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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), e-mail 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 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.  
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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 da UAS e da Diavi. Além disso, são realizadas reuniões com a Direção, Coordenações de graduação e de pós-graduação, docentes 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 da UAS também é solicitada. 

No ano de 2021, a primeira etapa da Avaliação Institucional, referente à 2021-1, ocorreu de 02 a 20/08 de 2021, voltada para estudantes e docentes. A segunda etapa ocorreu 

de 06 a 31/12 de 2021, referente à 2021-2, voltada a todos os segmentos acadêmicos: estudantes, docentes, coordenadores de cursos, diretores de unidades e técnicos 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. 

No ano de 2021, devido à atuação via trabalho remoto e à ausência de aulas presenciais por causa das restrições impostas pela Covid-19 não foi possível contatar os estudantes 

pessoalmente, indo de sala em sala a fim de enfatizar a importância da participação no processo de avaliação institucional. Todavia houve muitos esforços por parte dessa Comissão no 

sentido de procurar interagir com constância junto aos acadêmicos - via Internet – lembrando a relevância e os benefícios institucionais dos quais eles passarão a desfrutar quando 

respondem ao questionário da Avaliação. No processo avaliativo, essa foi uma das principais fragilidades. A outra fragilidade consistiu no fato de que o questionário da avaliação foi 

aberto no mês de dezembro/2021, período em que muitos alunos já estavam praticamente de férias ou pensando apenas em recuperar suas notas nas provas optativas. Outra dificuldade 

encontrada foi a baixa adesão dos coordenadores de curso. Apenas um coordenador respondeu ao questionário, apesar de a Diretora e a Comissão da Avaliação ter frisado muitas e 

muitas vezes o prazo e a importância indispensável deles no processo. 

 

3. SIGLA DA UNIDADE SETORIAL 

 

3.1 Histórico 

 

O câmpus de Coxim caracteriza-se como jovem no cenário estadual, sendo que sua inauguração ocorreu no dia 06 de agosto de 2001. Sua implantação só foi possível em função de 

uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, celebrada através do convênio nº 072/2001, assinado pelo então Prefeito 

Municipal, Oswaldo Mochi Júnior. 
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Os dois primeiros cursos implantados no câmpus foram o de Licenciatura em História e o de Licenciatura em Letras, com habilitação em Português e em Espanhol. Foram abertas duas 

turmas em julho de 2001, oferecendo 50 (cinquenta) vagas por turma. As aulas tiveram seu início no dia 06 de agosto de 2001, momento em que houve uma apresentação e recepção 

aos alunos feita pela primeira direção do campus, na pessoa da Prof.ª Dr.ª Maria do Carmo Brazil. Ainda em 2001, começou a ser gestada a ideia da implantação do curso de Sistemas 

de Informação, entretanto, a UFMS não disponibilizava de recursos para a montagem do laboratório necessário para o funcionamento do curso. Em virtude disso, a Prefeitura 

Municipal e a Câmara Municipal de Coxim assumiram o compromisso junto a Reitoria de suprir o campus com um laboratório de sistemas de informação. O projeto foi elaborado e 

votado na Câmara para a disponibilização do recurso necessário. Dessa forma, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi implantado em agosto de 2002, oferecendo 40 

(quarenta) vagas, e o Laboratório de Informática inaugurado no dia 07 de março de 2003. 

Quanto às instalações, à época da criação do Câmpus este ainda não possuía sede própria, funcionando então no prédio da Escola Estadual Silvio Ferreira, no centro da cidade. Em 

2003, o campus de Coxim instalou-se na Escola William Tavares, no distrito coxinense de Silviolândia, permanecendo nessa localidade até junho de 2007. No dia 2 de agosto de 2007, 

o Campus inaugurou sua sede, situada à Avenida Márcio de Lima Nantes S/N, Vila da Barra, Estrada do Pantanal. 

Vale registrar que o CPCX cumpre, desde a sua implantação, uma função de relevância na educação de nível superior no norte do Estado atendendo, majoritariamente, acadêmicos 

oriundos de Coxim e dos municípios vizinhos: Alcinópolis, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora. Soma-se a isso que a UFMS juntamente com a Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul (UEMS) e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) são as únicas instituições na região do norte do estado que oferecem ensino público superior. 

O câmpus de Coxim da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem como missão, contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do país, por 

intermédio da constituição de profissionais qualificados, com comprometimento ético e responsabilidade social, proporcionando o acesso de diferentes segmentos da população ao 

ensino de qualidade articulado aos benefícios da pesquisa, da extensão e da formação continuada, privilegiando a descentralização geográfica e buscando ao mesmo tempo a inclusão 

social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade mais justa, mais humana e mais igual. 

No câmpus de Coxim são oferecidos os seguintes cursos de Graduação: Enfermagem – Bacharelado, Letras – Licenciatura, Sistemas de Informação - Bacharelado.  O curso de História 

- Licenciatura foi suspenso, por isso não houve oferta de vagas – há apenas alguns alunos finalizando as disciplinas. O Curso de Direito foi criado recentemente, sendo que o seu 

histórico de criação bastante peculiar, conforme será exposto sucintamente a seguir. Em 28 de agosto de 2015, foi externada em Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal 

de Coxim, o interesse da população Coxinense na implantação do Curso de Direito no Câmpus da UFMS da cidade, sob a pauta “Transformando Coxim em um polo universitário”, com 

ampla participação da sociedade civil, membros da Ordem dos Advogados do Brasil-Subseção Coxim, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria Estadual 

e Municipal, Prefeitura Municipal de Coxim, Legislativo Estadual, considerando que a implantação do Curso de Direito pode contribuir de forma significativa para a Região. 

O Conselho de Câmpus de Coxim manifestou-se favoravelmente à Implantação do Curso de Direito através da Resolução nº 135, de 26 de setembro de 2018. Posteriormente, o 
Conselho de Graduação (COGRAD) e o Conselho Universitário (COUN), através da Resolução n° 506, de 4 de outubro de 2018 e da Resolução n° 122, de 10 de outubro de 2018, 
respectivamente, também se manifestaram favoráveis à implantação do mesmo. 

Concebido para ser uma graduação de excelência, o curso de Direito do Campus de Coxim (CPCX) foi autorizado no dia 05 de junho de 2020 pelo Ministério da Educação (Portaria 
SERES/MEC n. 161, de 05/06/2020, D.O.U. n. 108, de 08/06/2020) e passou a oferecer vagas desde os processos seletivos de 2021 realizados pela UFMS. 
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3.2 Dados gerais 

 

Em 2021, o CPCX ofereceu 4 cursos presenciais, sendo 4 cursos de graduação. O curso de História - Licenciatura foi suspenso, por isso não houve oferta de vagas.  Os cursos 

oferecidos na UAS estão relacionados na tabela seguinte. 

 

Tabela 1. Cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos pela UAS em 2021. 

Curso Turno Entradas anuais 

(Semestre) 

Número de vagas oferecidas 

(por entrada) 

Letras Noturno 1º 50 

Letras Noturno  2º - 

Sistemas da Informação Noturno 1º 50 

Sistemas da Informação Noturno 2º - 

Enfermagem Integral (M/V) 1º 40 

Enfermagem Integral (M/V) 2º - 

Direito Noturno 1º 50 

    

Direito Noturno 2º - 

Fonte: SECAC/FACFAN (SISCAD, SIGPOS). 

 

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 Integral Parcial Horista Total 

Doutor 30 30 - - 30 

Mestre 10 10 - - 10 
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Especialista 0 0 - - 0 

Total 40    40 

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 

- 1 - 18 1 - 20 

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 LETRAS DIREITO ENFERMAGEM SISTEMAS DA INFO. Total 

Auxílio permanência 01 - 32 01 34 

Auxílio emergencial - - 01 - 01 

Auxílio moradia - - 11 - 11 

Auxílio alimentação - - 39 01 40 

Bolsa PIBIC 08 - 02 - 10 

Bolsa PIBITI - - - - - 

Bolsa Residência Pedagógica 08 - - - 08 
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Bolsa de extensão - - - - - 

Bolsa de monitoria - - - - -- 

Atendimento psicopedagógico - - - - - 

Atendimento psicológico - - - - - 

Auxílio creche - - 06 - 06 

Fonte: CAE/PROAES/PROPPUFMS – Coordenadoria de Assistência Estudantil e Coordenações de Curso. (UAP-AE) 

 

 

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.  

 Seguem algumas das principais ações planejadas para o desenvolvimento da UAS e seus cursos no triênio 2021-2023. Todas estão em situação de andamento: 

  

1-Estabelecer contato periódico e formar uma rede de comunicação e ações através dos cursos de Letras da UFMS e da Divisão de Relações Internacionais - DIRIN/AGINOVA; 
2-Definir e estabelecer, na unidade, o conceito de internacionalização do campus e direcioná-lo para o entendimento institucional, considerando a UFMS como um todo, em ação 
conjunta com os demais campi; 
3-Ampliar a participação do corpo docente e discente em grupos de pesquisa internacionais; 
4-Promover a participação de docentes discentes em eventos internacionais; 
5-Aumentar os acordos de cooperação, convênios, parcerias, cooperações, transferência ou licenciamento de tecnologia no âmbito nacional e internacional; 
6-Elevar o número de projetos de pesquisa apoiados com fomento externo; 
7-Divulgar editais e incentivar a concorrência de discentes e servidores a bolsas em instituições estrangeiras; 
8-Viabilizar a implantação dos programas do Idioma Sem Fronteiras e estimular os acadêmicos, através do estudo de línguas estrangeiras, à participação em 
várias modalidades de estudo de idiomas, disponíveis no programa; 
9-Promover e estimular ações de pesquisa e extensão dos cursos em conjunto com outros campi, ampliando a participação docente e discente em pesquisas e eventos de extensão que 
atendam regiões e grupos culturais e linguísticos distintos; 
10-Realizar cobertura de passarela que liga Bloco H ao Bloco de Laboratórios da Enfermagem. 
 

 

4. AVALIAÇÃO PELA UNIDADE SETORIAL 

 



 16 

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)   - Não se aplica -  1  1 100  

Coordenadores(as) de graduação    Não se aplica    5  1  20  

Docentes  34  25  73,53  33  9  27,27  

Estudantes de graduação  556  173  31,11  483   56  11,59 

     Curso: Direito   52 43   82,69 51   22  43,14 

     Curso: Enfermagem   214  52  24,30 211  25   11,85 

     Curso: Letras (0805)  144   45  31,25 119  3  2,52  

     Curso: Sistemas da Informação  120   23 19,17   89 5   5,62 

    Curso: História   26 10  38,46  13  1  7,69  

Técnicos-administrativos  -  Não se aplica   - 20   8 40  

TOTAL DA UNIDADE  590   198  33,55  542  75 13,83  

  Fonte: SIAI/AGETIC.  
 

 

4.2 Avaliações externas 

 

Em relação ao curso de SISTEMAS DA INFORMAÇÃO, esse curso de graduação não foi avaliado em 2021. As últimas avaliações por comissões do INEP/MEC, para Reconhecimento 

ou Renovação de Reconhecimento, foram realizadas em 2018 e os estudantes do curso SISTEMAS DE INFORMAÇÃO participaram do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
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(Enade) em 2021. 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 e nas páginas do MEC (http://portal.mec.gov.br) e da Plataforma Sucupira (http://sucupira.capes.gov.br) para as avaliações da pós-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 

Infraestru

tura 

Curso Sistemas da 

Informação 

Ano Reconhecimento 

ou Renovação 

Conceito Conceito Conceito Conceito 

       

   Fonte: Coordenações de Curso, Direção, Diavi, MEC. 

 

Sobre a tabela ACIMA, por e-mail, a coordenação afirma que, de acordo com os dados da DIAVI, o curso de SISTEMAS não tem esses 

índices. https://seavi.ufms.br/files/2019/04/Relat%C3%B3rio-4-CC-no-CPCX.pdf. 

 

Em relação ao curso de LETRAS, o curso de graduação não foi avaliado em 2021. A última avaliação por comissões do INEP/MEC, para Reconhecimento ou Renovação de 

Reconhecimento, foi realizada no período de 04/06/2017 a 07/06/2017, conforme Protocolo 201607610. Código MEC 139434; código da avaliação 132095; conceito 4. Os 

estudantes do curso Letras Português participaram do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) no ano de 2019. 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 e nas páginas do MEC (http://portal.mec.gov.br) e da Plataforma 

Sucupira (http://sucupira.capes.gov.br) para as avaliações da pós-graduação..  

 

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

Curso  Ano  Ato regulatório  

Dimensão  

Conceito Final  Organização 

didático-

pedagógica  

Corpo 

docente  
Infraestrutura  

Curso Letras 2017 Reconhecimento  3.6 4.7 3.0 4  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiavi.ufms.br%2F&data=04%7C01%7C%7Cd8e68a692d154291f98708d9ea81428e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637798663212433693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4B4GjgYdUylQpxsVyxu%2BosMNCg6%2Bs%2BX%2Bo5RHZgLvcxg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2F&data=04%7C01%7C%7Cd8e68a692d154291f98708d9ea81428e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637798663212589934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kTcDVBVtHTMo3Vg45s7u3OihRkRiNukq7JUJhyHqC5Q%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsucupira.capes.gov.br%2F&data=04%7C01%7C%7Cd8e68a692d154291f98708d9ea81428e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637798663212589934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m%2FFHXufAZDxrluN%2FFRQI40nQG6fV6Fn3OirDGWhccy4%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseavi.ufms.br%2Ffiles%2F2019%2F04%2FRelat%25C3%25B3rio-4-CC-no-CPCX.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd8e68a692d154291f98708d9ea81428e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637798663212589934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wzFseL3%2Brd9jyGRnDoNn25XqSbWmI0hIbnz0ChrJLOE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiavi.ufms.br%2F&data=04%7C01%7C%7C36497dc9a00a4b63620108d9e0362ce9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637787345558677772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E0zXhviIuAjab9VTP0k%2Bw%2BjpfsD5gwk1JEJxBGnm99A%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2F&data=04%7C01%7C%7C36497dc9a00a4b63620108d9e0362ce9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637787345558677772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5LU3lhmGAxPqXMBoy9iflUTpDiFjt88VDNmG14p4CcY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsucupira.capes.gov.br%2F&data=04%7C01%7C%7C36497dc9a00a4b63620108d9e0362ce9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637787345558677772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yaGWE9Irm4MrSh2joN1G4b0DMlNIapofET1CfIrO3dY%3D&reserved=0
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  Fonte: Coordenações de Curso, Direção, Diavi, MEC.  
 

 

✓ Quanto ao curso de ENFERMAGEM, o curso de graduação não foi avaliado em 2021.  

 

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

Curso  Ano  Ato regulatório  

Dimensão  

Conceito Final  Organização 

didático-

pedagógica  

Corpo 

docente  
Infraestrutura  

Enfermagem  2013 Reconhecimento  2,9 3,5 1,9 3 

Enfermagem  2016 Reconhecimento  4,1 4,4 4,1 4 

 Enfermagem   2019 Renovação 4 4,11 4,46 4 

  Fonte: Coordenações de Curso, Direção, Diavi, MEC.  

  

 

✓ Referente aos demais cursos: Direito é um curso novo, recém-implantando, por isso não há como preencher a referida tabela. 

 

✓ Quanto ao curso de HISTÓRIA: 

 

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

Curso  Ano  Ato regulatório  

Dimensão  

Conceito Final  Organização 

didático-

pedagógica  

Corpo 

docente  
Infraestrutura  

História  2011 Renovação  2,719 5,921 3,352 3 
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 História  2014 Reconhecimento  3,744 5,909 3,803 3 

História   2017 Reconhecimento 3,260 6,154 2,829 3 

  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  

Curso Sistemas da Informação 2011 - 3 3 

  2014 - 2 3 

  2017 - 4 3 

     

   

 

 

Curso  Ano  Nota geral (CC)  Conceito Enade  CPC   

Letras 2017 4 4  4  

  Obs.: O curso de Letras-
Português foi reconhecido 
em 2017. Participou do 
Enade de 2017 e em 2021. A 
nota do último Enade ainda 
não foi divulgada. 

     

        

         

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

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/
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Curso  Ano  Nota geral (CC)  Conceito Enade  CPC   

Curso de Enfermagem 2013 3 SC   SC 

   2016  4  3 3  

   2019   4 2  3  

         

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

 

 

Curso Ano Nota geral (CC) Conceito Enade CPC  

Curso Direito 
Ano 

2021 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

  -    

  -    

     

  

Curso Ano Nota geral (CC) Conceito Enade CPC  

Curso História 2011 3 3 3 

  2014 2 2 3 

  2017 2 1 3 

     

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

 

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

 

BLOCO: A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do processo de avaliação. 

 

Figura 1. Avaliação do processo de autoavaliação pelos coordenadores de curso de graduação. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Os meios de 
comunicação 
usados 
incentivaram 
minha 
participação na 
autoavaliação. 

3,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 

Foram 
divulgados os 
resultados e as 
melhorias 
referentes às 
autoavaliações 
anteriores no 
meu Câmpus 
e/ou Faculdade 
e/ou Instituto 
e/ou Escola. 

3,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q003 

As questões 
foram 
facilmente 
compreendidas. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

 

 
 

 

 

Figura 2. Avaliação do processo de autoavaliação pelos docentes. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Os meios de 
comunicação 
usados 
incentivaram 
minha 

4,33 0,00% 77,78% 0,00% 11,11% 0,00% 11,11% 0,00% 9 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

3,78 0,00% 55,56% 11,11% 11,11% 0,00% 22,22% 0,00% 9 

Q003 

As questões 
foram 
facilmente 
compreendidas. 

4,44 0,00% 66,67% 22,22% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 
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Figura 3. Avaliação do processo de autoavaliação pelos estudantes de graduação. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Os meios de 
comunicação 
usados 
incentivaram 
minha 
participação na 
autoavaliação. 

4,65 0,00% 75,00% 16,07% 3,57% 3,57% 0,00% 1,79% 56 

Q002 

Foram 
divulgados os 
resultados e as 
melhorias 
referentes às 
autoavaliações 
anteriores no 
meu Câmpus 
e/ou Faculdade 
e/ou Instituto 
e/ou Escola. 

4,35 0,00% 57,14% 16,07% 5,36% 5,36% 3,57% 12,50% 56 

Q003 

As questões 
foram 
facilmente 
compreendidas. 

4,59 0,00% 67,86% 19,64% 7,14% 1,79% 0,00% 3,57% 56 
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Figura 4. Avaliação do processo de autoavaliação pelos técnicos administrativos.  

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Os meios de 
comunicação 
usados 
incentivaram 
minha 
participação na 
autoavaliação. 

4,25 0,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Q002 

Foram 
divulgados os 
resultados e as 
melhorias 
referentes às 
autoavaliações 
anteriores no 
meu Câmpus 
e/ou Faculdade 

4,38 0,00% 62,50% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

e/ou Instituto 
e/ou Escola. 

Q003 

As questões 
foram 
facilmente 
compreendidas. 

4,63 0,00% 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

 

 
 

 

ANÁLISES DOS GRÁFICOS DESSE BLOCO:  

Considerando as respostas extraídas do gráfico Avaliação do processo de autoavaliação pelos coordenadores de curso de graduação, nota-se que as duas primeiras perguntas foram 

consideradas satisfatório, a última recebeu a conceituação de muito bom. Destacamos que houve baixa adesão dos coordenadores de curso na participação em responder ao 

questionário da Avaliação Institucional. Em 2021/2, por exemplo, apenas um coordenador respondeu ao questionário, apesar de a Diretora e a Comissão da Avaliação terem frisado 

diversas vezes o prazo e a importância indispensável deles no processo. Essa realidade pode ter sido impulsionada pela pandemia por Covi-19, que levou a UFMS e consequentemente 

o Câmpus (CPCX) a adotar o Ensino Remoto de Emergência (ERE). 

Sobre o gráfico Avaliação do processo de autoavaliação pelos docentes: as docentes sinalizam a predominância dos conceitos MUITO BOM e BOM. No espaço destinado às sugestões, 

um dos docentes afirmou: “Quero deixar meus agradecimentos a todos os setores da UFMS, sem exceção, pois sempre sou prontamente atendida quando tenho dúvidas ou 

dificuldade em realizar uma tarefa. Gratidão!”.   

Nota-se que esse grupo mostra-se razoavelmente satisfeito quanto às questões deste bloco. Merece ressalva, apenas, que, 22% deram conceito 1 para a questão 2: resultados e as 

melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu Câmpus. Tal situação indica a necessidade de reforçar ações que vinculem os resultados da avaliação setorial às políticas e 

ações da unidade e também melhorar a exposição nas plataformas digitais do Câmpus. 
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Avaliação do processo de autoavaliação pelos estudantes de graduação: as respostas dos alunos demonstram a predominância dos conceitos MUITO BOM e BOM. Apesar disso, parece 

haver alguns poucos alunos que têm dificuldade para entender o questionário. No questionário, no espaço destinado à fala discursiva, um aluno escreveu “Fica melhor a outra 

classificação na avaliação institucional, exemplo: Muito bom, bom, médio... a sim como era nos outros anos.” . A fala dele não fica clara, pois a maneira que ele propõe a 

apresentação das respostas do questionário é exatamente do jeito que o questionário se apresenta. Ainda assim, merece atenção para que se aprimore progressivamente a elaboração 

das questões. 

Avaliação do processo de autoavaliação pelos técnicos administrativos: as respostas demonstram a predominância dos conceitos MUITO BOM e BOM. A satisfação é tamanha que, no 

espaço destinado às sugestões, um dos técnicos resumiu assim o seu pensamento: “Creio que a UFMS já está bem avaliada “. Importante a constatação de que os técnicos 

administrativos avaliam, em sua maioria, o processo de operacionalização da autoavaliação como satisfatório, já que eles executam a maior parte das demandas que culminam na 

estruturação do ensino, da pesquisa e da extensão de qualidade. 

 

  

4.3.2 Políticas de desenvolvimento institucional e de internacionalização 

 

BLOCO: A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de desenvolvimento institucional. 

 

Figura 5. Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelo diretor  

 

 Média  5 4 3 2 1  Total 

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). 

5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 

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. 

5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 

Existem ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e 
da igualdade étnico-racial. 

5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 

Existem ações para incentivo da produção artística, cultural e esportiva. 5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 
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Figura 6. Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos coordenadores de curso de graduação 

 

 Média  5 4 3 2 1  Total 

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). 

4,00  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 

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. 

4,00  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 

Existem ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 
e da igualdade étnico-racial. 

5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 

Existem ações para incentivo da produção artística, cultural e esportiva. 5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  1 
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Figura 7. Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos docentes. 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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). 

4,33 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

4,11 0,00% 44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Existem ações afirmativas de defesa e 
promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial. 

4,33 0,00% 55,56% 33,33% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 

Existem ações para incentivo da produção 
artística, cultural e esportiva. 

4,13 0,00% 44,44% 22,22% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 9 

 



 30 

 

 
Figura 8. Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos técnicos administrativos. 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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).  

4,25 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

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.  

4,38 0,00% 62,50% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

Existem ações afirmativas de defesa e 
promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial.  

4,13 0,00% 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

Existem ações para incentivo da produção 
artística, cultural e esportiva. 

4,13 0,00% 62,50% 12,50% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 8 
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ANÁLISES DOS GRÁFICOS DESSE BLOCO:  

Considerando as respostas extraídas do gráfico Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelo diretor, no espaço destinado às sugestões, a diretora 

sugestionou que seria bom “Melhorar a página do ingresso UFMS, para facilitar a comunicação com os estudantes.” A sugestão dela pode estar relacionada a  aspectos 

pontuados na questão 1 e também pelos recorrentes relatos recebidos pela Secretaria do Câmpus, relacionados a dificuldade de entendimento do layout da página de 

ingresso na UFMS. 

Sobre o gráfico Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos coordenadores de curso de graduação, no espaço destinado às sugestões, não consta a sugestão de 

nenhum dos coordenadores. Já o(s) respondente(s) mostram-se satisfeitos ou muito satisfeitos em relação ao grupo de questionamentos. 

Sobre o gráfico Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos docentes: as avaliações oscilam predominantemente entre bom e muito bom: uma sugestão de um 

docente merece destaque, pois ele(a) sugere que na instituição ainda se precisa de “Humanização das relações interpessoais, menor burocratização”. Também destacamos que 

na questão 2, 33% consideram a existência de tais campanhas como satisfatório, demonstrando certa necessidade de maior divulgação junto aos docentes e, a 

incrementação de tais ações. 

Sobre o gráfico Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos técnicos administrativos: as respostas oscilam predominantemente entre bom e muito bom. No espaço 

destinado às sugestões, consta a sugestão de um técnico solicitando atenção na “capacitação de servidores e mais acessibilidade”. Ações estas previstas no PDI da instituição e que 

merecem atenção. Na questão da acessibilidade, no CPCX foram feitas adequações no prédio, pátio e mobília (rampas, sala com porta com vão ampliado, cadeira de rodas para uso de 

uma acadêmica e etc.) nos últimos três anos, para melhor atender a comunidade universitária e enquadrar-se nas legislações pertinentes. 

 

 

BLOCO: A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de internacionalização. 
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Figura 9. Avaliação das políticas de internacionalização pelo diretor 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 
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Figura 10. Avaliação das políticas de internacionalização pelos coordenadores de curso de graduação. 

 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram 
adequadas aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade 
de pensar criticamente e na proposição de soluções para 
problemas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e 
mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País. 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Figura 11. Avaliação das políticas de internacionalização pelos docentes. 

 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

 



 37 

 
 

Avaliação das políticas de internacionalização pelos estudantes de graduação. 

 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos 
cursos foram adequadas aos objetivos de 
formação acadêmica-profissional.  

4,75 0,00% 82,14% 8,93% 5,36% 1,79% 0,00% 1,79% 56 

As disciplinas/atividades propiciam 
experiências inovadoras de aprendizagem, 
como trabalho em equipe e o desenvolvimento 
de competências reflexivas e críticas.  

4,73 0,00% 83,93% 7,14% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 56 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o 
desenvolvimento da capacidade de pensar 
criticamente e na proposição de soluções para 
problemas.  

4,80 0,00% 83,93% 14,29% 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% 56 

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.  

4,89 0,00% 91,07% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 56 

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. 

4,78 0,00% 83,93% 8,93% 0,00% 1,79% 1,79% 3,57% 56 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, 
reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades.  

4,53 0,00% 60,71% 19,64% 1,79% 3,57% 1,79% 12,50% 56 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,35 0,00% 46,43% 12,50% 5,36% 5,36% 1,79% 28,57% 56 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos.  

4,62 0,00% 71,43% 8,93% 10,71% 1,79% 0,00% 7,14% 56 

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. 

4,72 0,00% 73,21% 19,64% 3,57% 0,00% 0,00% 3,57% 56 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,52 0,00% 60,71% 23,21% 5,36% 3,57% 0,00% 7,14% 56 
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Figura 12.  

 

Avaliação das políticas de internacionalização pelos técnicos administrativos. 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

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.  

4,63 0,00% 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

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.  

4,38 0,00% 50,00% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

Houve melhorias na infraestrutura 
(construções, reformas, aquisições, 
manutenção de equipamentos) para o 
desenvolvimento adequado das aulas/ 
atividades.  

4,13 0,00% 62,50% 0,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, 
atuação docente), quando houver pós-
graduação.  

4,00 0,00% 37,50% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 8 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,43 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 8 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. 

4,00 0,00% 62,50% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 8 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,13 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 
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ESPAÇO DESTINADO ÀS ANÁLISES DOS GRÁFICOS DO BLOCO ACIMA:  

 

Na avaliação da Direção da unidade, as políticas de internacionalização oscilam entre bom e muito bom, indicando que a instituição supre as expectativas nessa área, o que 

implica um alinhamento do PDU ao PDI, bem como às diretrizes e ações disponibilizadas pela Instituição. Faz-se importante em cada ação que as lideranças divulguem e incentivem a 

participação de toda a comunidade universitária, para que haja conhecimento das mesmas e consequentemente participação e êxito. 

Os coordenadores de curso apresentam uma avaliação mais disforme com relação às políticas de Internacionalização. Embora predomine bom e muito bom, nas questões 6 e 

10 temos o conceito de satisfatório, indicando a necessidade de melhorias. É possível deduzir que as instalações dos Câmpi do interior do Estado tenham algumas limitações, devido a 

sua arquitetura padrão e limitações de espaço e atualização, o que se percebe também nas áreas cultural e esportiva. Nestas o câmpus sempre teve um histórico de participação em 

eventos interestaduais e nacionais, com o apoio da administração.  

 Também há uma quadra de areia e uma academia ao ar livre sempre frequentadas pela comunidade acadêmica e externa, cozinha externa para os acadêmicos e mesa para a 

prática de tênis de mesa. Há ainda, dois veículos (micro-ônibus e Fiat Doblo) que servem para o transporte de acadêmicos, professores e técnicos administrativos para eventos 

acadêmicos, esportivos ou artísticos.  
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Por ser um Câmpus do interior, o CPCX tem investido no sentido de facilitar experiências e formação para além das limitações locais. A experiência de “fazer” Universidade 

deslocada dos grandes Centros urbanos requer essa criatividade e investimento em áreas e ações específicas para as demandas locais. É notório que essas ações ficaram inviabilizadas 

no ano de 2021 devido a pandemia por Covid-19, sendo priorizada ações virtuais. 

Predomina também entre os professores a avaliação entre bom e muito bom, o que indica que os docentes têm bom conhecimento das políticas citadas e 

acreditam na efetividade delas. 

 O mesmo se vê entre os estudantes, com avaliação, em sua maioria, muito bom e bom, tendo predominância do primeiro, o que indica que eles têm bom conhecimento das 

políticas citadas e sentem-se comtemplados por elas. 

Os técnicos administrativos também avaliam o bloco de questões com predominância de muito bom, seguido por bom. 

 Conclui-se que no quesito internacionalização, conforme as questões apresentadas, a comunidade acadêmica sente-se amparada, sendo necessário ajustes e melhorias 

pontuais. 

 

 

4.3.3 Políticas de ensino 

 

BLOCO: A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de ensino. 

 

Figura 13. Avaliação das políticas de ensino pelos coordenadores de curso de graduação  

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram 
adequadas aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade 
de pensar criticamente e na proposição de soluções para 
problemas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

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. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e 
mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País. 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Figura 14.  Avaliação das políticas de ensino pelo diretor. 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 
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Figura 15. Avaliação das políticas de ensino pelos docentes. 

 

 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 



 47 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 
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Figura 16. Avaliação das políticas de ensino pelos estudantes de graduação. 

 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos 
cursos foram adequadas aos objetivos de 
formação acadêmica-profissional.  

4,75 0,00% 82,14% 8,93% 5,36% 1,79% 0,00% 1,79% 56 

As disciplinas/atividades propiciam 
experiências inovadoras de aprendizagem, 
como trabalho em equipe e o desenvolvimento 
de competências reflexivas e críticas.  

4,73 0,00% 83,93% 7,14% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 56 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o 
desenvolvimento da capacidade de pensar 
criticamente e na proposição de soluções para 
problemas.  

4,80 0,00% 83,93% 14,29% 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% 56 

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.  

4,89 0,00% 91,07% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 56 

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. 

4,78 0,00% 83,93% 8,93% 0,00% 1,79% 1,79% 3,57% 56 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, 
reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades.  

4,53 0,00% 60,71% 19,64% 1,79% 3,57% 1,79% 12,50% 56 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,35 0,00% 46,43% 12,50% 5,36% 5,36% 1,79% 28,57% 56 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos.  

4,62 0,00% 71,43% 8,93% 10,71% 1,79% 0,00% 7,14% 56 

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. 

4,72 0,00% 73,21% 19,64% 3,57% 0,00% 0,00% 3,57% 56 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,52 0,00% 60,71% 23,21% 5,36% 3,57% 0,00% 7,14% 56 



 50 

 

 

 

Figura 17. Avaliação das políticas de ensino pelos técnicos administrativos. 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

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. 
  

4,63 0,00% 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

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. 
  

4,38 0,00% 50,00% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

Houve melhorias na infraestrutura 
(construções, reformas, aquisições, 
manutenção de equipamentos) para o 
desenvolvimento adequado das aulas/ 
atividades.  

4,13 0,00% 62,50% 0,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, 
atuação docente), quando houver pós-
graduação. 
  

4,00 0,00% 37,50% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 8 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,43 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 8 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. 

4,00 0,00% 62,50% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 8 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,13 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 
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ANÁLISES DOS GRÁFICOS DESSE BLOCO, CHAMADO POLÍTICAS DE ENSINO:  

Considerando as respostas extraídas do gráfico Avaliação das políticas de ensino pelos coordenadores de curso de graduação, para os respondentes predominam os conceitos 

de bom e muito bom respectivamente. Apenas a questão 8 apresenta conceito insatisfatório. Pode-se deduzir, novamente que devido à pandemia, ações que exijam movimentação 

foram drasticamente prejudicadas, o que também interfere na questão 10. Já na questão 6, é recorrente a cobrança, ainda que não de forma acentuada, por melhor estrutura física, o 

que tende a elevar a qualidade das condições e do próprio ensino. Porém, no espaço destinado não foi registrado nenhuma sugestão ou observação. 

Quanto à Direção predomina o conceito de muito bom e bom, para as políticas de ensino. Há algumas ressalvas, com destaque para as questões 8, 9 e 10, seguindo a tendência 

das análises anteriores. Consta a seguinte sugestão da chefia: “Sugiro construção de um auditório para 400 pessoas no CPCX, para desenvolver eventos diversos nessa 

região. Sugiro também a construção de salas de aula para 60 acadêmicos, para assim atender mais estudantes. Sugiro a criação de mais cursos na área de saúde para 

atender as demandas da região, cursos semipresenciais e presencias. Implantar o curso de pedagogia no CPCX, um curso que tem demanda na região”. Acerca dessa 

manifestação, nota-se a necessidade de investimentos em infraestrutura. Já no campo do ensino, a Direção sugere que o Câmpus tem maior espaço e inserção social se 

voltar seus esforços para crescer na área da saúde e também cita o curso de Pedagogia que vem sendo debatida a possibilidade de implantação no munícipio em uma 

instituição pública, inclusive já foi pauta em audiência pública na câmara municipal, como possibilidade para a Universidade Estadual (UEMS) ou mesmo na UFMS. 

Quanto aos docentes, estes avaliam as políticas de ensino com predominância dos conceitos muito bom e bom, o que indica certa satisfação com as políticas e estrutura 

oferecidas pela instituição. Seguindo a tendência dos blocos de questões anteriores, há ressalvas significativas nas questões 8, 9 e 10. 
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Quanto aos estudantes, nota-se que este foi o grupo que melhor avaliou as políticas de ensino, com destaque para o conceito de muito bom. Importante destacar que este é o 

público-alvo do ensino e que ao avaliar de forma positiva indica que a unidade corresponde às expectativas, neste que é um dos três pilares desta Universidade. 

 

Ainda assim, foram apresentadas algumas sugestões que merecem destaque, um dos alunos pontuou que “Seria muito bom ampliar o espaço físico da biblioteca, tanto 

para novos livros, quanto para os vários acadêmicos utilizarem o espaço para estudar“. Outro escreveu “Oferecer melhorias no espaço físico das salas de aulas, como 

lousas novas“. Outro registrou “Cobrir o estacionamento para não danificar a pintura de nossos veículos e dormitórios para acadêmicos que moram longe do campus e em 

outra cidade/estado.”  Essas observações reforçam a tendência de cobrança por melhorias na infraestrutura e também apresenta cobranças quanto a maior investimento na assistência 

estudantil que exerce papel central na existência de um câmpus do interior do Estado, que não dispõe de dormitório e restaurante universitário, por exemplo, mas que busca suprir tais 

limitações através de auxílios financeiros e acompanhamento profissional. 

Os técnicos seguem a tendência de avaliação com predominância entre muito bom e bom, com poucas ressalvas. 

 

4.3.4 Políticas de pesquisa e inovação tecnológica 

 

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

 

Figura 18. Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelo diretor 

 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 
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Figura 19. Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos coordenadores de curso de graduação. 

 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram 
adequadas aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade 
de pensar criticamente e na proposição de soluções para 
problemas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

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. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e 
mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País. 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Figura 20. Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos docentes. 

 

 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 



 58 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 
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Figura 21. Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos estudantes de graduação. 

 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos 
cursos foram adequadas aos objetivos de 
formação acadêmica-profissional.  

4,75 0,00% 82,14% 8,93% 5,36% 1,79% 0,00% 1,79% 56 

As disciplinas/atividades propiciam 
experiências inovadoras de aprendizagem, 
como trabalho em equipe e o desenvolvimento 
de competências reflexivas e críticas.  

4,73 0,00% 83,93% 7,14% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 56 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o 
desenvolvimento da capacidade de pensar 
criticamente e na proposição de soluções para 
problemas.  

4,80 0,00% 83,93% 14,29% 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% 56 

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.  

4,89 0,00% 91,07% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 56 

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. 

4,78 0,00% 83,93% 8,93% 0,00% 1,79% 1,79% 3,57% 56 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, 
reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades.  

4,53 0,00% 60,71% 19,64% 1,79% 3,57% 1,79% 12,50% 56 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,35 0,00% 46,43% 12,50% 5,36% 5,36% 1,79% 28,57% 56 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos.  

4,62 0,00% 71,43% 8,93% 10,71% 1,79% 0,00% 7,14% 56 

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. 

4,72 0,00% 73,21% 19,64% 3,57% 0,00% 0,00% 3,57% 56 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,52 0,00% 60,71% 23,21% 5,36% 3,57% 0,00% 7,14% 56 
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Figura 22. Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos técnicos administrativos. 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

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.  

4,63 0,00% 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

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.  

4,38 0,00% 50,00% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

Houve melhorias na infraestrutura 
(construções, reformas, aquisições, 
manutenção de equipamentos) para o 
desenvolvimento adequado das aulas/ 
atividades.  

4,13 0,00% 62,50% 0,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, 
atuação docente), quando houver pós-
graduação.  

4,00 0,00% 37,50% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 8 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,43 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 8 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. 

4,00 0,00% 62,50% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 8 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,13 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 
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ANÁLISES DOS GRÁFICOS DESSE BLOCO, CHAMADO Políticas de pesquisa e inovação tecnológica:  

 

A direção avalia as políticas de inovação tecnológica de forma satisfatória, com predominância muito bom e bom, seguindo a tendência dos blocos anteriores, as questões que 

envolvem mobilidade e interação social aparecem com certa ressalva. 

Para os coordenadores as políticas de pesquisa e inovação tecnológica foram bem avaliadas com predominância de bom e muito bom, porém, novamente indica a necessidade 

de melhorias na infraestrutura e também as limitações nas ações que necessitam de interação social. 

O mesmo se verifica na avaliação dos docentes.  No espaço destinado às sugestões, alguns DOCENTES registraram as seguintes reclamações: “Melhoria na 

infraestrutura de acesso à Internet. Outro ponto importante é o incentivo à pesquisa nos câmpus do interior, que é pouco desenvolvida. Principalmente, fomento para 

publicação“ e “Possibilidade de participação dos docentes dos câmpus do interior na pós-graduação strictu sensu do câmpus Cidade Universitária, por meio da facilitação 

de transporte e diárias“. Ou seja, sinalizam para a necessidade de reforçar o câmpus do interior, não apenas como polo de formação na graduação, mas também na pós-

graduação, maior interação e relação de complementaridade e não de submissão à cidade universitária. Melhoria da qualidade do acesso à internet, esta, por vezes, 

limitada para atendar a todos com eficiência. 

Já os estudantes avaliam as políticas de pesquisa e inovação tecnológica predominantemente com os conceitos muito bom e bom, indicando que a instituição corresponde às 

expectativas nesse quesito. 

Para os técnicos administrativos mantém a tendência, com a predominância dos conceitos de muito bom e bom. 
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4.3.5 Políticas de extensão, cultura e esporte 

 

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

 

Figura 23. Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelo diretor 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

 

 
 

Figura 24. Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos coordenadores de curso de graduação. 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram 
adequadas aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade 
de pensar criticamente e na proposição de soluções para 
problemas. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e 
mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País. 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Figura 25. Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos docentes. 

 

 

 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas 
aos objetivos de formação acadêmica-profissional. 

44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de 
aprendizagem, como trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 9 
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 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente e na proposição de soluções para problemas. 

55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 9 

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. 

77,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

44,44% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades. 

22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 33,33% 9 

Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação 
(grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), 
quando houver pós-graduação. 

0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 66,67% 9 

Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas 
dentro ou fora do País. 

33,33% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos. 11,11% 33,33% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9 

Existe oportunidade para participação em atividades culturais e 
esportivas. 

33,33% 22,22% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9 
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Figura 26. Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos estudantes de graduação. 

 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas/atividades oferecidas pelos 
cursos foram adequadas aos objetivos de 
formação acadêmica-profissional.  

4,75 0,00% 82,14% 8,93% 5,36% 1,79% 0,00% 1,79% 56 

As disciplinas/atividades propiciam 
experiências inovadoras de aprendizagem, 
como trabalho em equipe e o desenvolvimento 
de competências reflexivas e críticas.  

4,73 0,00% 83,93% 7,14% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 56 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

As disciplinas contribuíram para o 
desenvolvimento da capacidade de pensar 
criticamente e na proposição de soluções para 
problemas.  

4,80 0,00% 83,93% 14,29% 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% 56 

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.  

4,89 0,00% 91,07% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 56 

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. 

4,78 0,00% 83,93% 8,93% 0,00% 1,79% 1,79% 3,57% 56 

Houve melhorias na infraestrutura (construções, 
reformas, aquisições, manutenção de 
equipamentos) para o desenvolvimento 
adequado das aulas/ atividades.  

4,53 0,00% 60,71% 19,64% 1,79% 3,57% 1,79% 12,50% 56 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,35 0,00% 46,43% 12,50% 5,36% 5,36% 1,79% 28,57% 56 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos.  

4,62 0,00% 71,43% 8,93% 10,71% 1,79% 0,00% 7,14% 56 

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. 

4,72 0,00% 73,21% 19,64% 3,57% 0,00% 0,00% 3,57% 56 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,52 0,00% 60,71% 23,21% 5,36% 3,57% 0,00% 7,14% 56 
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Figura 27. Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos técnicos administrativos. 

 

 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

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.  

4,63 0,00% 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

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.  

4,38 0,00% 50,00% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 
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 Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não 
Sei Responder 

Total 

Houve melhorias na infraestrutura 
(construções, reformas, aquisições, 
manutenção de equipamentos) para o 
desenvolvimento adequado das aulas/ 
atividades.  

4,13 0,00% 62,50% 0,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Houve articulação de ações da pós-
graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, 
atuação docente), quando houver pós-
graduação.  

4,00 0,00% 37,50% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 8 

Foram oferecidas oportunidades de 
internacionalização e mobilidade acadêmica 
para realizar intercâmbios, estágios e/ou 
disciplinas dentro ou fora do País.  

4,43 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 8 

Existe apoio à publicação científica e/ou 
participação de eventos. 

4,00 0,00% 62,50% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 8 

Existe oportunidade para participação em 
atividades culturais e esportivas. 

4,13 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

 



 73 

 
 

 

ANÁLISES DOS GRÁFICOS DESSE BLOCO, CHAMADO “Políticas de extensão, cultura e esporte”:  

  

A direção avaliou as políticas de extensão, cultura e esporte com predominância dos conceitos muito bom e bom, novamente as ressalvas de maior intensidade são visualizadas 

nas questões que envolvem infraestrutura e interação social, está atualmente prejudicada. 

Os coordenadores avaliaram as políticas de extensão, cultura e esporte com predominância dos conceitos muito bom e bom, novamente as questões que envolvem interação 

social e infraestrutura aparecem com ressalvas, indicando a necessidade de investimento e retomada de tais ações. 

Os estudantes avaliaram as políticas de extensão, cultura e esporte com forte predominância do conceito muito bom, seguido de bom. Importante ressaltar que esse grupo se 

sentem amparados no exercício de atividades para além do ensino e da sala de aula. O CPCX buscou na última década facilitar e auxiliar a participação de estudantes em eventos fora 

do Câmpus e da cidade, as limitações locais são, assim, compensadas com investimento em auxílio financeiro, transporte, logística e acompanhamento para participação em eventos e 

ações externas, o que também envolve as atividades de extensão.  

No espaço destinado às sugestões, alguns alunos registraram que o CPCX precisa de “Quadra coberta de esportes para o campus para integração estudantil“. O CPCX 

já possui uma quadra de areia, regularmente utilizada pela comunidade universitária, porém, uma quadra de esportes, coberta, acrescentaria muito à qualidade de vida 

e interação social na unidade e reforçaria as opções para a prática de esportes, além dos benefícios para a saúde física e mental. 
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Os técnicos administrativos avaliaram as políticas de extensão, cultura e esporte na mesma perspectiva dos grupos anteriores, predominando os conceitos de muito bom e bom, 

com ressalvas nas questões que envolvem infraestrutura e interação social. 

 

Opinião geral final 

 Considerando-se os resultados dos grupos de questões, pode-se destacar que as cinco categorias de participantes avaliam positivamente os 

quesitos propostos. As inquietações e cobranças mais evidentes ficam a cargo da infraestrutura física, de tecnologia e investimento em ações que 

possibilitem a interação, seja pelo esporte, lazer, intercâmbio, estágios, mobilidade, ou outras formas que ficaram fortemente prejudicadas nos últimos dois 

anos devido à pandemia por Covid-19. Por fim, devemos frisar que a UFMS optou por manter as atividades na forma de Ensino Remoto de Emergência (ERE), 

em detrimento da suspensão total do calendário acadêmico. Sendo assim, avaliações futuras poderão mensurar, quantificar e avaliar os impactos de tais 

mudanças e ditar novas ações que visem à melhoria da qualidade da educação oferecida.  

 

 

4.3.6 Políticas de atendimento aos estudantes 

 

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

 

Figura 28. Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelo diretor  

 

Id  Média 5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 

Foram disponibilizadas ferramentas de 
acessibilidade aos estudantes, como por 
exemplo, adaptação de espaços físicos e de 
equipamentos às diferentes deficiências, 

5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Id  Média 5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas. 

Q003 Existe acompanhamento de egressos. 5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

 

 

 
 

Levando em conta os valores indicados nas medias: A resposta do Gráfico representa uma avaliação muito significativa, sendo conceituada como Muito 

Bom.   

 

 

 

Figura 29. Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de graduação. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Existe oportunidade de participação em 
programas de assistência estudantil como, por 
exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, 

4,68 0,00% 80,36% 10,71% 5,36% 3,57% 0,00% 56 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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. 

4,69 0,00% 71,43% 16,07% 3,57% 1,79% 0,00% 56 

 

 
 

 

Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de graduação no que se refere a oportunidade de participação em programas de 

assistência estudantil 80,36% avaliam como Muito Bom, em se tratando das ferramentas de acessibilidades aos estudantes 71,43% como Muito Bom. 

 

 

Figura 30. Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos técnicos administrativos. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Existe oportunidade de participação em 
programas de assistência estudantil como, por 

4,75 0,00% 87,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8 



 77 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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. 

4,63 0,00% 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Q003 Existe acompanhamento de egressos. 4,33 0,00% 37,50% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

 

 
 

 

 

Técnicos administrativos avaliam a política de atendimento aos estudantes, no que se refere a oportunidade de participação em programas de assistência 

estudantil como Muito Bom 88%. 
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4.3.7 Políticas de acompanhamento de egressos 

 

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

 

Figura 31. Avaliação da política de acompanhamento de egressos pelo diretor 

 

Id  Média 5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q003 Existe acompanhamento de egressos. 5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Avaliação da política de acompanhamento de egressos pelo diretor, nesse quesito a avaliação foi de 100% de Muito Bom. 

 

 

4.3.8 Comunicação da UFMS com a comunidade 

 

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

 

Figura 32. Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelo diretor  

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Foram divulgados, pelos diversos canais 
de comunicação, ações, serviços e demais 
iniciativas realizadas pela UFMS. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 
A Ouvidoria da UFMS contribui para a 
melhoria da qualidade institucional. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

 

 

 

 
 

 

Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelo diretor, nesse grupo de questões a avaliação foi Muito Bom o que representa o engajamento 

da UFMS em se reinventar elaborou muitas artes para divulgar as oportunidades, como as do Vestibular. Com o apoio da diretora, no CPCX foi intenso 

o empenho em propagar o calendário de eventos da UFMS junto aos acadêmicos. 
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Figura 33. Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos docentes. 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Foram divulgados, pelos diversos canais 
de comunicação, ações, serviços e 
demais iniciativas realizadas pela UFMS. 

4,33 0,00% 55,56% 22,22% 22,22% 0,00% 0,00% 9 

Q002 
A Ouvidoria da UFMS contribui para a 
melhoria da qualidade institucional. 

4,29 0,00% 44,44% 22,22% 0,00% 11,11% 0,00% 9 
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Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos docentes, quanto à questão 01 a avaliação foi de 56% de Muito Bom e 22% avaliam como 

satisfatório indicando, a respeito. A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional, 44% avaliam como Muito Bom, apenas 

11% avaliam como parcialmente satisfatório.  

 

 

Figura 34. Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de graduação. 

 

Id  Média 5 4 3 2 1 
Não Se 
Aplica/Não Sei 
Responder 

Total 

Q001 
Foram divulgados, pelos diversos canais 
de comunicação, ações, serviços e demais 
iniciativas realizadas pela UFMS. 

4,74 78,57% 14,29% 1,79% 0,00% 1,79% 3,57% 56 

Q002 
A Ouvidoria da UFMS contribui para a 
melhoria da qualidade institucional. 

4,80 75,00% 14,29% 1,79% 0,00% 0,00% 8,93% 56 

 

 
 

 

Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de graduação, os estudantes avaliam a comunicação da UFMS como Muito 

Bom o que representa 79%, no que se refere a ouvidoria 75% avaliam como Muito Bom. 

 

 

Figura 35. Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos técnicos administrativos. 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Foram divulgados, pelos diversos canais 
de comunicação, ações, serviços e demais 
iniciativas realizadas pela UFMS. 

4,38 0,00% 50,00% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Q002 
A Ouvidoria da UFMS contribui para a 
melhoria da qualidade institucional. 

4,63 0,00% 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

 

 
 

 

 

Para os técnicos administrativos a avaliação ficou em 50% como Muito Bom a comunicação da UFMS e 13% avaliam com satisfatório, quanto à Ouvidoria 

da UFMS a avaliação ficou como Muito Bom e Bom o que representa 63%. 

 

 

4.3.9 Processos de gestão institucional 

 

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

 

Figura 36. Avaliação dos processos de gestão institucional pelo diretor 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Tenho conhecimento da atuação e da 
participação da Comunidade Universitária 
em órgãos colegiados na UFMS. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

 

 

 
 

 

Avaliação dos processos de gestão institucional foi avaliado como Muito Bom pela direção. 

 

 

Figura 37. Avaliação dos processos de gestão institucional pelos docentes. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Tenho conhecimento da atuação e da 
participação da Comunidade Universitária 
em órgãos colegiados na UFMS. 

4,44 0,00% 55,56% 33,33% 11,11% 0,00% 0,00% 9 
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 Os docentes avaliam os processos de gestão institucional como Muito Bom 56%, Bom 33% e 11% como satisfatório. 

 

 

Figura 38. Avaliação dos processos de gestão institucional pelos estudantes de graduação. 

Acessado o SIAI, o gráfico não aparece.  

 

 

Figura 39. Avaliação dos processos de gestão institucional pelos técnicos administrativos. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Tenho conhecimento da atuação e da 
participação da Comunidade Universitária 
em órgãos colegiados na UFMS. 

4,63 0,00% 62,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

 

 
 

Os técnicos avaliam os processos de gestão institucional como Muito Bom 63% e Bom 38%, respectivamente. 
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4.3.10 Políticas de capacitação e formação continuada dos servidores 

 

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

 

Figura 40. Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de docentes pelo diretor  

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Existe incentivo para participação em cursos 
de capacitação e desenvolvimento pessoal e 
profissional, remunerada ou não. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 

Existe incentivo para qualificação acadêmica 
em cursos de graduação e de pós-graduação 
(especialização, mestrado, doutorado e/ou 
pós-doutorado). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

 
 

A política de capacitação e formação continuada de docentes é avaliada pela direção como Muito Bom 100%. 

 

 

Figura 41. Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de docentes pelos docentes. 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Existe incentivo para participação em cursos 
de capacitação e desenvolvimento pessoal e 
profissional, remunerada ou não. 

4,33 0,00% 44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 0,00% 9 

Q002 

Existe incentivo para qualificação 
acadêmica em cursos de graduação e de 
pós-graduação (especialização, mestrado, 
doutorado e/ou pós-doutorado). 

4,25 0,00% 44,44% 22,22% 22,22% 0,00% 0,00% 9 

 

 
 

Os docentes avaliam a política de capacitação e formação continuada de docentes como Muito Bom 44%, Bom 44% e satisfatória 11%, quanto 

ao incentivo para qualificação acadêmica em cursos de graduação e de pós-graduação a avaliação fica em 22% de satisfatório indicando que necessita 

de melhoria. 

 

 

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de capacitação e formação continuada de técnicos-administrativos. 

 

Figura 42. Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de técnicos- administrativos pelos técnicos- administrativos. 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Existe incentivo para participação em cursos 
de capacitação e desenvolvimento pessoal e 
profissional, remunerada ou não. 

4,13 0,00% 62,50% 0,00% 25,00% 12,50% 0,00% 8 

Q002 

Existe incentivo para qualificação 
acadêmica em cursos de graduação e de 
pós-graduação (especialização, mestrado, 
doutorado e/ou pós-doutorado). 

4,13 0,00% 62,50% 0,00% 25,00% 12,50% 0,00% 8 

 

 
 

Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de técnicos-administrativos pelos técnicos-administrativos, os técnicos avaliam como 

Muito Bom 63%, satisfatório 25% e parcialmente satisfatório 13%. 

 

 

4.3.11 Sustentabilidade financeira institucional 

 

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da sustentabilidade financeira institucional. 

 

Figura 43. Avaliação da sustentabilidade financeira institucional pelo diretor  

Acessado o SIAI, não aparece esse gráfico 

 

4.3.12 Plano de expansão e atualização de equipamentos 
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do plano de expansão e atualização de equipamentos. 

 

Figura 44. Avaliação do plano de expansão e atualização de equipamentos pelo diretor 

Acessado o SIAI, não aparece esse gráfico 

 

Figura 45. Avaliação do plano de expansão e atualização de equipamentos pelos técnicos administrativos. 

Figura 46. Acessado o SIAI, não aparece esse gráfico 

 

 

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. 

 

Figura 47. Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelo diretor  

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Recomendo a UFMS como um bom lugar 
para se trabalhar. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelo diretor essas questões foram avaliadas como Muito Bom 100%. 

 

 

Figura 1. Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelos docentes. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Recomendo a UFMS como um bom lugar 
para se trabalhar. 

4,78 0,00% 77,78% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

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. 

4,89 0,00% 88,89% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 9 

 

 
A imagem geral da UFMS e seu ambiente foi avaliada pelos docentes como Muito Bom 78% e Bom 22% respectivamente. Com relação a considerar a 

UFMS com prestígio junto a sociedade e contribui para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul a avaliação foi de Muito Bom 89% e 11% 

Bom. 

 

 

Figura 2. Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelos estudantes de graduação. 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Recomendo a UFMS como um bom lugar para 
se estudar. 

4,89 0,00% 91,07% 7,14% 1,79% 0,00% 0,00% 56 

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. 

4,96 0,00% 96,43% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 56 

 

 
 

Os estudantes de graduação avaliam a imagem geral da UFMS e seu ambiente como Muito Bom 91%, quanto ao prestígio 96% avaliam como Muito 

Bom. 

 

 

Figura 3. Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente de trabalho pelos técnicos administrativos. 

 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Recomendo a UFMS como um bom lugar 
para se trabalhar. 

4,75 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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. 

4,75 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 

 

 

 
 

Os técnicos administrativos avaliam a imagem geral da UFMS e seu ambiente de trabalho e prestígio como Muito Bom 75% e Bom 25% 

respectivamente. 

 

 

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?” Seguem depoimentos extraídos da seção destinada aos comentários: 

Pontos positivos: “Para mim está tudo ótimo”, “minha universidade é maravilhosa”, “Creio que a UFMS já está bem avaliada.” 

Pontos negativos: “A cláusula no edital do auxílio estudantil (OUTRA GRADUAÇÃO) deveria ser revisada, levando em consideração que Coxim é um local com escassez de 

emprego e que a realidade de muitas pessoas mudaram com a pandemia de repente (desemprego total de todos os membros da família) e que COXIM oferece muito 

pouco para os jovens. Minha sugestão é que modifique essa Cláusula ou que deva existir com ressalvas (Exemplo: provar com documentação a veracidade da necessidade 

do auxílio), pois dessa forma acredito que tenha menos evasão nas salas de aulas e aumentaria o índice de formandos.”  

Sugestões / Outros: “Sem sugestões no momento”  
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Análise dos depoimentos acima 

 

Quanto à cláusula que impede acadêmicos que já tenha outra graduação de conseguir auxílios, esse tema já foi amplamente discutido junto a PROAES, no entanto, como os 

recursos são escassos torna impossível atender essa demanda.     

 

4.4 Plano de ação da Unidade 

 

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

 

  A direção pretende ampliar a participação da comunidade na avaliação institucional, visto que essa é uma ferramenta importante para ouvir a comunidade universitária e ainda, 

qualificar o atendimento da comunidade universitária. A direção utiliza os resultados da avaliação para planejar melhorias em vários âmbitos, visto que, a avaliação é a resposta da 

comunidade universitária. Ainda, a avaliação subsidia ações estratégicas para desenvolver ações para aprimorar o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação e o empreendedorismo no 

campus. A direção avaliou que a comunidade acompanha as ações da unidade e todas as implementações são pensadas a partir da demanda da comunidade.  

 

5. AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

5.1 CURSO DE DIREITO  

 

Identificação do curso 

 

• Nome do curso: 0806 - GRADUAÇÃO EM DIREITO (Cod. E-MEC: 1455070) 

• Título acadêmico: Bacharelado em Direito 

• Modalidade: Presencial 

• Turno: Noturno e sábados pela manhã e tarde. 

• Duração (UFMS): min. 10 semestres e max. 15 semestres   

• Implantação: 2019 

• Autorização: Portaria SERES/MEC n. 162, de 05/06/2020, D.O.U. n. 108, de 08/06/2020. 

• Reconhecimento/Renovação: ---- 

• Carga horária para integralização: 3.746 horas 

• PPC atual: 19 de novembro de 2019 (https://cpcx.ufms.br/direito/projeto-pedagógico) 
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5.1.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

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

 

Figura 48. Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação). 

 

 

Id 
Autoavaliação do 
Coordenador/Diretor 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

A 
Coordenação/Direção 
divulgou 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. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 

A 
Coordenação/Direção 
divulgou 
oportunidades para 
participação dos 
estudantes em em 
programas de ensino 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Id 
Autoavaliação do 
Coordenador/Diretor 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

(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/Direção 
propôs melhorias no 
curso a partir dos 
resultados de 
avaliação 
institucional 
(autoavaliação e 
avaliações externas). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q004 

A 
Coordenação/Direção 
desempenhou 
adequadamente suas 
funções de gestão, e 
esteve disponível no 
horário de 
atendimento da 
UFMS. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Id 
Autoavaliação do 
Coordenador/Diretor 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q005 

O Colegiado de Curso 
desempenhou 
adequadamente suas 
funções. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q006 

O Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), 
ou Núcleo Docente 
Assistencial 
Estruturante (NDAE) 
quando curso de 
residência, 
desempenhou 
adequadamente suas 
funções. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Figura 49. Avaliação da coordenação pelos estudantes. 

 

Id 
Avaliação pelo 
Estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

4,95 0,00% 90,91% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 22 

Q002 

A Coordenação 
divulgou 
oportunidades para 
participação dos 
estudantes em 
programas de 
ensino (monitoria, 
ligas acadêmicas, 
grupos de estudo), 
pesquisa (editais, 

4,91 0,00% 90,91% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22 
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Id 
Avaliação pelo 
Estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22 

Q004 

Foram oferecidas 
oportunidades aos 
estudantes para 
atuarem como 
representantes em 
Órgãos Colegiados, 
pela entidade de 
representação 
estudantil (DCE). 

4,86 0,00% 81,82% 13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 22 
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A análise dos gráficos do Curso de Direito do Câmpus de Coxim dever levar em consideração a peculiar condição de implantação, tendo em vista tratar-se do primeiro ano de 

desenvolvimento de suas atividades. Ainda assim, mesmo tendo em conta o momento de emergência sanitária, todos os deveres próprios da coordenação do Curso de Direito foram 

realizados a contento dentro dos limites do possível. Apesar da impossibilidade de encontro presenciais, a utilização de ferramentas de comunicação e de outros recursos tecnológicos 

permitiram a aproximação da coordenação com os discentes do curso, mantendo uma relação apta à realização de todos os atendimentos que se fizeram necessário sem atrasos ou 

inconvenientes. O elevado grau de satisfação discente é demonstrado em todas as instâncias. Como oportunidade de melhoria, focando na menor avaliação (4,86), cumpre dar mais 

publicidade e oportunidade para participação dos estudantes nos órgãos colegiados, notadamente o DCE. Ademais, seria adequado, o incentivo à formação do Diretório Acadêmico do 

Curso e da Associação Atlética.  

 

 

5.1.2 Atendimento aos estudantes 

 

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

 

Figura 50. Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador. 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 
Existe 
oportunidade de 
participação em 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

4,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q003 
Existe 
acompanhamento 
de egressos. 

3,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Figura 51. Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

4,77 0,00% 81,82% 13,64% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 22 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

4,84 0,00% 72,73% 13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 13,64% 22 

 

 

 
 

 

Questão aberta (estudantes) 
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Pontos positivos: nada foi comentado. 

Pontos negativos: um acadêmico deixou registrada a sua opinião: “A cláusula no edital do auxílio estudantil (OUTRA GRADUAÇÃO) deveria ser revisada, levando em consideração 

que Coxim é um local com escassez de emprego e que a realidade de muitas pessoas mudaram com a pandemia de repente (desemprego total de todos os membros da 

família) e que COXIM oferece muito pouco para os jovens. Minha sugestão é que modifique essa Cláusula ou que deva existir com ressalvas (Exemplo: provar com 

documentação a veracidade da necessidade do auxílio), pois dessa forma acredito que tenha menos evasão nas salas de aulas e aumentaria o índice de formandos.”  Outro 

aluno escreveu que está preocupado com “questão das ajudas estudantil, para pessoas que mora em cidades vizinhas”.  

Sugestões / Outros: 

 

A análise das questões relacionadas com a assistência estudantil deve ser contextualizada considerando o estado de emergência sanitária decorrente da pandemia COVID-19. É 

importante destacar que a UFMS ofertou um leque bastante adequado de programas de assistência estudantil (inclusive auxílio emergencial e empréstimo de equipamento eletrônicos) 

de modo a colaborar com os estudos à distância e mitigar as dificuldades de estudantes mais carentes. A divulgação foi realizada por meio de mídias eletrônicas, notadamente o sítio 

eletrônico do Câmpus de Coxim e replicado nos grupos de whatsapp pelos professores e, inclusive, pela assistente social. Foram feitos diversos atendimentos para discentes com dúvidas 

sobre o preenchimento dos formulários, tanto pela UAE quanto pelo coordenador de curso. O grau de satisfação dos estudantes é demonstrado pela elevada avaliação satisfatória em 

relação aos programas assistenciais (4,77) e à disposição de ferramentas de acessibilidade (4,84). Importante ainda destacar que foram tomadas providências para que uma aluna que, 

face deficiência auditiva tinha dificuldade de acompanhamento de aulas, tivesse à sua disposição aulas gravadas com legendas e, em um momento posterior, com legendadas geradas 

em tempo real.  

 

Mesmo observada uma elevada pontuação nos quesitos deste tópico, é importante ter em mente a necessidade de aprimorar os mecanismos de divulgação de oportunidades de 

participação em projetos assistenciais, as possibilidades de acesso aos equipamentos eletrônicos e de adaptação dos recursos tecnológicos em relação às necessidades dos alunos. 

Ademais, levando em consideração os apontamentos indicados em questões abertas pelos estudantes, cumpre sugerir aos órgãos institucionais competentes, acaso possível e 

pertinente, a simplificação dos procedimentos de inscrição nos programas assistenciais. Por fim, merece ainda atenção, a adequada distribuição de oportunidades para os discentes de 

cidades vizinhas, merecendo, neste ponto, uma divulgação mais focada dos editais disponíveis. 

 

5.1.3 Disciplinas e docentes 

 

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

 

Figura 52. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1. 

Id 
Como você avalia a disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q001 
O Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) 
foi cumprido adequadamente 

78,41% 13,62% 3,65% 3,32% 0,66% 301 
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Id 
Como você avalia a disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q002 
A bibliografia indicada e os conteúdos abordados 
contribuíram para meus estudos e aprendizado 

76,08% 17,28% 4,65% 1,00% 1,00% 301 

Q003 
Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações. 

77,74% 15,95% 2,33% 2,99% 1,00% 301 

Q004 
Os prazos previstos em normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas foram cumpridos 

71,10% 11,96% 10,96% 4,32% 1,66% 301 

Q005 
O docente apresentou didática e competência técnica 
adequadas (organização, domínio de conteúdo, uso 
de recursos/atividades/TICs) 

78,41% 11,63% 6,31% 1,66% 1,66% 301 

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) 

85,71% 8,31% 1,99% 2,99% 1,00% 301 

Q007 

O docente teve disponibilidade suficiente, dentro do 
horário da UFMS, para atendimento aos estudantes, 
pessoalmente (com agendamento prévio, se for fora 
das aulas) ou por outras formas de comunicação 

86,38% 8,31% 3,99% 1,00% 0,33% 301 

Q008 
O docente teve bom relacionamento com os(as) 
estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade 

90,70% 7,31% 1,33% 0,33% 0,33% 301 
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Figura 53. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2. 

 

Id 

Como você avalia a 
disciplina e o 
desempenho 
docente, quanto 
à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

O Plano de Ensino 
(ementa, 
programação, 
avaliações, 
bibliografias) foi 
apresentado no 
início da disciplina 
e foi cumprido 
adequadamente. 

4,93 0,00% 93,98% 5,26% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q002 

As bibliografias 
indicadas estavam 
disponíveis na 
Biblioteca física 

4,98 0,00% 98,50% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 133 
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Id 

Como você avalia a 
disciplina e o 
desempenho 
docente, quanto 
à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

e/ou virtual da 
UFMS. 

Q003 

Os conteúdos 
abordados 
contribuíram para 
a aprendizagem. 

4,94 0,00% 94,74% 4,51% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q004 

Houve coerência 
entre o conteúdo 
ministrado e as 
avaliações. 

4,92 0,00% 95,49% 3,01% 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 133 

Q005 

Os prazos 
previstos para a 
divulgação/entrega 
das notas e 
frequência foram 
cumpridos. 

4,94 0,00% 96,24% 1,50% 2,26% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

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). 

4,95 0,00% 95,49% 4,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 133 
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Id 

Como você avalia a 
disciplina e o 
desempenho 
docente, quanto 
à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q007 

O docente e/ou 
tutor foi assíduo e 
pontual nas 
aulas/atividades 
propostas. 

4,98 0,00% 99,25% 0,00% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q008 

O docente e/ou 
tutor estiveram 
disponíveis, dentro 
do horário de 
trabalho na UFMS, 
para atendimento 
aos estudantes. 

4,99 0,00% 99,25% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q009 

O docente e/ou 
tutor teve bom 
relacionamento 
com os 
estudantes, 
considerando 
ética, respeito e 
cordialidade. 

4,99 0,00% 99,25% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 133 
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Figura 54. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1. 

 

Id Autoavaliação docente na disciplina Média 
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q001 
O Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) 
foi cumprido adequadamente 

4,33 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 6 

Q002 
Os prazos previstos em normas institucionais para 
a divulgação/entrega das notas foram cumpridos 

4,67 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 6 

Q003 

Apresentei didática e competência técnica 
adequada (organização, domínio de conteúdo, uso 
de recursos/atividades/TICs) na condução das 
aulas/atividades. 

4,33 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 6 

Q004 
Fui assíduo e pontual nas aulas/atividades 
propostas. 

4,67 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 6 
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Id Autoavaliação docente na disciplina Média 
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q005 
Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de 
trabalho na UFMS, para atendimento aos 
estudantes. 

4,67 83,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 6 

Q006 
Tive bom relacionamento com os estudantes, 
considerando ética, respeito e cordialidade. 

4,33 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 6 

 

 
Figura 55. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

Id 
Autoavaliação docente na 
disciplina 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

O Plano de Ensino (ementa, 
programação, avaliações, 
bibliografia) foi apresentado 
e cumprido adequadamente. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 
Os prazos previstos para a 
divulgação/entrega das 
notas e lançamento das 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Id 
Autoavaliação docente na 
disciplina 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

frequências foram 
cumpridos. 

Q003 

Apresentei didática e 
competência técnica 
adequada (organização, 
domínio de conteúdo, uso de 
recursos/atividades/TICs) na 
condução das 
aulas/atividades. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q004 
Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q005 

Tive disponibilidade 
suficiente, dentro do horário 
de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q006 

Tive bom relacionamento 
com os estudantes, 
considerando ética, respeito 
e cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas 

 

Pontos positivos: não houve comentários dos alunos no tocante a esse quesito 

Pontos negativos: não houve comentários dos alunos no tocante a esse quesito 

Sugestões / Outros: não houve comentários dos alunos no tocante a esse quesito 

 

Tratando de um curso presencial que, face as necessidades de biossegurança, teve que ser trabalhando durante o ano de 2021 através de metodologias de EaD, existia um certo receio 

do corpo docente sobre as possibilidades de satisfazer as expectativas do corpo discente sem o contato diuturno em sala de aula. Conforme a avaliação do corpo docente pelos discentes, 

tal receio foi infundado. Apesar dos desafios do ensino à distância, é patente o elevadíssimo grau de satisfação dos estudantes com os professores atuantes, sendo todas as avaliações 

acima de 4,47 e 4,92, respectivamente, no primeiro e segundo semestres.  

 

É interessante salientar que as notas da autoavaliação docente e da avaliação pelos estudantes são extremamente próximas, demonstrando, por um lado, que os professores estão 

bastante críticos em suas avaliações e que existe uma interação muito satisfatória entre docentes e estudantes na realização de um ensino jurídico de elevada qualidade.  

 

Acreditamos que as aulas presenciais ainda são fundamentais para a formação dos alunos e alunas, as interações professor-alunos e alunos com seus pares favorecem o diálogo e o rico 

debate sobre os conteúdos, no que se espera, com o retorno da rotina presencial, que as práticas de aprendizagem mostrem-se ainda mais interativas e proveitosas. 
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5.1.4 Desempenho estudantil 

 

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

 

Figura 56. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1. 

 

Id 
Avaliação pelo 
docente 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Os estudantes 
foram atentos e 
participativos 
nas 
aulas/atividades. 

4,00 0,00% 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 6 

Q002 

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

3,67 0,00% 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 

Q003 

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

3,67 0,00% 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 

Q004 

Os estudantes 
mostraram 
postura ética 
(respeito à 
coletividade, 
observância às 

4,00 0,00% 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 6 
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Id 
Avaliação pelo 
docente 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

3,83 0,00% 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 6 

 

 
 

Figura 57. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2. 
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Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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

4,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 

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

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q003 

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

4,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q005 

Os estudantes 
assimilaram 
adequadamente os 
conteúdos abordados. 

4,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Figura 58. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1. 

 

Id 
Autoavaliação 
do estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Fui atento e 
participativo nas 
aulas/atividades, 
presenciais e/ou 
remotas 

4,12 0,00% 42,52% 36,88% 11,96% 7,64% 1,00% 0,00% 301 

Q002 

Tive dedicação 
extraclasse aos 
estudos e 
atividades 
disciplinares 

4,21 0,00% 46,84% 34,22% 12,96% 4,98% 1,00% 0,00% 301 

Q003 

Fui assíduo e 
pontual 
(frequência e 
permanência) 
nas 
aulas/atividades. 

4,55 0,00% 65,45% 26,25% 7,31% 0,00% 1,00% 0,00% 301 
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Id 
Autoavaliação 
do estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q004 

Assimilei 
adequadamente 
os conteúdos 
abordados. 

4,14 0,00% 37,87% 43,52% 13,95% 4,32% 0,33% 0,00% 301 

Q005 

Tive iniciativa de 
contato com o(a) 
docente em caso 
de dúvidas ou 
dificuldades na 
disciplina 

4,29 0,00% 56,15% 18,94% 12,96% 6,31% 1,00% 4,65% 301 

Q006 

Tive bom 
relacionamento 
com o(a) 
docente, 
considerando 
ética, respeito e 
cordialidade 

4,81 0,00% 86,38% 7,97% 5,65% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Figura 59. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

Id 
Autoavaliação 
do estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Fui atento e 
participativo nas 
aulas/atividades, 
e me dediquei 
aos estudos. 

4,77 0,00% 78,20% 21,05% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q002 

Fui assíduo e 
pontual 
(frequência e 
permanência) 
nas 
aulas/atividades. 

4,85 0,75% 84,21% 15,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q003 

Assimilei 
adequadamente 
os conteúdos 
abordados. 

4,65 0,00% 66,92% 31,58% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q004 

Tive iniciativa de 
contato com o 
docente e/ou 
tutor em caso de 
dúvidas ou 
dificuldades nas 
aulas/atividades. 

4,62 0,00% 76,69% 9,02% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 133 

Q005 

Tive bom 
relacionamento 
com o docente 
e/ou tutor, 
considerando 
ética, respeito e 
cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 133 
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Novamente salientando que, apesar de previsto como curso presencial, face os imperativos de biossegurança, todas as disciplinas dos semestres de 2021 foram ministradas em formato 

EaD. Tal situação foi desafiadora não somente para os docentes – ainda habituados com o formato presencial – quanto para os discentes. Da parte dos docentes, diversos cursos em 

metodologia de Ensino à Distância e sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação ajudaram a estabelecer um standard de qualidade necessário para realização das atividades 

de aprendizagem. 

 

Da parte dos discentes, cumpre destacar, que algumas dificuldades se apresentaram. Um segmento considerável dos alunos matriculados no curso de Direito (praticamente metade 

deles) trabalha durante o dia e outra parcela igualmente significativa não tinha hábitos de estudo e domínio de instrumentos tecnológicos. Para contornar o problema, foram 

disponibilizados canais de comunicação para que dúvidas e dificuldades fossem superadas, tanto pela coordenação, pelo corpo técnico do Câmpus de Coxim, quanto pela AGETIC.  

 

A avaliação do desempenho estudantil pelos docentes no primeiro semestre de 2021 é um reflexo destas dificuldades, constatada pelas avaliações meramente satisfatórias nas questões 

formuladas, destacando pontualidade e assiduidade (3,67), iniciativa de contato (3,67) e assimilação de conteúdo (3,83). Por outro lado, salienta-se que a experiência acumulada pelos 

docentes e discentes com o ensino remoto no primeiro semestre, transformou-se em oportunidade de lapidação do processo de aprendizagem no 2º semestre de 2021, tendo em vista 

que a avaliação pelos professores nos quesitos retromencionados foram significativamente melhores: 5,00 em assiduidade e pontualidade; 4,00 em iniciativa de contato; e 4,00 em 

assimilação de conteúdo.  

 

Acreditamos, nestes termos, que a experiência acumulada no primeiro semestre foi de extrema importância para que os alunos, ambientados com os desafios do EaD melhorassem 

seus desempenhos e adaptando-se às necessidades de biossegurança desenvolvessem hábitos de estudos adequados à realização de um adequado processo de aprendizagem. 
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A sinergia entre professores e alunos parece ser uma peça muito importante deste desempenho, visto que na avaliação dos alunos resta patente um elevado grau de satisfação no 

quesito relacionamento professor/discente com notas 4,83 no primeiro semestre e 5,00 no segundo semestre.  

 

5.1.5 Plano de ação do curso 

 

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

 

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a coordenação: 

   

A seguir estão apresentadas as fragilidades ou oportunidades de melhorias apontadas na autoavaliação 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. 

 

ANÁLISE: 

Em relação ao tópico 1.1.1. Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) todas a notas, tanto na autoavaliação quanto na avaliação pelos discentes, foram muito bem 

avaliadas mostrando o elevado grau de satisfação com as atividades quesitadas. Levando em conta a menor nota (4,86) na questão referente às oportunidades aos estudantes para 

atuarem como representantes em Órgãos Colegiados, pela entidade de representação estudantil (DCE), é importante destacar que já temos a participação discente no colegiado de 

curso nomeada pelo DCE e estamos tomando providências para que os discentes formem um Diretório Acadêmico e a Atlética do curso de Direito. 

 

Em relação ao tópico 1.1.2. Atendimento aos estudantes foram muito elevadas, mostrando o grau de compromisso da Instituição e da Unidade com a inclusão social, especial 

considerando as muitas 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. Por outro lado, considerando os desafios impostos pela crise sanitária e econômica, é importante destacar que tais 

políticas devem ser mantidas e, se possível ampliadas. Atendendo os comentários destacados em sugestão/crítica apresentada em resposta dissertativa, é também importante aprimorar 

ainda mais os canais de comunicação para informar os discentes destas oportunidades, especialmente aqueles que moram nas cidades vizinhas de Coxim. Sobre a avaliação 3,00 no 

quesito acompanhamento de egressos, cumpre salientar que o Curso de Direito de Coxim ainda não possui egressos, no que, em nosso entender, a resposta mais adequada seria indicar 

que não se aplica ao caso específico. De qualquer modo, é pontua-se que a necessidade de acompanhamento de egressos é algo que está em nosso planejamento de longo prazo, já 

em preparação para a formatura de nossa primeira turma.  

 

No tópico 1.1.3. Disciplinas e Docentes, as altas notas auferidas são testemunho do empenho dos professores envolvidos em ofertar ao discente um ensino público, gratuito e de 

qualidade mesmo em situações adversas de emergência pandêmica. Todas as notas, sem exceção e em todos os quesitos foram superiores à 4,00, sendo a menor 4,47 no primeiro 

semestre e 4,92 no segundo semestre. Considerando somente as menores notas poderíamos ver uma oportunidade de melhoria no que se refere ao cumprimento dos prazos previstos 

em normas institucionais para a divulgação/entrega das notas foram cumpridos, com uma fiscalização mais rigorosa por parte da coordenação. 
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No tópico 1.1.4. Desempenho estudantil, avaliação dos docentes (2021/1) apresenta algumas oportunidades de melhoria, especialmente nos quesitos de assiduidade e pontualidade 

(3,67), iniciativa de contato com o professor (3,67) e assimilação de conteúdo (3,83). Mesmo destacando que os índices de avaliação melhoraram na avaliação do segundo semestre 

para 5,00 em assiduidade e pontualidade, para 4,00 em iniciativa de contato com o professor e 4,00 em assimilação de conteúdo, entendemos que o retorno às atividades presenciais 

oferecerá mais oportunidades para melhorar tais notas. No que se refere à assiduidade e pontualidade, o fato de chamadas realizadas presencialmente deve ser um fato de incremento 

de pontualidade e da assiduidade; no quesito de iniciativa de contato com o professor, as aulas presenciais devem oferecer mais oportunidades de interação entre docentes e alunos 

e, por fim, no que se refere à assimilação do conteúdo, reafirmamos nossa crença na superioridade do ensino presencial aliado com TICs e metodologias ativas para incrementar a 

assimilação do conteúdo pelos acadêmicos.  

 

De qualquer forma, considerando a evolução das notas do primeiro para o segundo semestre não se apresentam nesta avaliação fragilidades (escore 1 e 2). As oportunidades de 

melhoria indicadas no primeiro semestre foram remediadas já no segundo semestre, no que o curso de Direito do Câmpus Coxim não apresenta nenhuma avaliação com escore menor 

do que 4,00. 

 

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação? 

A coordenação do Curso de Direito utiliza dos dados para o acompanhamento de eventuais problemas e oportunidades de melhorias, discutindo com os professores e alunos 

sobre a avaliação, construindo com os alunos e docentes soluções dialogadas e estabelecendo com o Colegiado um debate sobre as melhores formas de intervenção com base da 

experiência conjunta.  

 

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

Como se trata do primeiro ano de avaliação institucional do Curso de Direito do Câmpus CPCX tal questão não se aplica.   

 

RESOLUÇÃO Nº 20-CGB/DIR/CPCX/UFMS, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022.  
“O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE DIREITO DO CÂMPUS DE COXIM da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais,resolve ad referendum:  
Aprovar o relatório de análise de resultados da avaliação institucional referente ao ano de 2021, do curso de Direito-Bacharelado (0806), do câmpus de Coxim, conforme nos termos 
em anexo.  
FRANCISCO ILIDIO FERREIRA ROCHA, 
Presidente do colegiado.” 

 

5.2 CURSO DE LETRAS  

 

Identificação do curso 

 

• Nome do curso: Letras - Português - Licenciatura 
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• Título acadêmico: Licenciatura 

• Modalidade: Presencial 

• Turno: noturno  

• Duração (UFMS): min. 8 semestres e max. 12 semestres  
• Implantação: 2014. Reconhecimento: 2017.  
• Autorização: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL da Criação (0805) por meio da RESOLUÇÃO COUN/UFMS Nº 21, DE 25 DE MARÇO DE 2014.  
• Reconhecimento/Renovação: Protocolo 201607610. Código MEC 139434; código da avaliação 132095; conceito 4.  
• Reconhecimento/Renovação: RECONHECIMENTO MEC: PORTARIA – SERES/MEC N. 857, DE 04/08/2017 – D.O.U. N. 150, DE 07/08/2017 
• Carga horária para integralização: 3.206 horas  
• PPC atual: RESOLUÇÃO COGRAD Nº 581, de 30 de novembro de 2018.   

 

5.2.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

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

 

Figura 60. Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação). 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item.  

 

 

Figura 61. Avaliação da coordenação pelos estudantes. 

 

Id Avaliação pelo Estudante Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 
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Id Avaliação pelo Estudante Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

(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). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q003 

A Coordenação esteve 
disponível, no horário da 
UFMS, para atendimento aos 
estudantes. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q004 

Foram oferecidas 
oportunidades aos 
estudantes para atuarem 
como representantes em 
Órgãos Colegiados, pela 
entidade de representação 
estudantil (DCE). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 
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A satisfação dos alunos com a atuação do coordenador se deve ao fato de ele se mostrar solícito e muito gentil, atendendo a todos amigavelmente e procurando encontrar 

soluções para as demandas discentes que surgem. Sempre que surge uma situação que preocupa ou gera dúvida em muitos alunos, o coordenador se dispõe a agendar reuniões com 

as turmas, elucidando cada questão e solucionando os problemas que porventura apareçam. A dedicação profissional do Prof. Ivanildo é notada em muitos aspectos. Ele é coordenador 

do programa Residência Pedagógica. Recentemente, ele foi convidado para a composição do Conselho de Graduação do Campus de Coxim para o mandato de 2022-2024 

(RESOLUÇÃO Nº 299-CAS/CPCX/UFMS, DE 27 DE JANEIRO DE 2022). Apesar do esforço do coordenador em dirimir todas as dúvidas dos alunos, ainda há estudantes que aparentemente 

precisam entender certas questões que estão acima da vontade do prof. Ivanildo. No SIAI, na seção destinada aos depoimentos, um acadêmico pediu para que seja revista “a ementa 

das aulas aos sábados, estendendo o horário das aulas no decorrer da semana, e retirando as mesmas dos dias de sábados”. 
 

5.2.2 Atendimento aos estudantes 

 

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

 

Figura 62. Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.  

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item.  

 

Figura 63. Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes. 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

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. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 
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O gráfico demonstra que a política de atendimento aos estudantes, no que se refere aos programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios), foi bem muito avaliada 

pelos discentes. Apesar disso, um discente registrou que “gostaria que a UFMS oferecessem lanche ou merenda aos estudantes que vem de outros Municípios ou até mesmo 

de outros Estados quando ingressam no curso no Campus de aprendizado”. Esse depoimento suscita preocupação, pois ele deve estar precisando de ajuda, talvez não tenha 

atentando aos prazos para solicitar bolsas. Como os depoimentos são anônimos, não foi possível descobrir quem alegou essa solicitação para poder auxiliá-lo de algum modo. 

A instituição também sempre deixou aberta a possibilidade de o acadêmico receber ao apoio psicológico. Sobre o atendimento psicológico, pode-se ressaltar que, preocupada 

com a saúde mental dos seus servidores e estudantes, a UFMS disponibilizou o seguinte link (http://link.ufms.br/atendimentopsicologico) para que as pessoas pudessem ser atendidas 

e cuidadas por profissionais da área de Psicologia. Foram elaboradas as seguintes artes para divulgar essa possibilidade, e esses convites foram repetidamente divulgados nos grupos 

de Whats App dos alunos: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://link.ufms.br/atendimentopsicologico
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O link continha um formulário a ser preenchido pelo interessado. Depois que o formulário foi suspenso, ainda havia meios de agendar. As orientações para isso foram as 

seguintes: a) caso você seja estudante e não tenha se inscrito para o Atendimento Psicológico, acesse link.ufms.br/AtendimentoPsiEstudante e faça sua inscrição; b) caso você seja 

servidor da UFMS (docente ou técnico-administrativo) entre em contato com a Progep para agendar o atendimento, na Cidade Universitária, pelos telefones (67)3345 -7079/7229 

ou pelo e-mail psicologia.progep@ufms.br. Nos campi da UFMS, entrar em contato com as UAP-AE que possuem psicólogos. Mais informações sobre os procedimentos para essa 

ação podem ser vistas no link https://proaes.ufms.br/solicitacao-de-atendimento-em-servico-social-acolhimento-aos-academicos-as-da-ufms-em-tempos-da-pandemia-de-covid-19/. 

Sobre a atuação do Serviço Social no CPCX, nota-se que, em tempos de ensino remoto, esse setor tem se empenhado muito em divulgar, por meio dos grupos de Whats 

App, as diversas modalidades de auxílios estudantis. Foi divulgada a existência dos seguintes auxílios: Auxílio Alimentação, Auxílio Creche, Auxílio Emergencial, Auxílio Moradia, 

Auxílio Permanência, Auxílio para Participação de Estudantes em Eventos – APEE, Bolsa Promisaes. Os Auxílios criados durante a pandemia foram os seguintes: Auxílio Alimentação 

Emergencial, Auxílio Inclusão Digital – Acesso à internet, Auxílio Emergencial – EPIs, Cadastro de estudantes para empréstimo de equipamento tecnológico. Para os alunos que 

viessem a ter dúvidas, além de se mostrar disponível, a assistente social Maria Nilza divulgou a Resolução n. 135. Esse documento apresenta detalhes relacionados aos auxílios e 

pode ser acessada pelo link https://proaes.ufms.br/files/2017/10/RESOLUCAO-COUN-n-135-de-28-12-2018.-1.pdf. Também foi repassada esta mensagem: “vocês podem obter 

maiores informações sobre o auxílio estudantil através do site https://proaes.ufms.br/auxilios-de-assistencia-estudantil/”. Várias artes também foram criadas e disponibilizadas 

para deixar a divulgação a mais acessível possível: 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://link.ufms.br/AtendimentoPsiEstudante&sa=D&source=editors&ust=1633620473619000&usg=AFQjCNEzB2Nlh28Ex0W1ktZHzaw_RptVPw
mailto:psicologia.progep@ufms.br
https://proaes.ufms.br/solicitacao-de-atendimento-em-servico-social-acolhimento-aos-academicos-as-da-ufms-em-tempos-da-pandemia-de-covid-19/
https://proaes.ufms.br/files/2017/10/RESOLUCAO-COUN-n-135-de-28-12-2018.-1.pdf
https://proaes.ufms.br/auxilios-de-assistencia-estudantil/
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5.2.3 Disciplinas e docentes 

 

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

 

Figura 64. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1. 

Como você avalia a disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

O Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) 
foi cumprido adequadamente 

4,22 53,20% 25,59% 13,80% 3,70% 3,37% 297 

A bibliografia indicada e os conteúdos abordados 
contribuíram para meus estudos e aprendizado 

4,31 55,22% 29,29% 9,76% 2,36% 3,37% 297 

Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações. 

4,32 54,88% 31,31% 6,73% 3,70% 3,03% 297 

Os prazos previstos em normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas foram cumpridos 

4,39 58,25% 29,29% 7,74% 1,68% 2,69% 297 

O docente apresentou didática e competência técnica 
adequadas (organização, domínio de conteúdo, uso 
de recursos/atividades/TICs) 

4,28 53,87% 30,98% 6,73% 3,03% 4,38% 297 

O docente foi assíduo e pontual na disciplina 
(cumprimento dos dias e horários das aulas 
presenciais e/ou disponibilização de materiais das 
aulas remotas) 

4,37 58,25% 29,97% 3,03% 4,38% 3,37% 297 

O docente teve disponibilidade suficiente, dentro do 
horário da UFMS, para atendimento aos estudantes, 
pessoalmente (com agendamento prévio, se for fora 
das aulas) ou por outras formas de comunicação 

4,36 51,85% 28,28% 7,74% 2,02% 2,36% 297 

O docente teve bom relacionamento com os(as) 
estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade 

4,42 59,93% 30,30% 5,05% 1,35% 3,37% 297 
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As respostas dos alunos evidenciam a predominância dos conceitos MUITO BOM e BOM. Na seção destinada às sugestões, há o seguinte comentário: “Estou satisfeita com os meu 

aprendizado, com a forma dos Professores ensinarem cada conteúdo“. Na seção destinada aos depoimentos, todos os professores foram elogiados por sua didática e profissionalismo. 

Não houve nenhuma reclamação. Apenas para deixar registrados alguns depoimentos, citamos os seguintes: “Só elogios para a maneira como a professora conduz suas aulas. Aplausos 

e mais aplausos”; “Ótimo professor, muita dedicação e atenção com os alunos”; “Parabéns foi excelente amei muito com o ensinamento dele”; “Ótima  professora, muita atenciosa 

com os alunos”; “professora maravilhosa deixa a disciplina leve”; “Excelente Docente!”. O importante agora é manter esse nível positivamente elevado. 

 

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

 

Id 
Como você avalia a 
disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

O Plano de Ensino 
(ementa, programação, 
avaliações, bibliografias) 
foi apresentado no início 
da disciplina e foi 
cumprido adequadamente. 

4,90 0,00% 95,24% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 21 
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Id 
Como você avalia a 
disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q002 

As bibliografias indicadas 
estavam disponíveis na 
Biblioteca física e/ou 
virtual da UFMS. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

Q003 
Os conteúdos abordados 
contribuíram para a 
aprendizagem. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

Q004 
Houve coerência entre o 
conteúdo ministrado e as 
avaliações. 

4,43 0,00% 52,38% 38,10% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

Q005 

Os prazos previstos para a 
divulgação/entrega das 
notas e frequência foram 
cumpridos. 

4,67 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

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). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

Q007 

O docente e/ou tutor foi 
assíduo e pontual nas 
aulas/atividades 
propostas. 

4,67 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

Q008 

O docente e/ou tutor 
estiveram disponíveis, 
dentro do horário de 
trabalho na UFMS, para 
atendimento aos 
estudantes. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 
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Id 
Como você avalia a 
disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q009 

O docente e/ou tutor teve 
bom relacionamento com 
os estudantes, 
considerando ética, 
respeito e cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

 

 

No que se refere à avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes no período 2021/2, apesar de as respostas dos alunos evidenciam a predominância dos conceitos MUITO 

BOM e BOM ainda temos informações do que pode ser melhorado. Na seção destinada às sugestões, há o seguinte comentário acerca de um discente: “Aula muito extensa pela 

plataforma do mett, acabava ficando muito cansativo para os estudantes.” Sobre outro docente, há uma reclamação muito séria, o aluno escreve que o professor “poderia 

disponibilizar conteúdos /explicações gravadas por ele, de forma que pudéssemos compreender mais facilmente a disciplina”, ra zão pela qual esse aluno considerou a disciplina 



 130 

“muito dificil, comecei a entender pela ajuda dos colegas“. Por tudo isso, o discente aponta que o professor é “Bom, mas de fato poderia melhorar.” De fato, nesse período de 

pandemia, o professor deixar a aula gravada seria vital. 

 

Figura 65. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1. 

 

Id 
Autoavaliação docente na 
disciplina 

Média 
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q001 
O Plano de Ensino (ementa, 
avaliações, bibliografia) foi 
cumprido adequadamente 

4,65 70,00% 25,00% 5,00% 0,00% 0,00% 20 

Q002 

Os prazos previstos em 
normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas 
foram cumpridos 

4,65 75,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20 

Q003 

Apresentei didática e 
competência técnica 
adequada (organização, 
domínio de conteúdo, uso de 
recursos/atividades/TICs) na 
condução das 
aulas/atividades. 

4,65 70,00% 25,00% 5,00% 0,00% 0,00% 20 

Q004 
Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. 

4,45 65,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20 

Q005 

Tive disponibilidade 
suficiente, dentro do horário 
de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. 

5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20 

Q006 

Tive bom relacionamento 
com os estudantes, 
considerando ética, respeito e 
cordialidade. 

5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20 
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O corpo docente de Letras é muito comprometido com a qualidade de ensino e as respostas só apontam a autoavaliação positiva que eles fazem, com sinceridade, de si próprios e de 

seu trabalho no período de 2021/1. 

 

 

Figura 66. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

Id 
Autoavaliação docente na 
disciplina 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

O Plano de Ensino (ementa, 
programação, avaliações, 
bibliografia) foi 
apresentado e cumprido 
adequadamente. 

4,73 0,00% 72,73% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 

Q002 

Os prazos previstos para a 
divulgação/entrega das 
notas e lançamento das 
frequências foram 
cumpridos. 

4,55 0,00% 54,55% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 

Q003 

Apresentei didática e 
competência técnica 
adequada (organização, 
domínio de conteúdo, uso 

4,73 0,00% 72,73% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 
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Id 
Autoavaliação docente na 
disciplina 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

de 
recursos/atividades/TICs) 
na condução das 
aulas/atividades. 

Q004 
Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. 

4,73 0,00% 72,73% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 

Q005 

Tive disponibilidade 
suficiente, dentro do 
horário de trabalho na 
UFMS, para atendimento 
aos estudantes. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 

Q006 

Tive bom relacionamento 
com os estudantes, 
considerando ética, 
respeito e cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 
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O corpo docente de Letras é muito comprometido com a qualidade de ensino e as respostas só apontam a autoavaliação positiva que eles fazem, com sinceridade, de si próprios e de 

seu trabalho no período de 2021/2. O momento de participar da Avaliação Institucional é uma oportunidade para, de fato, o docente refletir sobre o seu trabalho desenvolvido e 

relembrar as dificuldades superadas. No curso de Letras, em 2021/2, tivemos dois docentes que sofreram muito em decorrência da ação da COVID-19. O professor Gleiton ficou doente 

e teve de suspender as aulas temporariamente, depois ele voltou e conseguiu finalizar a disciplina. Tivemos outra professora que sofreu por conta de perder familiares para a referida 

doença, deixando seu registro no SIAI, na seção destinada aos comentários. Ambos superaram as dificuldades. Com fins de documentar a superação dessa fase difícil, gostaríamos de 

inserir as belíssimas reflexões da docente, por ser um depoimento exemplar que precisa ser relido sempre que alguma forma de abatimento tentar nos assolar: “Todas as disciplinas 

foram um grande desafio para mim, como docente. Passei por muitas crises de ansiedade, perdas familiares devido a Covid e as aulas síncronas não foram sem interrupção durante 

o semestre. Isso se deu por uma série de motivos, aos sábados quase sempre tínhamos sinal de internet ruim, por isso os encontros foram mais curtos e com mais conteúdo pra 

estudo do aluno. Nem sempre a turma estava completa, pois alguns conseguiram emprego nesse período e sendo provedores de suas  famílias, foi necessário ser mais flexível e 

fazer muitos encontros assíncronos. O whats foi um canal muito importante de comunicação e divulgação de conteúdos, pois falávamos a qualquer hora com os alunos. No whats 

não há hora e dias adequados, a necessidade deles e do professor é quem dita a comunicação, e eu não tenho problema em atender meus alunos a qualquer hora. Foi um período 

de muita troca, muita empatia e de apoio mútuo, pois eu os ajudei bastante quando não achavam possível seguir com os estudos e eles, foram minha motivação, me fortaleciam 

com palavras de ânimo, carinho e muita admiração por meu trabalho. Não me vejo fazendo outra coisa na vida, me fiz professora aqui na UFMS, devo a essa instituição toda minha 

formação e quero agradecer por não pararmos na pandemia. Ficar pertinho dos meus pupilos, mesmo que nos vendo por uma tela, salvou a minha vida e de muitos acadêmicos. 

Sairemos ainda mais fortes, não só do ponto de vista tecnológico q foi preciso se atualizar na marra, mas para aqueles que exerceram a empatia, o cuidado com o semelhante e, 
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mais do que ensinar, mas "como" ensinar nossos acadêmicos, todos envolvidos no processo estão mais fortalecidos. Creio que nunca deixamos uma leva de graduados tão humana 

como a UFMS entrega à sociedade nesse momento, verdadeiros cidadãos comprometidos com sua profissão e com a transformação social.” 

 

 

Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas 

 

O depoimento abaixo foi extraído do SIAI. Nele o acadêmico elenca conjuntamente pontos positivos e pontos negativos. Vamos citar o depoimento inteiro aqui, para depois fazer uma 

análise: “Estou satisfeita com o meu aprendizado, com a forma dos Professores ensinarem cada conteúdo, porém gostaria que a UFMS oferecesse lanche ou merenda aos estudantes 

que vem de outros Municípios ou até mesmo de outros Estados quando ingressam no curso no Campus de aprendizado. Reverem a ementa das aulas aos sábados, estendendo o 

horário das aulas no decorrer da semana, e retirando as mesmas dos dias de sábados. Atenciosamente Obrigado!!!” Acreditamos que o coordenador deveria abordar esse assunto 

nas reuniões com os alunos, a título de esclarecimentos sobre o que está e o que não está ao alcance dele. Isso porque sabemos que o coordenador não pode fazer milagres. Talvez 

seria o caso de repassar essas reclamações à direção, a fim de que sejam tomadas providências no sentido de auxiliar essa aluna. 

 

 

5.2.4 Desempenho estudantil 

 

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

 

Figura 67. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1. 

 

Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório  Total 

Os estudantes foram atentos e 
participativos nas aulas/atividades. 

4,00 0,00% 15,00% 70,00% 15,00% 0,00% 0,00%  20 

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

3,50 0,00% 10,00% 40,00% 45,00% 0,00% 5,00%  20 

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

3,65 0,00% 20,00% 50,00% 10,00% 15,00% 5,00%  20 
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Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório  Total 

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). 

4,55 0,00% 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00%  20 

Os estudantes assimilaram 
adequadamente os conteúdos 
abordados. 

4,15 0,00% 25,00% 65,00% 10,00% 0,00% 0,00%  20 

 

 

 
 

As respostas do gráfico acima demonstram que os docentes avaliaram o desempenho estudantil com conceito predominantemente BOM, apenas a pergunta 4 obteve um MUITO BOM.  

As respostas dos professores demonstram a percepção de que os acadêmicos poderiam ter se esforçado mais. Na seção destinada aos depoimentos, uma docente registrou seu 

pensamento, que talvez possa ser o mesmo dos demais professores. Ela escreveu: “É preciso considerar que há acadêmicos muito empenhados, participativos e interessados, e 

merecem muitos elogios, pois leem o material disponibilizado e tiram suas dúvidas. No entanto, outros não demonstram a mesma atitude, e isso compromete sua formação. 

Parabéns a todos pelos esforços, e segue o incentivo a que continuem a se esforçar, que busquem sempre melhorar seu desempenho como alunos e aproveitem as oportunidades 

de aprendizagens e formação.” 

 

 

Figura 68. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2. 
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Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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

3,91 0,00% 0,00% 90,91% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 11 

Q002 

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

3,82 0,00% 0,00% 81,82% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 11 

Q003 

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

4,36 0,00% 54,55% 36,36% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 11 

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). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 

Q005 

Os estudantes 
assimilaram 
adequadamente os 
conteúdos abordados. 

3,91 0,00% 0,00% 90,91% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 11 
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As respostas do gráfico acima demonstram que os docentes avaliaram o desempenho estudantil com conceito predominantemente BOM, apenas a pergunta 4 obteve um MUITO BOM.  

As respostas dos professores demonstram a percepção de que os acadêmicos poderiam ter se esforçado mais, conforme foi explanado nas considerações feitas para a análise do 

gráfico anterior. 

 

 

Figura 69. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1. 

 

Id 
Autoavaliação 
do estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Fui atento e 
participativo nas 
aulas/atividades, 
presenciais e/ou 
remotas 

4,33 0,00% 51,52% 33,00% 11,45% 1,01% 1,68% 1,35% 297 

Q002 

Tive dedicação 
extraclasse aos 
estudos e 
atividades 
disciplinares 

4,31 0,00% 49,49% 36,03% 8,75% 3,70% 1,01% 1,01% 297 
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Id 
Autoavaliação 
do estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q003 

Fui assíduo e 
pontual 
(frequência e 
permanência) 
nas 
aulas/atividades. 

4,40 0,00% 52,53% 37,71% 7,07% 0,00% 2,02% 0,67% 297 

Q004 

Assimilei 
adequadamente 
os conteúdos 
abordados. 

4,16 0,00% 44,11% 35,35% 14,14% 2,02% 3,37% 1,01% 297 

Q005 

Tive iniciativa de 
contato com o(a) 
docente em caso 
de dúvidas ou 
dificuldades na 
disciplina 

4,19 0,00% 48,82% 30,98% 12,46% 3,03% 3,70% 1,01% 297 

Q006 

Tive bom 
relacionamento 
com o(a) 
docente, 
considerando 
ética, respeito e 
cordialidade 

4,55 0,00% 65,66% 27,27% 4,71% 1,01% 1,35% 0,00% 297 
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As respostas predominantemente positivas se devem também aos projetos que contribuem com as aulas da graduação. O curso de Letras possui dois projetos em andamento – o 

PIBID e o Residência Pedagógica. O primeiro é coordenado pelo Professor Lemuel Diniz; o segundo, pelo docente Ivanildo Silva. No ano letivo de 2021, os acadêmicos bolsistas que 

participaram desse projeto foram: Kaellen Lara Reis, Elaine de Souza Garcia, Sandy da Silva Ribas, Priscila Ferreira Machado, Nívea Crispim da Silva, Guilherme Augusto da Silva, Jair de 

Brito Vargas e Tatiane Spengler Barbosa. As voluntárias são a Viviane de Moura Marinho e Paula de Vasconcelos Rego. O êxito do projeto PIBID também pode ser percebido nas palavras 

do acadêmico Guilherme Silva: “Através do Projeto PIBID tenho aprendido não somente a teorização, mas principalmente as questões mais práticas que circulam o ramo da educação 

e em especial à docência. Com o projeto tenho visto os primeiros e principais passos para se ter uma docência de excelência, as reuniões semanais proporcionam uma imersão a um 

conteúdo novo ou até mesmo uma retomada de um algo já visto na graduação, esses encontros se tornam uma conversa de aprendizagem e sobretudo de trocas de conhecimentos, já 

que os professores permitem que nós, pibidianos, participemos ativamente das discussões e sempre estão dispostos a ajudar-nos nas dúvidas e a solucioná-las. E através das atividades 

e trabalhos mais práticos, podemos treinar a didática e os conhecimentos adquiridos na graduação e principalmente no projeto.” 

Conforme informações disponibilizadas no site do CPCX, o Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e 

tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do/a licenciado/a na escola de educação básica a partir da 

segunda metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, a regência de sala de aula e a intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola 

com experiência na área de formação do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora. 

No campus de Coxim, o Residência Pedagógica (Letras – Português) é coordenado pelo Prof. Dr. Ivanildo José da Silva e conta com nove acadêmicos: Angélica Cristina, Bianca 

Valenzuela, Dayane Teodoro, Janaína Fernandes, Lilian Beteto, Magno Bezerra, Marcos Vinicius Leite, Renata Proença e Welerson Junio. A residência desses acadêmicos é desenvolvida 

na Escola Estadual Padre Nunes, no município de Coxim-MS, com as turmas do ensino fundamental, ensino médio e AJA por meio do WhatsApp em razão da modalidade de ensino 
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remoto no contexto da pandemia da Covid-19. Os residentes estão nos grupos de rede social formados para cada turma no sentido de auxiliar tanto os discentes quanto os docentes 

na busca ativa do conhecimento e na realização das atividades. Para isso, eles têm livre acesso às APC’s (Atividades Pedagógicas Complementares) de Língua Portuguesa para estudo e 

posterior explicação, caso seja necessário. Dessa feita, estão constantemente em contato com professores e estudantes, seja através de ligações telefônicas ou mensagens 

via WhatsApp. 

Na prática, o que se percebe é que tanto os participantes do PIBID como da Residência Pedagógica têm ajudado na assimilação dos conteúdos ensinados nas aulas da graduação. 

 

 

Figura 70. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

Id 
Autoavaliação do 
estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Fui atento e 
participativo nas 
aulas/atividades, e me 
dediquei aos estudos. 

4,57 0,00% 85,71% 4,76% 0,00% 0,00% 9,52% 0,00% 21 

Q002 

Fui assíduo e pontual 
(frequência e 
permanência) nas 
aulas/atividades. 

4,29 0,00% 57,14% 33,33% 0,00% 0,00% 9,52% 0,00% 21 

Q003 
Assimilei 
adequadamente os 
conteúdos abordados. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 

Q004 

Tive iniciativa de 
contato com o docente 
e/ou tutor em caso de 
dúvidas ou dificuldades 
nas aulas/atividades. 

3,81 0,00% 66,67% 0,00% 4,76% 4,76% 23,81% 0,00% 21 

Q005 

Tive bom 
relacionamento com o 
docente e/ou tutor, 
considerando ética, 
respeito e cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21 
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As respostas do gráfico têm, em sua maioria, as médias 4 e 5, números que sinalizam os itens indagados como sendo bem avaliados. A exceção fica por conta da questão número 4 a 

qual obteve a média 3,81. Quando a média fica entre 3 e 4 o que se percebe é a presença de oportunidade de melhoria. A pergunta 4 era “Tive iniciativa de contato com o docente 

e/ou tutor em caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades”. É preciso descobrir por quais razões certos alunos não tiveram iniciativa de entrar em contato com o docente 

para conversar sobre suas dúvidas. Na seção destinada às questões discursivas não há nenhum comentário dos alunos quanto a isso. Acreditamos que se eles não tiveram mais iniciativa 

de procurar os docentes é porque realmente não precisaram.  

  

 

Figura 71. Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação). 

 

Id 
Indique o seu grau de 
concordância com as 
seguintes afirmações 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

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

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 
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Id 
Indique o seu grau de 
concordância com as 
seguintes afirmações 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q002 

Tenho 
habilidade/conhecimento 
para utilizar as 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (TICs). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

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. 

4,67 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

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). 

4,33 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q005 

Acesso com frequência 
adequada meu e-mail 
institucional e os canais 
oficiais de comunicação 
para obter informações 
sobre a UFMS. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 
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As respostas do gráfico têm, em sua maioria, a média 5, número que sinaliza os itens indagados como sendo bem avaliados. A exceção fica por conta da questão número 3 a qual obteve 

a média 4,67. A pergunta 3 tinha o seguinte enunciado: “Contribuo para o desenvolvimento do curso por meio de participação ativa nas aulas/atividades, publicações científicas, 

pedidos de patentes, organização de eventos entre outros”. Embora essa média ainda indique que o item avaliado foi bem avaliado, é necessária uma reflexão para entender por que 

esse item recebeu nota mais baixa. Observando a dinâmica do curso, é provável que os alunos tenham feito uma autorreflexão e, no momento de responder, tenham percebido que 

realmente eles não publicaram textos científicos e não organizaram eventos. Essa atitude extremamente sincera fez com que a média ficasse reduzida. Mas cobrar publicações e 

organizações de eventos em tempos de pandemia seria exigir demais dos estudantes, pelo menos por 

enquanto. 

 

Questões abertas (docentes): Desempenho estudantil 

 

Esse espaço é importante para deixar anotados as impressões dos professores, conforme consta no SIAI: 

Pontos positivos: “Importante destacar a parceria das escolas estaduais nesse momento. Todas, apesar de tantos problemas que tivemos no município, não mediram esforços para 

oferecer um período de máxima inserção e qualidade nas atividades de estágio com nossos acadêmicos.” 

 

Pontos negativos: “É preciso considerar que há acadêmicos muito empenhados, participativos e interessados, e merecem muitos elogios, pois leem o material disponibilizado e tiram 

suas dúvidas. No entanto, outros não demonstram a mesma atitude, e isso compromete sua formação. Parabéns a todos pelos esforços, e segue o incentivo a que continuem a se 

esforçar, que busquem sempre melhorar seu desempenho como alunos e aproveitem as oportunidades de aprendizagens e formação.”  

“Houve muitos alunos muito interessados e participativos que merecem elogios pelo empenho: parabéns e continuem assim. Aos que  não demonstram tanto empenho e 

participação, parabéns pelo esforço que fizeram mas os incentivo a aproveitar mais e melhor as aulas, os materiais e as oportunidades de compartilhar conhecimentos e reflexões, 

sempre com ética, respeito, paciência e empatia.” 
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Análise: 

De fato, se a direção das escolas de Coxim tivesse impedido a participação dos alunos nas escolas nesse período de disseminação da pandemia, a realização dos estágios ficaria obstruída 

e, assim, atrasaria a conclusão da graduação. Na prática, a participação dos acadêmicos no estágio foi, em quase todos os momentos, por meio de recursos virtuais. Essa adaptação foi 

bastante facilitada pelas secretarias de educação. Realmente foi um ponto muito positivo e que merece destaque. Os dois últimos depoimentos docentes são um chamamento para 

que os alunos se dediquem mais e é sempre necessário destacar isso. Além disso, é fundamental que os alunos leiam o material disponibilizado antes de assistirem as aulas.  

 

5.2.5 Plano de ação do curso 

 

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

 

Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual. 

Fragilidade 
Foi proposta alguma ação? 

Qual e para quem? 

Situação atual da ação: 

encaminhada, realizada, em 

andamento etc. 

Políticas de ensino Conforme decidido em reunião de Colegiado de 

Letras e registrado em documento no PROCESSO 

SEI n. 23457.000668/2020-46, documento 

2287257, não foi necessária apresentar 

nenhuma ação nesse tópico.  

- 

Estudante de graduação Conforme decidido em reunião de Colegiado de 

Letras e registrado em documento no PROCESSO 

SEI n. 23457.000668/2020-46, documento 

2287257, não foi necessária apresentar 

nenhuma ação nesse tópico. 

- 

Política de atendimento 

aos estudantes 

Na reunião de Colegiado de Letras e registrado 

em documento no PROCESSO SEI n. 

23457.000668/2020-46, documento 

2287257, o corpo docente tomou ciência de 

que no relatório anterior houve reclamações 

acerca dos banheiros. Nesse ano não houve 

- 

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2772688&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000266&infra_hash=09663510461c6029e7d495b04c629457fc14024e0133db50950e1192d5c14dcb
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2772688&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000266&infra_hash=09663510461c6029e7d495b04c629457fc14024e0133db50950e1192d5c14dcb
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2772688&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000266&infra_hash=09663510461c6029e7d495b04c629457fc14024e0133db50950e1192d5c14dcb
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essas reclamações, pois a diretora conseguiu 

recursos e tomou as providências necessárias. 

Docentes Conforme decidido em reunião de Colegiado de 

Letras e registrado em documento no PROCESSO 

SEI n. 23457.000668/2020-46, documento 

2287257, não foi necessária apresentar 

nenhuma ação nesse tópico. 

- 

                                                                        Fonte: Coordenação de curso. 

 

 

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a coordenação: 

  Coordenador, caso deseje, acrescentar ou explicar algo sobre o tópico.  

 

A seguir estão apresentadas as fragilidades ou oportunidades de melhorias apontadas na autoavaliação 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. 

 

Segue a lista de fragilidades e oportunidades de melhoria. Muitas dessas fragilidades/supostas fragilidades foram extraídas da seção do SIAI destinada aos comentários discursivos: 

 

1) um acadêmico pediu para que seja revista “a ementa das aulas aos sábados, estendendo o horário das aulas no decorrer da semana, e retirando as mesmas dos dias de sábados”. 

 

2)um discente registrou que “gostaria que a UFMS oferecesse lanche ou merenda aos estudantes que vem de outros Municípios ou até mesmo de outros Estados q uando 

ingressam no curso no Campus de aprendizado”.  

3) Na seção destinada às sugestões, há o seguinte comentário acerca de um discente: “Aula muito extensa pela plataforma do mett, acabava ficando muito cansativo para os 

estudantes.”  

4)Sobre outro docente, há uma reclamação muito séria, o aluno escreve que o professor “poderia disponibilizar conteúdos /explicações gravadas por ele, de forma que pudéssemos 

compreender mais facilmente a disciplina” 

5) Um aluno reclamou o seguinte: “gostaria que a UFMS oferecesse lanche ou merenda aos estudantes que vem de outros Municípios ou até mesmo de outros Estados quando 

ingressam no curso no Campus de aprendizado. Reverem a ementa das aulas aos sábados, estendendo o horário das aulas no decorrer da semana, e retirando as mesmas dos dias 

de sábados” 

 

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2772688&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000266&infra_hash=09663510461c6029e7d495b04c629457fc14024e0133db50950e1192d5c14dcb
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Coordenador, quais ações você propõe para minimizar esses problemas elencados acima? 
 

Seguem as respostas do coordenador para cada questão exposta acima: 

 

“1.      De acordo com o Projeto Pedagógico de Letras, para integralizar a carga horária mínima da UFMS (3.206 horas), o curso precisa ofertar algumas disciplinas obrigatórias e 

optativas no sábado pela manhã e pela tarde, conforme item 1.11. do PPC Letras  - Português: “Turno de Funcionamento: Noturno, Sábado pela manhã e Sábado à tarde”. O 

acadêmico pede “para estender o horário das aulas no decorrer da semana, e retirando as mesmas nos dias de sábado”. Não é possível atender a solicitação, pois as disciplinas 

ofertadas durante a semana são distintas do período do sábado. 

2.      O campus de Coxim tem uma cozinha solidária destinada aos acadêmicos (com geladeira, microondas, garrafa de café, cafeteira, etc.). Nessa dependência tem uma 

geladeira comunitária para que, professores, técnicos e acadêmicos, disponibilizem alimentos para os acadêmicos, principalmente àqueles que permanecem grande parte do 

dia no campus.   
  

 3.      As aulas pelo Google Meet foram necessárias em razão do Covid-19, dado o contexto pandêmico no início de 2020. Conforme exposição dos professores, nem sempre as 

aulas tiveram longa duração pelas plataformas. No entanto, às vezes, o tempo mais prolongado era necessário devido à demanda de conteúdos teóricos necessários a serem 

estudados. 

  

4.      A meu ver, as aulas não eram gravadas porque o (possível) professor ministrava a disciplina pelo Google Meet de modo síncrono. Em tempo, afirmo que a coordenação 

não recebeu nenhuma solicitação/reclamação de acadêmicos para o professor deixar a aula gravada e disponível para posterior consulta. No entanto, não vejo nenhum problema 

em gravar as aulas e disponibilizá-las para os acadêmicos. 
  

5.      Informação repetida. Respondi nas questões acima.” 
 

RESOLUÇÃO Nº 72-CGL/LEP/CPCX/UFMS, DE 3 DE MARÇO DE 2022. O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE LETRAS DO CÂMPUS DE COXIM da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando processo 23457.000078/2022-85, resolve ad referendum: Aprovar o relatório de análise 

de resultados da avaliação institucional referente ao ano de 2021, do curso de Letras-Licenciatura (0805), do câmpus de Coxim, conforme nos termos em anexo. IVANILDO JOSÉ DA 

SILVA 

 

5.3 CURSO DE ENFERMAGEM  

 

Identificação do curso 

 

• Nome do curso: Enfermagem - Bacharelado – número do curso: 0804 - Código E-mec: 1111636 
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• Título acadêmico: Bacharel 

• Modalidade: Presencial 

• Turno: integral (manhã e tarde) 

• Duração (UFMS): min. 10 semestres e max. 15 semestres  

• Implantação: 2009 

• Autorização: Resolução n 47, de 25 de agosto de 2009, publicado no Boletim de serviço em 27 de agosto de 2009 

• Reconhecimento/Renovação: Portaria n 674, de 31 de outubro de 2016, publicado em 01 de novembro de 2016. Renovação: Portaria SERES/MEC n. 158, de 06/01/2022, D.O.U. 

n. 6, de 10/01/2022. 

• Carga horária para integralização: 4243 horas 

• PPC atual: Data de publicação: Resolução nº 392-Cograd/UFMS, de 26 de novembro de 2021. Link de acesso: https://cpcx.ufms.br/files/2022/01/NOVO-PPC-ENFERMAGEM.pdf 

https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=441952. 

 

 

5.3.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

 

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

 

Figura 72. Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação). 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item. (Como o coordenador do curso não respondeu ao questionário da Avaliação Institucional, o sistema SIAI não consegue gerar 

certos gráficos.) 

 

 

Figura 73. Avaliação da coordenação pelos estudantes. 

Id Avaliação pelo Estudante Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

A Coordenação divulgou 
informações e documentos 
da UFMS e do Curso 
relacionados a seu 
funcionamento, por 
exemplo, Plano de 

4,79 0,00% 76,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 25 

https://cpcx.ufms.br/files/2022/01/NOVO-PPC-ENFERMAGEM.pdf
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Id Avaliação pelo Estudante Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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). 

4,68 0,00% 72,00% 24,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25 

Q003 

A Coordenação esteve 
disponível, no horário da 
UFMS, para atendimento aos 
estudantes. 

4,80 0,00% 84,00% 12,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25 

Q004 

Foram oferecidas 
oportunidades aos 
estudantes para atuarem 
como representantes em 
Órgãos Colegiados, pela 

4,70 0,00% 68,00% 20,00% 4,00% 0,00% 0,00% 8,00% 25 
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Id Avaliação pelo Estudante Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

entidade de representação 
estudantil (DCE). 

 

 
 

Dentre as quatros questões que os estudantes puderam avaliar a coordenação do curso foi possível observar que houve uma média muito próxima ao conceito máximo em 

todas as questões. A maioria da comunidade discente do curso de Enfermagem avaliou a coordenação de forma positiva. De acordo com o Art. 19, compete ao Coordenador de Curso 

de Graduação: III - acompanhar a execução do Projeto Pedagógico do curso e IV - orientar e acompanhar a vida acadêmica, a coordenação teve um bom desempenho. 

 

 

5.3.2 Atendimento aos estudantes 

 

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

 

Figura 74. Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador. 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item.  
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Figura 75. Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

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. 

4,56 0,00% 76,00% 12,00% 4,00% 8,00% 0,00% 0,00% 25 

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. 

4,58 0,00% 68,00% 20,00% 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 25 
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Questão aberta (estudantes) 

 

No espaço dedicado às opiniões discursivas dos alunos não houve comentário acerca de bolsas e auxílios, mas foram encontrados depoimentos solicitando melhorias em aspectos físicos 

no CPCX. Seguem esses depoimentos: “Cobrir o estacionamento para não danificar a pintura de nossos veículos e dormitórios para acadêmicos que moram longe do campus 

e em outra cidade/estado.“; “Oferecer melhorias no espaço físico das salas de aulas, como lousas novas“; “Materiais novos para os laboratórios. “Precisa de uma cantina 

no interior da ufms.“. 

 

Os estudantes, novamente, avaliaram positivamente o atendimento que foram prestados a eles. Somente uma pequena parcela (4%) não soube responder/não se aplica. Porém, no 

espaço dedicado às opiniões discursivas foram solicitadas melhorias em aspectos físicos no CPCX “Cobrir o estacionamento para não danificar a pintura de nossos veículos e 

dormitórios para acadêmicos que moram longe do campus e em outra cidade/estado”; “Oferecer melhorias no espaço físico das salas de aulas, como lousas novas”; 

“Materiais novos para os laboratórios”. “Precisa de uma cantina no interior da ufms” algumas melhorias, como por exemplo a troca de ar condicionado das salas de aulas, foram 

realizadas, porém é complexo se administrar pouco recurso frente a demanda. 

 

5.3.3 Disciplinas e docentes 

 

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

 

Figura 76. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1. 

 

Id 
Como você avalia a disciplina e 
o desempenho docente, quanto 
à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q001 
O Plano de Ensino (ementa, 
avaliações, bibliografia) foi 
cumprido adequadamente 

3,92 0,00% 43,91% 24,11% 14,56% 5,73% 8,59% 419 

Q002 

A bibliografia indicada e os 
conteúdos abordados 
contribuíram para meus 
estudos e aprendizado 

4,04 0,00% 43,68% 27,92% 14,08% 6,21% 4,30% 419 

Q003 
Houve coerência entre o 
conteúdo ministrado e as 
avaliações. 

4,09 0,00% 46,30% 27,21% 13,37% 2,86% 6,21% 419 
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Id 
Como você avalia a disciplina e 
o desempenho docente, quanto 
à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q004 

Os prazos previstos em 
normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas 
foram cumpridos 

3,76 0,00% 38,90% 24,58% 14,08% 6,92% 11,46% 419 

Q005 

O docente apresentou didática 
e competência técnica 
adequadas (organização, 
domínio de conteúdo, uso de 
recursos/atividades/TICs) 

4,15 0,00% 53,70% 20,05% 12,65% 2,86% 6,92% 419 

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) 

3,96 0,24% 42,96% 23,15% 18,38% 5,01% 6,21% 419 

Q007 

O docente teve disponibilidade 
suficiente, dentro do horário da 
UFMS, para atendimento aos 
estudantes, pessoalmente 
(com agendamento prévio, se 
for fora das aulas) ou por 
outras formas de comunicação 

3,95 0,00% 39,62% 25,06% 16,71% 1,91% 7,88% 419 

Q008 

O docente teve bom 
relacionamento com os(as) 
estudantes, considerando 
ética, respeito e cordialidade 

4,07 0,00% 46,06% 29,12% 9,55% 5,73% 6,21% 419 
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Figura 77. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2. 

 

Id 
Como você avalia a 
disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

O Plano de Ensino 
(ementa, programação, 
avaliações, bibliografias) 
foi apresentado no início 
da disciplina e foi 
cumprido adequadamente. 

4,52 0,00% 70,13% 14,29% 9,74% 1,95% 1,95% 1,95% 154 

Q002 

As bibliografias indicadas 
estavam disponíveis na 
Biblioteca física e/ou 
virtual da UFMS. 

4,45 0,00% 62,99% 24,03% 7,79% 3,25% 1,30% 0,65% 154 

Q003 
Os conteúdos abordados 
contribuíram para a 
aprendizagem. 

4,50 0,00% 68,18% 15,58% 11,69% 2,60% 0,65% 1,30% 154 
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Id 
Como você avalia a 
disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q004 
Houve coerência entre o 
conteúdo ministrado e as 
avaliações. 

4,56 0,00% 73,38% 14,94% 6,49% 2,60% 1,95% 0,65% 154 

Q005 

Os prazos previstos para a 
divulgação/entrega das 
notas e frequência foram 
cumpridos. 

4,56 0,65% 69,48% 18,18% 5,19% 3,90% 0,65% 1,95% 154 

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). 

4,63 0,00% 77,92% 8,44% 10,39% 0,00% 1,95% 1,30% 154 

Q007 

O docente e/ou tutor foi 
assíduo e pontual nas 
aulas/atividades 
propostas. 

4,75 0,00% 86,36% 1,95% 7,14% 2,60% 0,00% 1,95% 154 

Q008 

O docente e/ou tutor 
estiveram disponíveis, 
dentro do horário de 
trabalho na UFMS, para 
atendimento aos 
estudantes. 

4,46 0,00% 67,53% 19,48% 4,55% 3,90% 3,25% 1,30% 154 

Q009 

O docente e/ou tutor teve 
bom relacionamento com 
os estudantes, 
considerando ética, 
respeito e cordialidade. 

4,81 0,00% 85,71% 8,44% 5,19% 0,00% 0,00% 0,65% 154 
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Figura 78. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1. 

 

Autoavaliação docente na disciplina   
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório  Total 

O Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) foi 
cumprido adequadamente 

  44,68% 55,32% 0,00% 0,00% 0,00%  47 

Os prazos previstos em normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas foram cumpridos 

  63,83% 34,04% 2,13% 0,00% 0,00%  47 

Apresentei didática e competência técnica adequada 
(organização, domínio de conteúdo, uso de 
recursos/atividades/TICs) na condução das 
aulas/atividades. 

  40,43% 59,57% 0,00% 0,00% 0,00%  47 

Fui assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas.   80,85% 19,15% 0,00% 0,00% 0,00%  47 
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Autoavaliação docente na disciplina   
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório  Total 

Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de 
trabalho na UFMS, para atendimento aos estudantes. 

  80,85% 0,00% 19,15% 0,00% 0,00%  47 

Tive bom relacionamento com os estudantes, 
considerando ética, respeito e cordialidade. 

  68,09% 17,02% 0,00% 14,89% 0,00%  47 

 

 

 
 

Figura 79. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

Autoavaliação docente na disciplina Média  5 4 3 2 1  Total 

O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi 
apresentado e cumprido adequadamente. 

5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  7 

Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento 
das frequências foram cumpridos. 

4,86  85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%  7 
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Autoavaliação docente na disciplina Média  5 4 3 2 1  Total 

Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, 
domínio de conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs) na condução das 
aulas/atividades. 

4,14  14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 0,00%  7 

Fui assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas. 5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  7 

Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, 
para atendimento aos estudantes. 

5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  7 

Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, 
respeito e cordialidade. 

5,00  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  7 

 

 

 
 

A maioria dos estudantes avaliaram as disciplinas e desempenho docente nas disciplinas como muito bom, bom e satisfatório. Por conta da pandemia as disciplinas teóricas 

oferecidas remotamente e as práticas realizadas em campos de estágios. Quanto ao desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) observa-se que na maioria das 

questões a resposta muito bom predominou, porém na questão 3 “apresentei didática e competência técnica adequada na condução das aulas/atividades” a maior parte dos docentes 

se autoavaliou como bom. Com incessante aprimoramento, o corpo docente e a instituição têm se comprometido com o desempenho na formação acadêmica. 
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Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas 

 

Nesse tópico, há muitas e muitas críticas dos alunos em relação a três professores. Do PRIMEIRO deles, resumidamente, as principais reclamações são: didática inadequada, falta de 

diálogo e de clareza nos objetivos e na condução das aulas. Alguns excertos serão colados aqui abaixo, a fim de deixar delineadas as queixas dos acadêmicos:  “Péssimo professor, não 

tem didática nenhuma, faz muita confusão e os alunos que tem que adivinhar o que ele quer“; “Difícil ter diálogo com o professor“; “professor que é extremamente difícil 

de ter um diálogo, além de usar um método de avaliação bem injusto, pois ele da nota para quem ele quer e se o aluno reclamar  dele ele diminui a nota“; “o professor é 

muito contraditório com suas palavras, chega ate ser grosseiro com os alunos. Ele fazia as coisas erradas e colocava a culpa nos alunos alegando que os alunos que 

falaram, e o professor sempre dizia que os alunos intentavam coisas que ele nem tinha falado sendo que o próprio professor se é contraditório com suas palavras.“; “  

“professor nao é preparado para dar aula, houve muitos conflitos, ele disse em aula q ele da nota de acordo com oq ele acha q a pessoa merece e nao pelo metodo 

avaliativo cientifico“; “Pior professor da faculdade, adora caçar uma confusão, os alunos manda mensagem para ele perguntando algo 5 dias depois responde. Ele combina 

uma coisa dai vira outra, só rolo. Nenhum aluno gosta dele“. Dentre as reclamações, também se lê: “professor da problema pra todas as turmas, sinico e debochado“. Alguma 

providência efetiva precisa ser tomada, pois há acadêmicos que estão relatando desânimo em denunciar a conduta dele na Avaliação e não ver mudança nenhuma de atitude por parte 

desse profissional. Um deles escreveu: “ já faz um tempinho que nós alunos vem reclamando dele nas avaliações e a sensação que dá é que não adianta nada a gente reclamar, 

pois ele não muda“. Nesse contexto, é importante ressaltar que a Comissão da Avaliação Institucional do CPCX sempre tem levado em conta tudo que os alunos escrevem, tudo é lido 

e conversas internas têm sido efetivadas com os docentes que recebem críticas. Tanto é verdade que, um dos professores que eram sempre muito criticados, agora só recebe elogios, 

como estes: “Um dos melhores professores do campus“; “Esse é melhor professor da faculdade, devia dar aula em mais matérias, um amor de pessoa, compreende os 

alunos, muito calmo, divertido, sempre explica tudinho, faz o máximo pra entregar as notas no mesmo dia ou ate no outro dia.“; “Ótimo professor, um dos melhores da 

universidade“. 

 

Do SEGUNDO professor, há muitíssimos protestos sobre demora em responder mensagens e e-mails, além da demora excessiva em entregar as avaliações corrigidas e lançar as notas 

no sistema. Esse profissional também apresenta recusa em gravar as aulas. O desespero dos alunos é tão grande, que um deles chegou a se expressar assim: “Alguma coisa tem que 

ser feita. Pelo amor de Deus alguém fais alguma coisa“ e “Quase mata a gente do coração de preocupação com as notas, entrega no último prazo possível.“. Seguem alguns 

desses depoimentos, os quais precisam ser lidos, relidos e apreciados: “Péssimo professor. Entrega as notas com muuuuito atraso. Chega atrazado [...], muitas vezes é grosseiro. 

Recusou o quanto pode gravar as aulas. Afirma que é acessível, mas não responde/ou responde com muito atraso aos e-mails e whats app dos alunos. Péssimo professor.“; 

“o professor demorou muito para corrigir as avaliações, não tínhamos retorno das notas e nem das correções, várias vezes não respondeu aos alunos. Entravamos em 

contato pelo whats para marcar horário e não obtínhamos respostas“; “várias vezes mandei mensagem via whatsapp, mandei e-mail pedindo orientação [...] e ele nunca 

respondeu.“; “não posta notas nos devidos prazos e quando vamos cobrar ainda acha ruim como se nós, alunos, também não temos muitas coisas para dar conta!!!!! 

Elogio 0!!!!“; “Não responde e mail e nem Whatsapp“. 

 

Do TERCEIRO professor as reclamações são de falta de preparação das aulas, ou seja, reclamação na didática. Ao que parece, o referido professor não está tendo o mínimo de empenho 

em preparar suas aulas. Os acadêmicos parecem desesperados com isso. Vale a pena transcrever um desses depoimentos, no qual, ao final, o acadêmico cobra diretamente uma solução 

por parte do CPCX: “Professor extremamente contraditório, sem conteúdo e sem didática! Essa matéria na minha opinião foi desnecessária e não acrescentou nada no meu 

conhecimento, ele simplesmente joga as informações para os alunos e quando questionamos ele, para cada um ele da uma resposta diferente, não tem clareza nenhuma 



 159 

no que ele quer, passamos um semestre e não tivemos aula de verdade, as aulas são rodas de conversa e se fosse sobre um assunto interessante tudo bem, mas são 

conversas aleatórias e sem didática nenhuma, trata os alunos com deboche e sarcasmo. [...] Espero que medidas sejam tomadas “ (sublinhado nosso). Desse profissional, 

também há reclamações de outra natureza, mas que também preocupam: “Fala bobagens em aula, brincadeiras sem graça“. 

 

 Além das insatisfações acima, há algumas falas de acadêmicos relatando eventuais atitudes de “grosseria” por parte de um professor nas aulas práticas. Esse profissional recebeu 

muitos elogios, mas ainda assim os alunos pedem que haja melhora no que se refere ao tratamento, principalmente quando a crítica é feita na frente de pacientes. Transcreve-se: 

“Elogios: boa didática, explica super bem, inteligentíssima, gosto muito dela. Critica/defeito: poderia melhorar o modo como conversa e explica o conteúdos aos 

acadêmicos, principalmente nas aulas práticas no hospital, porque infelizmente algumas técnicas que foram cobradas nós aprendemos de outro modo com outras 

professoras na disciplina de Fundamentos 2. No entanto, não há necessidade de nos responder com tom de grosseria, fazer comentários irônicos e criticar o erro em forma 

de gritos, principalmente na frente dos pacientes. Estudantes também merecem carinho, respeito, compreensão e se for criticados que seja em particular com devida 

educação.” 

 

Excetuando essas contestações específicas, há muitos elogios ao desempenho dos docentes e, em especial, à coordenadora Profa. Kátia Motta. Seguem: “A coordenação está de 

parabéns pelo desempenho com os cursos do campus CPCX”; “Quero aqui elogiar desde a coordenação da prof Kátia que foi  excelente, prestativa e atenciosa a resolver 

questões que ajudassem os alunos”. 

 

Os depoimentos são mais específicos a três professores, sendo contestações bem específicas, não podendo generalizar o corpo docente, pois há muitos elogios ao desempenho dos 

docentes e da coordenação. Por isso, tais depoimentos serão submetidos à apreciação da Coordenação e do colegiado do Curso para devidas providências.  

 

5.3.4 Desempenho estudantil 

 

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

 

Figura 80. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1. 

 

 

 Avaliação pelo docente 
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Total 

 Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. 25,53% 48,94% 4,26% 14,89% 47 

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

29,79% 40,43% 23,40% 6,38% 47 
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 Avaliação pelo docente 
Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Total 

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

27,66% 40,43% 6,38% 10,64% 47 

 
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). 

53,19% 14,89% 17,02% 14,89% 47 

 Os estudantes assimilaram adequadamente os conteúdos abordados. 21,28% 42,55% 21,28% 14,89% 47 

 

 
 

Figura 81. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2. 

 

Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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

3,57 0,00% 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 0,00% 7 

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

3,57 0,00% 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 0,00% 7 
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Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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

3,00 0,00% 14,29% 28,57% 0,00% 57,14% 0,00% 7 

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). 

2,57 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 57,14% 7 

Q005 
Os estudantes assimilaram adequadamente 
os conteúdos abordados. 

3,57 0,00% 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 0,00% 7 

 

 

 
 

 

 

Figura 82. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1. 
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Id 
Autoavaliação 
do estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Fui atento e 
participativo nas 
aulas/atividades, 
presenciais e/ou 
remotas 

3,98 0,00% 29,12% 40,81% 21,24% 3,34% 1,19% 4,30% 419 

Q002 

Tive dedicação 
extraclasse aos 
estudos e 
atividades 
disciplinares 

4,19 0,00% 40,10% 39,14% 12,89% 2,63% 1,19% 4,06% 419 

Q003 

Fui assíduo e 
pontual 
(frequência e 
permanência) 
nas 
aulas/atividades. 

4,32 0,00% 48,69% 35,08% 8,83% 0,48% 2,63% 4,30% 419 

Q004 

Assimilei 
adequadamente 
os conteúdos 
abordados. 

3,96 0,00% 29,59% 42,00% 18,85% 1,67% 3,82% 4,06% 419 

Q005 

Tive iniciativa de 
contato com o(a) 
docente em caso 
de dúvidas ou 
dificuldades na 
disciplina 

4,07 0,00% 38,66% 30,07% 17,90% 1,67% 3,58% 8,11% 419 

Q006 

Tive bom 
relacionamento 
com o(a) 
docente, 
considerando 
ética, respeito e 
cordialidade 

4,31 0,00% 47,97% 33,17% 14,08% 0,24% 1,19% 3,34% 419 
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Figura 83. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

Id 
Autoavaliação do 
estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

Fui atento e participativo 
nas aulas/atividades, e 
me dediquei aos 
estudos. 

4,54 0,00% 61,69% 30,52% 3,90% 0,65% 1,30% 1,95% 154 

Q002 

Fui assíduo e pontual 
(frequência e 
permanência) nas 
aulas/atividades. 

4,75 0,00% 85,71% 3,25% 7,79% 0,00% 1,30% 1,95% 154 

Q003 
Assimilei 
adequadamente os 
conteúdos abordados. 

4,54 0,00% 64,29% 23,38% 11,04% 0,00% 0,00% 1,30% 154 



 164 

Id 
Autoavaliação do 
estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q004 

Tive iniciativa de contato 
com o docente e/ou tutor 
em caso de dúvidas ou 
dificuldades nas 
aulas/atividades. 

4,76 0,00% 79,87% 12,99% 5,19% 0,00% 0,00% 1,95% 154 

Q005 

Tive bom relacionamento 
com o docente e/ou 
tutor, considerando 
ética, respeito e 
cordialidade. 

4,88 0,00% 86,36% 12,34% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 154 

 

 
 

Figura 84. Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação). 
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Id 
Indique o seu grau de 
concordância com as 
seguintes afirmações 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 

Não Se 
Aplica/Não 
Sei 
Responder 

Total 

Q001 

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

4,54 0,00% 68,00% 12,00% 16,00% 0,00% 0,00% 4,00% 25 

Q002 

Tenho 
habilidade/conhecimento 
para utilizar as Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação (TICs). 

4,36 0,00% 60,00% 20,00% 16,00% 4,00% 0,00% 0,00% 25 

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. 

4,28 0,00% 60,00% 20,00% 12,00% 4,00% 4,00% 0,00% 25 

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). 

4,96 0,00% 96,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25 

Q005 

Acesso com frequência 
adequada meu e-mail 
institucional e os canais 
oficiais de comunicação 
para obter informações 
sobre a UFMS. 

4,72 0,00% 80,00% 12,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25 
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No primeiro semestre de 2021, a avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes teve o quesito postura ética como muito bom, confirmando com a 

autoavaliados dos alunos e as demais questões forma pontuadas como bom.  

Já no segundo semestre, os docentes avaliaram como satisfatório quanto ao desempenho estudantil na disciplina os quesitos se os estudantes foram atentos e participativos; 

assíduos e pontuais; e se assimilaram adequadamente os conteúdos abordados, parcialmente satisfatório em iniciativa de entrar em contato com o professor em caso de dúvidas ou 

dificuldades e insatisfatório no quesito ético e postura durante as aulas/atividades. A grande parte dos discentes, acima de 80%, consideram seu desempenho bom ou muito sendo a 

postura ética o quesito melhor avaliado dentre os registrados, seguido do bom relacionamento com o docente e assiduidade e pontualidade nas aulas/atividades. 

 

 

Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil 

 

Considerando o espaço discursivo destinado aos docentes, houve apenas um comentário. Foi por parte da professora ministrante da disciplina HISTÓRIA DAS MULHERES E 

RELAÇÕES DE GÊNERO. Segue o depoimento da docente: “Uma turma muito comprometida e participativa. Parabéns pela desenvoltura na disciplina”. 

 

Corroborando com a autoavaliação dos alunos, a professora descreve que os alunos foram comprometidos e participativos.  

 

5.3.5 Plano de ação do curso 

 

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA. 
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Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual. 

Fragilidade 
Foi proposta alguma ação? 

Qual e para quem? 

Situação atual da ação: 

encaminhada, realizada, 

em andamento etc. 

Disponibilidade e atenção aos estudantes Ampla divulgação dos contatos da 

coordenadora, por meio de e-mails de 

turmas, WhatsApp, SISCAD e Instagram do 

curso, bem como, sobre a disponibilidade da 

mesma em atendê-los. 

Realizada 

Agilidade no retorno às solicitações dos estudantes, sejam positivas ou não Aumentar a divulgação dos horários de 

trabalho do coordenador e do prazo em que 

as solicitações podem ser atendidas, além da 

gravação de vídeos curtos explicando as 

competências do coordenador e fornecendo 

orientações gerais sobre os principais tópicos 

de interesse dos acadêmicos, a serem 

disponibilizados por meio de e-mails de 

turmas, WhatsApp e SISCAD e Instagram do 

curso. 

Realizado 

Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas A coordenação disponibilizou também no 

grupo de WhatsApp da turma e a mesma 

reforçou a divulgação nas páginas oficiais, e-

mail e WhatsApp e, ainda, no Instagram do 

curso. 

Realizado 

Divulgação do plano de desenvolvimento institucional (PDI) da UFMS, do regulamento dos cursos de 

graduação e do projeto pedagógico de curso (PPC) 

A coordenadora se compromete a reforçar a 

divulgação do regulamento de curso e PPC e a 

passar a divulgar o PDU na página oficial do 

curso, além de por e-mail, grupos de 

WhatsApp e Instagram do curso. 

Realizado 

Orientação sobre as atividades de ensino e empreendedorismo (projetos, ligas acadêmicas, equipes de 

competição, EJs, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras), previstas no PDI e PPC, e desenvolvidas na 

Gravação de vídeos curtos explicando onde o 

aluno pode buscar tais informações, como 

Realizado 
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UFMS; Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento psicossocial, 

auxílios permanência, creche, moradia, emergencial, apoio surdos, apoio deficientes, apoiador 

conteúdo ensino médio, cadastro RU, auxílio participação eventos, odontológico, nutricional e de 

fisioterapia); Orientações sobre as atividades de extensão, cultura e esporte (projetos, eventos e ações), 

previstas no PDI e PPC, e desenvolvidas na UFMS? 

PPC, PDU e PDI, Regulamento do Curso, 

projetos desenvolvidos pelo curso, dentre 

outras. Além de reforçar a divulgação de todas 

estas ações. 

Assimilação dos conteúdos abordados. 

No ensino remoto de emergência, como você avalia a contribuição para o seu aprendizado das aulas ao 

vivo no horário da aula?   

No ensino remoto de emergência, como você avalia a contribuição para o seu aprendizado das aulas 

gravadas (para assistir quando puder)? 

Realização de projetos de ensino e grupos de 

estudos que abordem os temas de forma 

dinâmica e interdisciplinar. 

Ademais, os professores foram orientados a 

fazer avaliações periódicas do processo de 

ensino aprendizagem e adequá-lo conforme 

necessidade.  

Estudantes que não desenvolvem as 

atividades solicitadas estão sendo buscados 

de forma ativa pelos professores, de modo a 

entender a dificuldade, e na medida do 

possível saná-la. 

Realizado 

Realização de melhorias do curso, considerando os resultados da autoavaliação institucional e das 

avaliações externas (avaliação in loco do curso e Enade) 

Tais comissões estão trabalhando em 

propostas de atualização do PPC e, com isso, 

acreditamos que iremos corrigir diversos 

problemas apresentados na autoavaliação 

institucional e nas avaliações externas 

(avaliação in loco do curso e Enade) 

Realizado 

Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa, a extensão, o 

empreendedorismo e a inovação, previstas no PDI e no PPC 

O curso se compromete a aumentar as 

propostas de projetos de ensino e a aumentar 

a divulgação dos projetos e das ações 

realizadas pelos mesmos. 

Em andamento 

Acesso à internet e disponibilidade de equipamentos/softwares com qualidade de acesso para 

acompanhamento das aulas/estudo dirigido 

O município enfrenta dificuldades na 

estabilidade da internet, problema este 

compartilhado não apenas pelos alunos, mas 

também pelos professores. Estratégias como a 

gravação de aulas síncronas (em horário 

Realizado 
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destinado para a disciplina), videoaulas 

gravadas e disponibilizadas 

permanentemente e postagem de referências 

bibliográficas utilizadas para construção das 

aulas, sobretudo, por meio do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), possibilitaram 

que os estudantes tivessem acesso às aulas ou 

ao material de referência, caso não pudessem 

participar no momento das aulas em 

decorrência de dificuldades de acesso ou 

conexão com a internet. Os docentes também 

permitiram maior tempo de acesso às 

avaliações das disciplinas, bem como, maior 

número de tentativas, a fim de amenizar 

possíveis prejuízos em decorrência das 

dificuldades com a internet enfrentadas pelos 

estudantes. 

Habilidade/conhecimentos para utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) Os professores observaram as dificuldades no 

manuseio das TICs de muitos acadêmicos 

durante as aulas e propuseram as seguintes 

alternativas: 

Indicaram o acesso a vídeos ou materiais para 

leitura, com orientações para o manejo de 

algumas TIC (AVA, por exemplo); 

Ensinaram como acessar a minha biblioteca 

online. 

Auxiliaram individualmente os acadêmicos 

que se manifestaram sobre dificuldades com o 

uso das tecnologias utilizadas pelo docente. 

Ainda, em reunião de NDE, os conselheiros 

abordaram essa questão e se 

comprometeram a pensar em propostas como 

Realizado 
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projetos de ensino e parcerias com o curso de 

Sistemas de Informação para reduzir essas 

dificuldades, especificamente com a oferta de 

projetos de ensino voltados para a informática 

básica. 

Fonte: Coordenação de curso. 

 

 

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a coordenação: 

  Neste ano assumi a coordenação do curso, e as informações enviadas no relatório foi apresentado e discutido na reunião de planejamento do semestre. Utilizamos os indicadores 

baixos como meta dos professores e do curso a serem melhorados. As avaliações qualitativas, utilizamos a abordagem do diálogo com o professor citado, em conversas individuais, na 

qual, é feito a leitura do texto e sugerido e discutido sugestões de melhorias para as demandas apontadas. Sendo que nosso curso atualmente está em fase de mudança de PPC, e essas 

avaliações ajudam-nos a pensarmos em lacunas acadêmicas e discutirmos coletivamente soluções para isso.  

 

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação? 

A coordenação atual avaliou os indicadores e propôs uma nova abordagem com as turmas de graduação em enfermagem, no qual, teremos reuniões individuais com o líder da turma 

todos os meses, para que sejam repassadas as demandas da turma, e que essas demandas possam ser resolvidas em tempo hábil e que possamos melhorar cada vez mais a qualidade 

do ensino e a comunicação entre discentes, docentes e coordenação do curso.  

 

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

Estamos em fase de conversa com os discentes, e neste momento repassando os objetivos que a coordenação atual propõem enquanto melhoria, mas percebemos um diálogo 

facilitado, demandas de estágios e aulas práticas sendo solucionadas com outras parcerias que a coordenação do curso está buscando. Mas, ainda estamos no início de um novo trabalho 

e uma nova forma de ensinar e aprender, por isso, os reflexos são iniciais, mas esperamos uma melhor qualidade na formação dos nossos discentes para o campo do trabalho assistencial, 

oportunidade de mestrado e residências, conforme os indicadores dos últimos egressos do curso de graduação em Enfermagem.  

   

 

RESOLUÇÃO Nº 165-CGB/ENF/CPCX/UFMS, DE 3 MARÇO DE 2022. A PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CÂMPUS DE COXIM da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando processo 23457.000076/2022-96, resolve ad referendum: Aprovar o relatório de análise 

de resultados da avaliação institucional referente ao ano de 2021, do curso de Enfermagem-Bacharelado (0804), do câmpus de Coxim, conforme nos termos em anexo. SORAIA 

GERALDO ROZZA 
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5.4 CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

 

Identificação do curso  

 

• Turno: noite, sábado manhã e tarde. 

• Duração (UFMS): min. 8 semestres e max. 12 semestres.  

• Implantação: 2002. 

• Autorização: RESOLUÇÃO COUN Nº 5 DE 22-3-2002 - RESOLUÇÃO COEG 529/2014 

• Reconhecimento/Renovação:  PORTARIA SESU / MEC Nº 919, DE 13-11-2006, D.O.U. Nº 219, DE 16-11-2006 - RENOVAÇÃO: PORTARIA SERES / MEC Nº 920, DE 27-12-2018, 

D.O.U. Nº 249 DE 28-12-2018. 

• Carga horária para integralização: 3009 horas. 

• PPC atual:  RESOLUÇÃO COEG(COC/RTR) nº 19, de 18-01-2013  (*alterações ver referências), RES COEG 304/2014 

 

 

 

  

https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=151457
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5.4.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

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

 

Figura 85. Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação). 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item. O questionário da Avaliação Institucional não foi respondido pela coordenação. 

 

 

Figura 86. Avaliação da coordenação pelos docentes. 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item.  

 

 

Figura 87. Avaliação da coordenação pelos estudantes. 
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De acordo com os valores das respostas, onde observa-se médias iguais ou superiores a 4,6 em todas as questões, podemos concluir que existe na percepção dos 

estudantes  um bom desempenho da coordenação em todos os quesitos avaliados nas questões respondidas. 

 

 

5.4.2 Atendimento aos estudantes 

 

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

 

Figura 88. Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador. 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item.  

 

Figura 89. Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes. 
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De acordo com os valores das respostas, onde observa-se médias iguais ou superiores a 4,6 em todas as questões, podemos concluir que existe na percepção dos 

estudantes de um bom atendimento aos mesmo por parte da UFMS em todos os quesitos avaliados nas questões respondidas. 
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5.4.3 Disciplinas e docentes 

 

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

 

Figura 90. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1. 
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Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2. 
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De acordo com os valores das respostas da avaliação, onde observa-se médias iguais ou superiores a 4,5 em todas as questões, podemos concluir que existe na percepção dos 

estudantes o bom desempenho do corpo docente em todos os quesitos avaliados nas questões respondidas.  
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Figura 91. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1. 
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Figura 92. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os valores das respostas da avaliação, onde observa-se médias iguais ou superiores a 4,4 em todas as questões, podemos concluir que existe na percepção dos 

docentes um bom desempenho em suas disciplinas em todos os quesitos avaliados nas questões respondidas. 

 

 

Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas 

 

Na seção destinada aos comentários dos alunos, esperava-se que os estudantes escrevessem detalhadamente, mas eles se limitaram a escrever de modo sucinto. Nesse modo, todos 

os professores foram avaliados com os conceitos de “muito bom” ou “excelente”. Tivemos alguns pouquíssimos alunos que detalharam melhor a sua satisfação, referindo-se 

nominalmente a docentes. Alguns deste comentários: sobre o prof. Ekler, lê-se: “Sempre ótimas aulas e um bom conteúdo, sempre sanando nossas duvidas, sempre trazendo 

um entendimento e buscando sempre nos orientar, particularmente gostei muito das aulas e matéria“; do prof. Gedson, lê-se “Sempre ótimas aulas, professor Gedson um 

ótimo professor sempre ajudando nosso desenvolvimento trazendo um bom conteúdo disciplinar“; da profa. Priscila, lê-se “Professora sempre muito paciente, foi muito 

edificante, estimulante e de fácil entendimento“; sobre o prof. Deiviston, alguém escreveu: “Ótimo, parabéns“.  Houve uma única reclamação, de uma disciplina ministrada por dois 

docentes, onde embora haja no início um elogio aos professores, também aponta uma insatisfação ao método de ensino utilizado. 
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De forma geral, na perpectiva dos alunos, todos os docentes possuem conceito “muito bom” e “excelente” seguido de comentários positivios a respeitos dos docentes.   Entretanto, 

houve um comentário negativo isolado foi feito sobre o método de ensino utilizado em uma disciplina. 

 

 

5.4.4 Desempenho estudantil 

 

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

 

Figura 93. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1. 
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Figura 94. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2. 
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Figura 95. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1. 
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Figura 96. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2. 
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Podemos observar médias iguais ou superiores a 4 na maior parte das questões respondidas pelos docentes. Mas há exceções. A Questão Q001 do primeiro semestre cujo 

conceito obtido foi 3,72, porém para a mesma questão, observa-se a melhora ocorrida no segundo semestre de 2021. Já nas questões Q002 e Q003, observa-se no segundo semestre 

diminui-se a assiduidade e pontualidade, frequência e permanência, nas aulas, assim como a iniciativa de procurar o tutor/professor em caso de dúvida ou dificuldades.  

 

Em relação ao desempenho estudantil autoavaliado pelos acadêmicos, podemos observar no primeiro semestre de 2021 que os valores das respostas das questões ficam 

próximos a 4. Onde destaca-se a Q001, Q002 e Q004 com os valores, respectivamente, 3,89, 3,95 e 3,97. Embora, podemos observar que já no segundo semestre de 2021, todas as 

questões foram pontuadas com valores maiores que 4, sendo no geral os valores das respostas mais próximos do valor 5. O que nos leva a concluir que na percepção dos acadêmicos 

eles obtiveram bom desempenho. 

 

 

 

Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil 

 

Acerca do desempenho estudantil, apenas dois docentes se manifestaram discursivamente. Um professor pontuou que “diferente de 2020, os ingressantes de 2021 estavam dispostos 

a enfrentar o desafio do ensino remoto, e conversavam, tiravam dúvidas durante as aulas e via AVA.” Repensando o andamento da  disciplina de TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO I - T03, um docente escreveu “Uma das principais dificuldades encontras foi o aluno falta durante alguns encontros. O aluno justifica motivos pessoais, uma vez que é pai de 

dois filhos, necessitou dar atenção. Outro ponto foi motivos de saúde, pois o aluno foi infectado por COVID-19”. 

 

 



 186 

5.4.5 Plano de ação do curso 

 

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

 

Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual. 

 

Fragilidade 
Foi proposta alguma ação? 

Qual e para quem? 

Situação atual da ação: 

encaminhada, realizada, em 

andamento etc. 

Políticas de ensino No semestre de 2020-1 foram realizados 

dois projetos de ensino voltados à 

recuperação dos acadêmicos em relação a 

matemática básica, os mesmos foram 

divulgados pelo coordenador dos cursos, 

Prof. Taynã Naves, diretamente com os 

acadêmicos e nas listas de e-mails dos 

acadêmicos e no grupo de WhatsApp. 

Realizada. Houve ainda um 

projeto da Profª Glasielly 

Proença sobre construção 

de material didático para 

acesso no AVA pelos 

acadêmicos. 

Estudante de graduação Já estávamos utilizando o AVA mesmo antes 

do Ensino Remoto de Emergência. Em 

relação ao equipamento, a instituição, no 

semestre de 2020/2, abriu editais e 

disponibilizou o empréstimo de 

equipamentos, então acreditamos que esta 

ação adotada pela instituição tenha 

amenizado a situação dos discentes neste 

quesito. 

Realizada e aprimorada, 

nossos acadêmicos 

utilizaram ações de acesso 

tanto a equipamento, 

quanto a acesso digital 

propostos pela UFMS. 
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Política de atendimento aos estudantes No relatório anterior, constatou-se que a 

política de atendimento aos estudantes, no que 

se refere aos programas de acolhimento e 

permanência (bolsas e auxílios) e ao apoio 

psicopedagógico também foi bem avaliada, o 

que não é surpresa pois muitos acadêmicos 

foram atendidos nesses quesitos. 

 Realizada. Não é necessária 

apresentar nenhuma ação 

nesse tópico. 

Docentes Os resultados do relatório anterior 

demonstram a percepção dos acadêmicos 

em relação ao projeto pedagógico do curso, 

da metodologia utilizada, da ética e 

coerência dos docentes e da atenção dada 

aos acadêmicos.  

Realizada. Não é necessária 

apresentar nenhuma ação 

nesse tópico. 

                                                  Fonte: Coordenação de curso. 

 

 

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na autoavaliação institucional de 2021 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. 

  Segmentos* Média Tipo Ações Propostas 

Eixo 1.1.2 2021-1 Q001 Do 3,72 O  

Eixo 1.1.2 2021-2 Q002 Do 3,00 O  

Eixo 1.1.2 2021-2 Q003 Do 2,00 F O fato da pandemia agravou muito o distanciamento dos acadêmicos, acredito que 

com o ensino presencial retornando esse distanciamento irá diminuir. 

Eixo 1.4.1 2021-1 Q001 EG 3,89 O  

Eixo 1.4.1 2021-1 Q002 EG 3,95 O  

Eixo 1.4.1 2021-1 Q004 EG 3,97 O  

     

* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), docentes (Do), coordenadores de graduação (CG). 

Fonte: Coordenação de curso (ações propostas). 
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Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação? 

Os resultados das avaliações sempre são discutidos nas reuniões de colegiado e, também, nas conversas individuais com os docentes. 

 

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

Parcialmente. Os acadêmicos não responderam as nossas ações afirmativas da forma que esperávamos, novamente a pandemia causou um problema bem complicado de ser 

resolvido, pois um grande número de acadêmicos não respondeu nenhuma das nossas ações e nem procurou a coordenação para solucionar os problemas. Porém os casos 

apresentados por alunos dizendo das suas precariedades na sua grande maioria foram resolvidos. 

 

RESOLUÇÃO Nº 60-CGB/SIS/CPCX/UFMS, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022: O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO CÂMPUS DE COXIM da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em Reunião Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2022, resolve: Aprovar o relatório de análise 

de resultados da avaliação institucional referente ao ano de 2021, do curso de Sistemas de Informação-Bacharelado (0803), do câmpus de Coxim, conforme nos termos em anexo. 

PRISCILA SILVA MARTINS, Presidente. 

 

5.5 CURSO DE HISTÓRIA  

 

Identificação do curso 

 

• Nome do curso: História - Licenciatura 

• Título acadêmico: Licenciado em História 

• Modalidade: Presencial 

• Turno: noturno 

• Duração (UFMS): min. 10 semestres e max. 12 semestres   

• Implantação: 2001 

• Autorização: Portaria SESU/MEC nº 920 de 13/11/2006.  

• Reconhecimento/Renovação: Renovação: Portaria SERES/MEC n. 920, de 27/12/2018 

• Carga horária para integralização: 3320 horas  

• PPC atual: PPC  Publicação: 06/12/2018 - https://siscad.ufms.br/ppc/projeto/28. Link de acesso: https://cpcx.ufms.br/historia/historia-ppc. 

 

 

https://siscad.ufms.br/ppc/projeto/28
https://cpcx.ufms.br/historia/historia-ppc
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5.5.1 Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

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

 

Figura 97. Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação). 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item.  

 

Figura 98. Avaliação da coordenação pelos docentes. 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item. 

 

Figura 99. Avaliação da coordenação pelos estudantes. 

Id Avaliação pelo Estudante Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

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). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q003 
A Coordenação esteve disponível, no horário da 
UFMS, para atendimento aos estudantes. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q004 

Foram oferecidas oportunidades aos estudantes 
para atuarem como representantes em Órgãos 
Colegiados, pela entidade de representação 
estudantil (DCE). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Os gráficos demonstram a satisfação dos estudantes em relação à atuação do coordenador. 

 

 

5.5.2 Atendimento aos estudantes 

 

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

 

Figura 100. Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador. 

Acessado, o sistema SIAI não gera gráfico para esse item. 

 

Figura 101. Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes. 

 

Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Q002 
Foram disponibilizadas ferramentas de 
acessibilidade aos estudantes, como por 
exemplo, adaptação de espaços físicos e de 

4,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 
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Id  Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

equipamentos às diferentes deficiências, 
apoiadores pedagógicos e tecnologias 
assistivas. 

 

 
Os gráficos demonstram a satisfação dos estudantes em relação ao atendimento recebido. 

 

 

 

Questão aberta (estudantes) 

 

Pontos positivos: nenhum estudante escreveu nada nos comentários 

Pontos negativos: nenhum estudante escreveu nada nos comentários 

Sugestões / Outros: nenhum estudante escreveu nada nos comentários 

 

 

 

5.5.3 Disciplinas e docentes 

 

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

 

Figura 102. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1. 
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Id 
Como você avalia a disciplina e 
o desempenho docente, quanto 
à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q001 
O Plano de Ensino (ementa, 
avaliações, bibliografia) foi 
cumprido adequadamente 

4,34 0,00% 48,39% 38,71% 11,29% 1,61% 0,00% 62 

Q002 

A bibliografia indicada e os 
conteúdos abordados 
contribuíram para meus 
estudos e aprendizado 

4,39 0,00% 50,00% 38,71% 11,29% 0,00% 0,00% 62 

Q003 
Houve coerência entre o 
conteúdo ministrado e as 
avaliações. 

4,32 0,00% 48,39% 38,71% 9,68% 3,23% 0,00% 62 

Q004 

Os prazos previstos em 
normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas 
foram cumpridos 

4,35 0,00% 58,06% 24,19% 12,90% 4,84% 0,00% 62 

Q005 

O docente apresentou didática 
e competência técnica 
adequadas (organização, 
domínio de conteúdo, uso de 
recursos/atividades/TICs) 

4,39 0,00% 53,23% 35,48% 9,68% 0,00% 1,61% 62 

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) 

4,35 0,00% 43,55% 48,39% 8,06% 0,00% 0,00% 62 

Q007 

O docente teve disponibilidade 
suficiente, dentro do horário da 
UFMS, para atendimento aos 
estudantes, pessoalmente 
(com agendamento prévio, se 
for fora das aulas) ou por 
outras formas de comunicação 

4,42 0,00% 46,77% 48,39% 4,84% 0,00% 0,00% 62 

Q008 

O docente teve bom 
relacionamento com os(as) 
estudantes, considerando 
ética, respeito e cordialidade 

4,58 0,00% 62,90% 33,87% 1,61% 1,61% 0,00% 62 
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As respostas do gráfico têm, em sua maioria, as médias 4 e 5, números que sinalizam os itens indagados como sendo bem avaliados. Nesse contexto é importante registrar que, no SIAI, 

na seção destinada aos comentários, os alunos elogiaram alguns dos professores atuantes no primeiro semestre de 2021. São eles: ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV - T01 - Professor: Silvana 

Aparecida da Silva Zanchett, HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA - T01 - Professor: Renato Jales Silva Junior, HISTÓRIA DO BRASIL IV - T01 - Professor: Ary Albuquerque Cavalcanti Junior. 

Todos eles receberam o elogio “Excelente”. 

 
 

 

Figura 103. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2. 

Id 
Como você avalia a disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 

O Plano de Ensino (ementa, programação, 
avaliações, bibliografias) foi apresentado no 
início da disciplina e foi cumprido 
adequadamente. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q002 
As bibliografias indicadas estavam disponíveis 
na Biblioteca física e/ou virtual da UFMS. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 
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Id 
Como você avalia a disciplina e o desempenho 
docente, quanto à/ao: 

Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q003 
Os conteúdos abordados contribuíram para a 
aprendizagem. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q004 
Houve coerência entre o conteúdo ministrado e 
as avaliações. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q005 
Os prazos previstos para a divulgação/entrega 
das notas e frequência foram cumpridos. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

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). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q007 
O docente e/ou tutor foi assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q008 
O docente e/ou tutor estiveram disponíveis, 
dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q009 
O docente e/ou tutor teve bom relacionamento 
com os estudantes, considerando ética, 
respeito e cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 
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Os gráficos gerados pelo SIAI demonstram a satisfação dos estudantes em relação às disciplinas e seus docentes. 

 

Figura 104. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1. 

 

Id 
Autoavaliação docente na 
disciplina 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q001 
O Plano de Ensino (ementa, 
avaliações, bibliografia) foi 
cumprido adequadamente 

4,40 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10 

Q002 

Os prazos previstos em 
normas institucionais para a 
divulgação/entrega das notas 
foram cumpridos 

4,20 0,00% 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 10 

Q003 

Apresentei didática e 
competência técnica 
adequada (organização, 
domínio de conteúdo, uso de 

4,30 0,00% 60,00% 10,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10 
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Id 
Autoavaliação docente na 
disciplina 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

recursos/atividades/TICs) na 
condução das 
aulas/atividades. 

Q004 
Fui assíduo e pontual nas 
aulas/atividades propostas. 

4,40 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10 

Q005 

Tive disponibilidade 
suficiente, dentro do horário 
de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. 

4,40 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10 

Q006 
Tive bom relacionamento com 
os estudantes, considerando 
ética, respeito e cordialidade. 

4,40 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10 

 

 
 

Os gráficos gerados pelo SIAI demonstram o predomínio da satisfação dos docentes em relação ao próprio desempenho dos professores nas disciplinas no primeiro semestre letivo de 

2021. 

  

 

Figura 105. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2. 
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Id Autoavaliação docente na disciplina Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
O Plano de Ensino (ementa, programação, 
avaliações, bibliografia) foi apresentado e 
cumprido adequadamente. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q002 
Os prazos previstos para a divulgação/entrega 
das notas e lançamento das frequências foram 
cumpridos. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q003 

Apresentei didática e competência técnica 
adequada (organização, domínio de conteúdo, 
uso de recursos/atividades/TICs) na condução 
das aulas/atividades. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q004 
Fui assíduo e pontual nas aulas/atividades 
propostas. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q005 
Tive disponibilidade suficiente, dentro do 
horário de trabalho na UFMS, para atendimento 
aos estudantes. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q006 
Tive bom relacionamento com os estudantes, 
considerando ética, respeito e cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 
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Os gráficos gerados pelo SIAI demonstram o predomínio da satisfação dos docentes em relação ao próprio desempenho dos professores nas disciplinas no segundo semestre letivo de 

2021. 

 

Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas 

 

Pontos positivos: não houve nenhum comentário 

Pontos negativos: não houve nenhum comentário 

Sugestões / Outros: não houve nenhum comentário 

 

 

5.5.4 Desempenho estudantil 

 

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

 

Figura 106. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1. 

 

Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

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

4,00 0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 10 

Q002 

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

4,20 0,00% 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 10 

Q003 

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

4,20 0,00% 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 10 

Q004 

Os estudantes mostraram 
postura ética (respeito à 
coletividade, observância às 
normas internas e externas, 
relacionamento comigo e 

4,40 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10 
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Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

com os colegas nas 
aulas/atividades e no serviço 
(quando existir). 

Q005 
Os estudantes assimilaram 
adequadamente os 
conteúdos abordados. 

4,30 0,00% 60,00% 10,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10 

 

 

 
 

Os gráficos demonstram o predomínio da satisfação dos docentes em relação ao desempenho estudantil nas disciplinas ministradas em 2021/1. Isso é louvável, pois o curso está sendo 

encerrado mas vai ser finalizado com índices de contentamento por parte dos professores. 

 

 

Figura 107. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2. 

 

Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 
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Id Avaliação pelo docente Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

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

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

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

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

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). 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

Q005 
Os estudantes assimilaram adequadamente os 
conteúdos abordados. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 

 

 

Os gráficos demonstram o predomínio da satisfação dos docentes em relação ao desempenho estudantil nas disciplinas ministradas em 2021/2. Isso é louvável, pois o curso está sendo 

encerrado, mas vai ser finalizado com índices de contentamento por parte dos professores. 

 

 

Figura 108. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1. 

 

 



 201 

Id 
Autoavaliação do 
estudante 

Média 
Não Quero 
Responder 

Muito 
Bom 

Bom Satisfatório 
Parcialmente 
Satisfatório 

Insatisfatório Total 

Q001 
Fui atento e participativo 
nas aulas/atividades, 
presenciais e/ou remotas 

3,89 0,00% 19,35% 54,84% 22,58% 1,61% 1,61% 62 

Q002 
Tive dedicação 
extraclasse aos estudos e 
atividades disciplinares 

3,92 0,00% 20,97% 53,23% 24,19% 0,00% 1,61% 62 

Q003 

Fui assíduo e pontual 
(frequência e 
permanência) nas 
aulas/atividades. 

4,06 0,00% 27,42% 54,84% 16,13% 0,00% 1,61% 62 

Q004 
Assimilei adequadamente 
os conteúdos abordados. 

4,11 0,00% 33,87% 41,94% 22,58% 0,00% 0,00% 62 

Q005 

Tive iniciativa de contato 
com o(a) docente em caso 
de dúvidas ou 
dificuldades na disciplina 

3,88 0,00% 27,42% 35,48% 17,74% 8,06% 1,61% 62 

Q006 

Tive bom relacionamento 
com o(a) docente, 
considerando ética, 
respeito e cordialidade 

4,11 0,00% 40,32% 38,71% 14,52% 4,84% 1,61% 62 
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Os quesitos avaliados demonstram índices de satisfação. Isso indica que o trabalho dos estudantes foi bem desenvolvido em 2021/1, segundo eles próprios pensam. 

 

Figura 109. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2. 

 

Id Autoavaliação do estudante Média 
Não Quero 
Responder 

5 4 3 2 1 Total 

Q001 
Fui atento e participativo nas 
aulas/atividades, e me dediquei aos 
estudos. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q002 
Fui assíduo e pontual (frequência e 
permanência) nas aulas/atividades. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q003 
Assimilei adequadamente os conteúdos 
abordados. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q004 
Tive iniciativa de contato com o docente 
e/ou tutor em caso de dúvidas ou 
dificuldades nas aulas/atividades. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

Q005 
Tive bom relacionamento com o docente 
e/ou tutor, considerando ética, respeito e 
cordialidade. 

5,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 

 

 
Os quesitos avaliados demonstram índices de satisfação. Isso indica que o trabalho dos estudantes foi bem desenvolvido em 2021/2, segundo eles próprios pensam. 
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Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil 

 

Pontos positivos: não houve 

Pontos negativos: não houve 

Sugestões / Outros: na seção destinada aos comentários, um aluno escreveu: “Seria muito bom ampliar o espaço físico da biblioteca, tanto para novos livros, quanto para os 

vários acadêmicos utilizarem o espaço para estudar.“ 

É gratificante perceber que, embora o curso esteja prestes a ser encerrado, os alunos de História estão pensando no bem-estar dos alunos que ficarão no câmpus, estudando nos outros 

cursos do CPCX. 

 

5.5.5 Plano de ação do curso 

 

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

 

Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual. 

Fragilidade 
Foi proposta alguma ação? 

Qual e para quem? 

Situação atual da ação: 

encaminhada, realizada, em 

andamento etc. 

Políticas de ensino Incentivar ainda mais os docentes para o 
aprendizado de ferramentas digitais a fim 
de qualificar ainda mais as aulas. 

Em andamento 

Estudante de graduação Manter o site do curso atualizado e enviar nos 

e-mails dos alunos documentos como o 

regulamento do curso e o PPC 

Em andamento 

Política de atendimento 

aos estudantes 

 Não houve, pois não foi necessária   - 

Docentes Não houve, pois não foi necessária   - 

                                                                        Fonte: Coordenação de curso. 

 

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a coordenação: 

  PALAVRAS DO COORDENADOR DE HISTÓRIA: 
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“Toda avaliação do curso de História do Campus de Coxim deve ser balizada pela sua situação concreta, o processo de encerramento de 

suas atividades que está em andamento desde 2019. A coordenação do curso não apontou melhorias a serem realizadas no curso porque este tem 

apenas dois alunos para integralizarem o curso neste semestre e não a previsão é seu encerramento em julho de 2021. Os resultados da avaliação 

do curso serão usadas apenas para o relatório final. Salientamos que temos apenas dois alunos matriculados e um assistindo as aulas com 

acompanhamento dos professores. Não há como avaliar se a comunidade do curso percebeu implementações feitas porque não há mais esta 

comunidade.” 

 

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação? 

Positivos. 

 

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

Sim. A comunidade está atenta aos eventos do curso. 

 

RESOLUÇÃO Nº80-CGL/HIS/CPCX/UFMS, DE 4 DE MARÇO DE 2022. O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE HISTÓRIA DO CÂMPUS DE COXIM da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo 23457.000081/2022-07, resolve ad referendum: Aprovar o relatório de análise de 

resultados da avaliação institucional referente ao ano de 2021, do curso de História-Licenciatura (0801), do câmpus de Coxim, conforme nos termos em anexo. RENATO JALES SILVA 

JUNIOR 

 

6. BALANÇO CRÍTICO 

 

O balanço crítico consiste na autoavaliação da realização do planejamento e execução das ações de autoavaliação na unidade, permitindo a autoanálise da CSA sobre o que foi 

desenvolvido no ano. Esse balanço estimula a autoanálise da CSA sobre o que foi desenvolvido em 2021.  

No ano de 2021, devido à atuação do trabalho remoto, à ausência de aulas presenciais e à dificuldade de acesso à Internet por parte de um grupo significativo de alunos a 

adesão foi insatisfatória. Por causa das restrições em decorrência da pandemia da COVID-19 não foi possível contatar os estudantes pessoalmente, indo de sala em sala a fim de enfatizar 

a importância da participação no processo de avaliação institucional. Isso comprometeu a mobilização acadêmica. Todavia houve muitos esforços por parte dessa Comissão no sentido 

de procurar interagir com constância junto aos acadêmicos – via Internet – lembrando a relevância e os benefícios institucionais dos quais eles passam a desfrutar quando respondem 

ao questionário da Avaliação. Ou seja, frisar que a participação gera um comprovante que é somado nas horas necessárias para a composição das Atividades Complementares, além de 

ajudar a instituição a confirmar os acertos e minorar as falhas. No processo avaliativo, essa foi uma das principais fragilidades. A outra fragilidade consistiu no fato de que o questionário 

da avaliação foi aberto no mês de dezembro/2021, período em que muitos alunos já estavam praticamente de férias ou pensando apenas em recuperar suas notas nas provas optativas. 

Outra dificuldade encontrada foi a baixa adesão dos coordenadores de curso. Em 2021/2, apenas um coordenador respondeu ao questionário, apesar de a Diretora e a Comissão da 

Avaliação terem comunicado muitas e muitas vezes o prazo e a importância indispensável deles no processo.  
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Apesar dessas intempéries, ressalta-se que a Comissão Setorial de Avaliação do Campus de Coxim continua com a perspectiva de esclarecer a comunidade acadêmica sobre a 

importância da avaliação institucional, realizando uma ampla divulgação. Desse modo, a CSA/CPCX segue discutindo possibilidades de ampliação no retorno dos dados obtidos e sempre 

aberta a sugestões de melhorias para maior eficácia das ações realizadas. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegando às considerações finais, nota-se, primeiramente, que a baixa adesão dos coordenadores em responder ao questionário da Avaliação Institucional prejudicou um pouco 

a obtenção de dados no que se refere à geração dos gráficos. Eles foram avisados pela Comissão de Avaliação do CPCX e pela diretora, mas, por razões desconhecidas, a adesão não foi 

a ideal. Apesar disso, com as informações obtidas, foram empenhadas análises seguidas de importantes reflexões acerca de cada aspecto em avaliação. De um modo geral, os itens 

avaliados obtiveram, predominantemente, os conceitos “Muito bom” e “Bom”. Em todos os cursos, a maioria dos professores foi avaliada com os conceitos de “muito bom” e “bom”. 

Há muitos elogios específicos feitos aos docentes na seção do SIAI destinada aos comentários. No Curso de Sistemas de Informação, por exemplo, isso se verificou amplamente, sendo 

os resultados obtidos os melhores dos últimos anos. Quanto aos técnicos-administrativos, as respostas demonstram a predominância dos conceitos MUITO BOM e BOM. A satisfação é 

tamanha que, no espaço destinado às sugestões, um dos técnicos resumiu assim o seu pensamento: “Creio que a UFMS já está bem avaliada”. 

No curso de Letras, há pouquíssimos questionamentos e estes são acerca de algumas posturas didáticas. Há alunos reclamando de aulas muito extensas na plataforma do Google 

Meet, pois, segundo eles, isso tem tornado o processo muito cansativo e comprometendo o aprendizado. Sobre outro docente, há uma reclamação muito séria, o aluno escreve que o 

professor “poderia disponibilizar conteúdos /explicações gravadas por ele, de forma que pudéssemos compreender mais facilmente a discipl ina”. Um estudante pediu para retirar 

as aulas de sábado, mas isso não é possível. Outra solicitação foi a abertura de “pós-graduação em nível de especialização e mestrado em linguagens no Campus”.  

Quanto ao curso de História, este foi suspenso, por isso não houve oferta de vagas. Há apenas um aluno cursando. Acredita-se que ele conclua já no próximo semestre. Mesmo 

em fase de encerramento, houve participação na Avaliação Institucional, sendo que o discente sugeriu algumas ações para melhoria: “Seria muito bom ampliar o espaço físico da 

biblioteca, tanto para novos livros, quanto para os vários acadêmicos utilizarem o espaço para estudar”.  Essa reclamação é procedente, pois, ainda que os livros do curso de Direito 

ocupem o espaço dos livros de História, o acervo precisa ser ampliado para satisfazer as necessidades da pesquisa acadêmica. Além disso, o espaço físico será progressivamente 

mais inadequado se considerarmos a perspectiva de aumento do número de discentes do câmpus.     

Em relação à análise dos gráficos do Curso de Direito do Câmpus de Coxim, observou-se que se deve levar em consideração a peculiar condição de implantação, tendo em vista 

tratar-se do primeiro ano de desenvolvimento de suas atividades. Ainda assim, mesmo tendo em conta o momento de emergência sanitária, todos os deveres próprios da coordenação 

do Curso de Direito foram realizados a contento dentro dos limites do possível. Apesar da impossibilidade de encontros presenciais, a utilização de ferramentas de comunicação e de 

outros recursos tecnológicos permitiram a aproximação da coordenação com os discentes do curso, mantendo uma relação apta à realização de todos os atendimentos que se fizeram 

necessário sem atrasos ou inconvenientes. O elevado grau de satisfação discente é demonstrado em todas as instâncias. Como oportunidade de melhoria, levando em conta a menor 

nota (4,86) na questão referente às oportunidades aos estudantes para atuarem como representantes em Órgãos Colegiados, pela entidade de representação estudantil (DCE), é 

importante destacar que já temos a participação discente no colegiado de curso nomeada pelo DCE e estamos tomando providências para que os discentes formem um Diretório 
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Acadêmico e a Atlética do curso de Direito. Os discentes de Direito também pedem uma “quadra [coberta] de esportes para o câmpus para integração estudantil” e a implantação do 

“curso de Pedagogia para atender as demandas da sociedade coxinense”. 

Do Curso de Enfermagem a maioria dos professores foi avaliada com o conceito “muito bom”. Note-se que existiram críticas pontuais feitas a dois docentes, basicamente sobre 

tempo de resposta em mensagens eletrônicos aos discentes. Tais problemas foram encaminhados para a Coordenação que tomou as providências cabíveis pelos canais adequados. 
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