doà Cu soà deàMate ti aà pa aà
ue,àat av sàdeàu aà eflex oà oletivaàso eàosàapo ta e tos,àpossaàpla eja ,àp opo àeàexe uta à elho iasà
asà uestõesà o à i dí iosàdeà f agilidade.àCo tudo,à uitosàapo ta e tosà oàs oàdeà o pet iaàdaàdoà
u so,à asàdeàout asài st iasài stitu io ais,àtaisà o o,àaàDi eç oàdoàCa pusàeàP ó-Reito ias.àQua toàaosà
apo ta e tosà ela io adosà aoà o poà do e teà eà suasà dis ipli as,à aà oo de aç oà fazà u à t a alhoà deà
o s ie tizaç oà o àosàp ofesso esàpa aà ueàestesà us ue àaà elho iaàdaàatividadeàdo e teàat av sàdasà
íti asà apo tadas.à Destaà fo a,à aà oo de aç oà epassaà asà difi uldadesà apo tadasà pelaà o u idade,à
us a doà eiosàdeàsa a àosàp o le asàap ese tados.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as 
implementações feitas? Se não, por quê?

N o.àNosàa osà àeà ,àdevidoà àpa de iaàdaàCovid- ,àoà o tatoàp ese ialà o àosàalu osà
fi ouà eduzidoàe àfu ç oàdasàaulasà oàp ese iais,àdifi ulta doàassi àaà o u i aç oàdi etaàeàaàpe epç oà
daài ple e taç oàdeà elho iasàe àtodasàasà easàdaàatuaç o.à

5.3 CURSO DE PSICOLOGIA

Identificação do curso

 Curso e código na UFMS: Psicologia-Bacharelado - 0903/12
 Título acadêmico: Bacharel 
 Modalidade: Presencial
 Turno: Vespertino e Noturno 
 Duração (UFMS): min. 10 semestres e max. 16 semestres  
 Implantação: 2001
 Autorização: UFMS - ATO DE RECREDENCIAMENTO: Portaria MEC nº 319, de 15 de 

abril de 2013, publicado no D.O.U. nº 73, de 11/04/2013
 Reconhecimento: Portaria SESU/MEC n° 1.528, de 14-09-2009, D.O.U n° 197, de 15-10-

2009 
 Renovação: Portaria – SERES/MEC n° 334, de 7/4/2021, D.O.U n° 66, de 9/7/2021. 

FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CNE N° 8/2004
 Carga horária para integralização: 4.000h UFMS 
 PPC atual 2022: RESOLUÇÃO N° 343, DE 20 DE AGOSTO DE 2014  -

 https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=194866

5.3.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso.
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Figu aà . Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação).

Legenda: (Q001) – Divulguei informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu funcionamento, 
como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), Plano de Desenvolvimento da Unidade 
(PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.à Q à –à Divulgueià opo tu idadesà pa aà pa ti ipaç oà dosà estuda tesà e à
p og a asà deà e si oà o ito ia,à ligasà a ad i as,à g uposà deà estudo ,à pes uisaà editais,à i i iaç oà ie tífi a ,à exte s o,à
i te a io alizaç o,à e p ee dedo is o,à i ovaç o,à ultu a,à espo teà editais,à p ojetos,à eve tos/ações à eà deà assist iaà aoà
estuda teà se viços,à ate di e tos,à auxílios .à Q à –à P opusà elho iasà oà u soà aà pa ti à dosà esultadosà deà avaliaç oà
i stitu io alà autoavaliaç oàeàavaliaçõesàexte as .à Q à–àDese pe heiàade uada e teà i hasàfu çõesàdeàgest o,àeàestiveà
dispo ívelà oà ho ioà deà ate di e toà daàUFM“.à Q à–àOà Colegiadoà deà Cu soàdese pe houàade uada e teà suasà fu ções.à
Q à –à Oà Nú leoà Do e teà Est utu a teà NDE ,à ouà Nú leoà Do e teà ássiste ialà Est utu a teà NDáE à ua doà u soà deà
esid ia,àdese pe houàade uada e teàsuasàfu ções.

Foiàavaliadaà o oàex ele te.àà

Figu aà . Avaliação da coordenação pelos estudantes.

Legenda: (Q001) – A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu 
funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade 
(PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.à Q à –à áà Coo de aç oà divulgouà opo tu idadesà pa aà pa ti ipaç oà dosà
estuda tesà e à p og a asà deà e si oà o ito ia,à ligasà a ad i as,à g uposà deà estudo ,à pes uisaà editais,à i i iaç oà ie tífi a ,à
exte s o,ài te a io alizaç o,àe p ee dedo is o,ài ovaç o,à ultu a,àespo teà editais,àp ojetos,àeve tos/ações àeàdeàassist iaà
aoà estuda teà se viços,à ate di e tos,à auxílios .à Q à –à áà Coo de aç oà esteveà dispo ívelà oà ho ioà daà UFM“,à pa aà
ate di e toàaosàestuda tes.à Q à–àFo a àofe e idasàopo tu idadesàaosàestuda tesàpa aàatua e à o oà ep ese ta tesàe à
Ó g osàColegiados,àpelaàe tidadeàdeà ep ese taç oàestuda tilà DCE .

áà avaliaç oà dosà a ad i osà o à espeitoà aà atuaç oà daà oo de aç oà doà u soà foià o side adaà
positiva.à
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do Colegiado e NDE do 
curso.

Figu aà . Avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.

Legenda: (Q001) – A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu 
funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade 
(PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.à Q à –à áà Coo de aç oà divulgouà opo tu idadesà pa aà pa ti ipaç oà dosà
estuda tesà e à p og a asà deà e si oà o ito ia,à ligasà a ad i as,à g uposà deà estudo ,à pes uisaà editais,à i i iaç oà ie tífi a ,à
exte s o,ài te a io alizaç o,àe p ee dedo is o,ài ovaç o,à ultu a,àespo teà editais,àp ojetos,àeve tos/ações àeàdeàassist iaà
aoà estuda teà se viços,à ate di e tos,à auxílios .à Q à –à áà Coo de aç oà esteveà dispo ívelà oà ho ioà daà UFM“,à pa aà
ate di e toàaosàestuda tes. (Q005) – OàColegiadoàdeàCu soàdese pe houàade uada e teàsuasàfu ções?à Q à–àOàNú leoà
Do e teàEst utu a teà NDE àdese pe houàade uada e teàsuasàfu ções?

áà avaliaç oà doà Colegiadoà eà doà NDEà peloà Coo de ado à foià o side adaà satisfató ia,à ati gi doà aà
po tuaç oàdeàà . .à

5.3.2 Atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos 
estudantes.

Figu aà . Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.

Legenda: (Q001) – Existe oportunidades de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados.à Q à–àFo a àdispo i ilizadasàfe a e tasàdeàa essi ilidadeàaosàestuda tes,à o oàpo àexe plo,àadaptaç oàdeà
espaçosà físi osà eà deà e uipa e tosà sà dife e tesà defi i ias,à apoiado esà pedagógi osà eà te ologiasà assistivas.à Q à –à Existeà
a o pa ha e toàdeàeg essos.

ásà espostasà fo a à positivas,à aà oà se à aà uest oà ,à oà ueà seà efe eà aoà a o pa ha e toà deà
Eg essos,à eà esteà asoà foià avaliadoà o oà egativo,à ouà seja,à a aixoà deà . à po tos.à Nesteà aspe to,à à
i te essa teà ueà oà Ca pusà dese volvaà u aà políti aà deà a o pa ha e toà dosà alu osà eg essosà pa aà
o he e à aà ealidadeà dosà a ad i osà eà destaà fo a,à ola o a à pa aà possíveisà est at giasà pa aà osà
a ad i osà ueàest oà oàC pusàeàpossaà ola o a àpa aàsuaàfo aç oàeàdese volvi e toàp ofissio al.àà

Figu aà . Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.
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Legenda: (Q001) – Existe oportunidades de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: 
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, 
chip de dados.à Q à–àFo a àdispo i ilizadasàfe a e tasàdeàa essi ilidadeàaosàestuda tes,à o oàpo àexe plo,àadaptaç oàdeà
espaçosàfísi osàeàdeàe uipa e tosà sàdife e tesàdefi i ias,àapoiado esàpedagógi osàeàte ologiasàassistivas.

Questão a erta estuda tes

Pontos positivos: Os acadêmicos relatam gostar da Universidade: “Mesmo tendo iniciado a 
faculdade apenas de forma online, estou gostando muito”. 
Pontos negativos: Os acadêmicos propõem algumas modificações: “Como o curso de psicologia é 
integral e a faculdade é isolada da cidade, deveria ter mais acesso a comida, as cantinas só 
oferecem frituras. A UFMS deveria divulgar e incentivar muito mais os intercâmbios, sanduiches e 
divulgação de aritigo científico.” 
Sugestões / Outros: “Maior participação dos estudantes com a comunidade. Participação em 
estágios desde os primeiros semestres.” 

5.3.3 Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.

Figu aà . Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente. 
(Q002) – A bibliografia indicada e os conteúdos abordados contribuíram para meus estudos e aprendizado. (Q003) – 
Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações. (Q004) – Os prazos previstos em normais institucionais 
para a divulgação/entrega das notas foram cumpridos. (Q005) – O docente apresentou didática e competência técnica 
adequadas (organização, domínio de conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs). (Q006) O docente foi assíduo e 
pontual na disciplina (cumprimento dos dias e horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de materiais das 
aulas remotas). (Q007) o docente teve disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes, pessoalmente (com agendamento prévio, se for fora das aulas) ou por outras formas de 
comunicação. (Q008) O docente teve bom relacionamento com os(as) estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.

Deà u aà a ei aà ge al,à osà estuda tesà avalia a à o oà satisfató ioà e à . à oà dese pe hoà
do e te.à
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Figu aà . Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente. 
(Q002) – A bibliografia indicada e os conteúdos abordados contribuíram para meus estudos e aprendizado. (Q003) – Os 
conteúdos abordados contribuíram para a aprendizagem. (Q004) – Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações. (Q005) – Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e frequência foram cumpridos. (Q006) – 
O docente e/ou tutor apresentou didática e competência técnica adequadas nas aulas/atividades (organização, domínio 
de conteúdo, uso de recursos e Tecnologia de Informação e Comunicação - TICs). (Q007) O docente e/ou tutor foi 
assíduo e pontual na disciplina (cumprimento dos dias e horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de 
materiais das aulas remotas). (Q008) o docente e/ou tutor estiveram disponíveis, dentro do horário de trabalho na 
UFMS, para atendimento aos estudantes. (Q009) O docente e/ou tutor teve bom relacionamento com os(as) estudantes, 
considerando ética, respeito e cordialidade.

Deàu aà a ei aàge al,àosàestuda tesàavalia a à o oàpositivaà–àse doàtodasàasà diasàa i aàdeà
, ,àoàdese pe hoàdeàtodosàosàdo e tesàdoà u soàdeàPsi ologiaà CPáR .ààà

Figu aà . Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 
2021/1.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado e cumprido 
adequadamente. (Q002) – Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências 
foram cumpridos. (Q003) – Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo, 
uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades propostas. (Q004) Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. (Q005) Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. (Q006) Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.

áàavaliaç oàdo e teàfoià o side adaàpositivaàe àtodasàasà uestões,àse doàaà diaàa i aàdeà ,à .àààà
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Figu aà . Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 
2021/2.

Legenda: (Q001) – O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado e cumprido 
adequadamente. (Q002) – Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências 
foram cumpridos. (Q003) – Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo, 
uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades propostas. (Q004) Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. (Q005) Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. (Q006) Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade.

áàavaliaç oàdo e teà foià o side adaàpositivaàe à todasàasà uestões,àesta doàaà diaàa i aàdeà ,à
.

Questão a erta estuda tes : Dis ipli as e dese pe ho do e te as dis ipli as

Pontos positivos: Organização dos docentes. Bibliografia disponibilizada. Didática excelente, de 
uma maneira geral. 

Pontos negativos: Dividir as discplinas sociologia, filosofia e antropologia serem divididas por 
semestre. Estudante desistiu do curso por falta de internet. Abolir prova oral. Necessidade do 
professor na participação do estágio. 

5.3.4 Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.
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Legenda: (Q001) – Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. (Q002) – Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) – Os estudantes tiveram iniciativa de 
entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. (Q004) Os estudantes mostraram 
postura ética (respeito e coletividades, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os 
colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir). (Q005) Os estudantes assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2.

Legenda: (Q001) – Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. (Q002) – Os estudantes foram 
assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) – Os estudantes tiveram iniciativa de 
entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. (Q004) Os estudantes mostraram 
postura ética (respeito e coletividades, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os 
colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir). (Q005) Os estudantes assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados.

áà avaliaç oà dosà do e tesà o à elaç oà aà pa ti ipaç oà dosà estuda tesà aà dis ipli aà foi,à deà u aà
a ei aàge alàsatisfató ia,àesta doà aà diaàdeà , àpo tos.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) 
– 2021/1.

Legenda: (Q001) – Fui atento e participativo nas aulas/atividades presenciais e/ou remotas. (Q002) – Tive dedicação 
extraclasse aos estudos e atividades disciplinares. (Q003) – Fui assíduo e pontual (frequência e permanência) nas 
aulas/atividades. (Q004) – Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. (Q005) – Tive iniciativa de entrar em 
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contato com o docente em caso de dúvidas ou dificuldades na disciplina. (Q006) – Tive bom relacionamento com o(a) 
docente, considerando ética, respeito e cordialidade.

Deàu aà a ei aàge al,àosàestuda tesàavalia a à o oàsatisfató iasàe à . àseuàdese pe hoà asà
dis ipli as,àte doàu aà diaàe t eà , àpo tos.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) 
– 2021/2.

Legenda: (Q001) – Fui atento e participativo nas aulas/atividades, e me dediquei aos estudos. (Q002) – Fui assíduo e 
pontual (frequência e permanência) nas aulas/atividades. (Q003) – Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. 
(Q004) – Tive iniciativa de contato com o docente e/ou tutor em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades. 
(Q005) – Tive bom relacionamento com o docente e/ou tutor, considerando ética, respeito e cordialidade.

Oà dese pe hoà estuda tilà foià avaliadoà o oà positivoà pelosà p óp iosà a ad i os,à aà oà se à aà
uest oà ,à ua doà seà efe eà aà assi ilaç oà po à pa teà dosà estuda tesà deà o teúdosà ho estos.à áà
e essidadeàdeà elho àela o aç oàdaà uest oàpois,à oà foiàpossívelà o p ee de àoàse tidoàdaàpe gu taà
ua toàaàho estidade.

Figu aà . Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação).

à

Legenda: (Q001) – Busco participar de atividades (eventos, projetos, oficinas e/ou grupos de estudo) relacionadas à 
área do meu curso, na UFMS ou externamente. (Q002) – Tenho habilidade/conhecimento para utilizar as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs). (Q003) – Contribuo para o desenvolvimento do curso por meio de participação 
ativa nas aulas/atividades, publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos entre outros. (Q004) – 
Tenho postura ética nas aulas/atividades (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, e 
relacionamento com docentes, colegas e pacientes/pessoas atendidas, se for o caso). (Q005) – Acesso com frequência 
adequada meu e-mail institucional e os canais oficiais de comunicação para obter informações sobre a UFMS.
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áà avaliaç oà doà estuda teà o à elaç oà aoà seuà dese pe hoà oà u soà e/ouà dis ipli a,à deà u aà
a ei aàge alàfoiàpositiva,àesta doà aà diaàa i aàdeà . .

Pontos positivos: Não houve menção de pontos positivos.  

Pontos negativos: O trabalho de pesquisa de campo e estágio ficou prejudicado devido à 
Pandemia.  

Sugestões: não houve menção de sugestão. 

5.3.5 Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.
A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias 

apontadas na auto avaliação institucional de 2020 e as ações propostas de acordo com a 
Coordenação de curso, considerando: maior percentual em (sem contar as respostas 
NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade de melhoria e escores 4 + 
5 = Bem avaliado.

Tabela 12. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento 
no ano de 2021 e ações propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- 
Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica /não sei.

Segmento
s

Médi
a Oportunidade de Melhoria Ações 

Propostas
Eixo – Atendimento aos Estudantes pelo coordenador – 2021/1

(Q003) – Existe acompanhamento de 
egressos.

Coordenad
or
De

Curso

2,0

Desenvolver uma linha direta entre 
estudantes e curso de Psicologia para 
troca de informações, desenvolvimento 
de cursos de extensão, divulgar ações 
do curso.  

Eixo – Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2

(Q001) – Os estudantes foram atentos 
e participativos nas aulas/atividades.

Docente de 
Graduação

3,88
Pesquisar sobre metodologias 
participativas para inclusão dos 
acadêmicos. 

(Q004) – Os estudantes mostraram 
postura ética (respeito e coletividades, 
observância às normas internas e 
externas, relacionamento comigo e com 
os colegas nas aulas/atividades e no 
serviço (quando existir).

3,87 Promover reflexão constante sobre 
postura ética.  

(Q005) – Os estudantes assimilaram 
adequadamente os conteúdos 
abordados.

3,92
Promover reflexão sobre didática e 
melhorar o relacionamento entre o 
professor e o estudante.

Eixo – Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1

Questão(Q001) – Fui atento e 
participativo nas aulas/atividades 
presenciais e/ou remotas.

Estudante 
de 

Graduação
3,88

Incentivar o uso de metodologias 
participativas e melhorar o 
relacionamento entre o professor e o 
estudante.

* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), docentes (Do), coordenadores de graduação (CG).
Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?
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Oà u soà deà Psi ologiaà p o oveà eu iõesà pedagógi asà o à osà do e tesà eà essesà o e tos,à à
possívelà dese volve à t o asà deà expe i iasà eà dis uss oà dasà e essidadesà apo tadasà osà elató iosà deà
avaliaç oàpelosàdis e tes.à

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as 
implementações feitas? Se não, por quê?

áà o u idadeàdoà u soàve àt a alha doàpelaài ple e taç oàdeàaçõesà ueàleve à adaàvezà aisà à
apa itaç oà dosà alu osà eà açõesà s oà dis utidasà asà eu iõesà pedagógi as,à asà opi iõesà dosà dis e tesà s oà
o side adasà asà eu iõesàdoàColegiadoàouàe àout osàg uposàdeàapoioàaoà u so.àáà fo aç oàdis e teà à
ate ç oà o sta teàpo àpa teàdosàdo e tes.

6. BALANÇO CRITICO

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 2021.

O planejamento e execução das ações foram realizados conforme o previsto e foram 
identificados pontos que precisam de melhorias. Assim como já apontado em anos anteriores, 
ressalta-se que o questionário extenso e a, consequente, geração de muitos 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.

Outrossim, a atipicidade de que as atividades nos anos de pandemia (2020 e 2021) trouxe 
uma realidade totalmente distinta daquela a que estariam propostos os membros da comunidade 
acadêmica (docentes, técnicos administrativos e discentes), obrigando-os a desenvolverem suas 
atividades maneira remota, quando estavam preparados para atividades presenciais. Enquanto o 
questionário manteve as mesmas características do período em que as atividades eram 
presenciais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresenta uma análise a partir do contexto direcionado pelo questionário do 
Sistema de Avaliação Institucional (SIAI). Reflete, nesse contexto, a situação atual do 
CPAR/UFMS 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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