
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



 
 

 

 

 
 

 

 

Reitor 

Marcelo Augusto Santos Turine 

Vice-Reitora 

Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo 

Pró-Reitores (as) 

Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura 

Augusto Cesar Portella Malheiros 

 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Ana Rita Barbieri Filgueiras 

 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes 

Marcelo Fernandes Pereira 

 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Carmem Borges Ortega 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

Ruy Alberto Caetano Correa Filho 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação  

Nalvo Franco de Almeida Júnior 

 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Dulce Maria Tristão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 
 

 

Diretora da Unidade 

Maria Ligia Rodrigues Macedo  

 

Coordenadores de Curso 

 

Curso de Graduação em Farmácia  

Aline Regina Hellmann Carollo 

 

Curso de Graduação em Nutrição 

Bruna Paola Murino Rafacho 

 

Curso de Graduação em Tecnologia em Alimentos 

Raquel Pires Campos  

 

Curso de Pós-graduação em Farmácia 

Carlos Alexandre Carollo  

 

Programa Interinstitucional – Mestrado e Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade 

da Rede Pró-Centro-Oeste 

 Denise Brentan da Silva 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 

 
 

 

 

 
 

 

  

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO 
 

1. Histórico 
 

2. Gestão da UAS 
 

2.1 Organização Administrativa 
 

2.2 Infraestrutura Física 
 

2.3 Recursos Humanos  
 

2.4 Gestão Orçamentaria e Financeira 
 

3. Organização Acadêmica 
 

3.1 Planejamento Acadêmico da UAS 
 

3.2 Cursos Ofertados, Vagas e Alunos 
 

4. Políticas de Atendimentos aos Discentes 
 

5. Planejamento Tático-Operacional 
 

5.1 Missão. 
 

5.2 Visão 
 

5.3 Princípios 
 

5.4 Ações, Indicadores e Metas 
 

5.5 Implementação, controle e avaliação do PDU 2018/2021 
 

5.6 Implantação 
 

5.7 Controle e Avaliação 
 

6 – Documentos Norteadores do PDU 
 



5 

 
 

 

 

 
 

 

APRESENTAÇÃO 
  

A UFMS como instituição pública de ensino superior, alerta quanto à sua finalidade de gerar, difundir 

e aplicar conhecimentos que contribuam para a melhoria da competividade e qualidade de vida da 

sociedade em geral e, em particular, dos cidadãos sul-mato-grossenses, tem o compromisso de liderar 

processos de mudanças tanto na educação quanto na busca de novos métodos de gestão para poder 

atuar como força transformadora da realidade local, regional e nacional. 

 

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

prática organizativa em que a modernização e a transparência dos processos sejam um imperativo 

para a tomada de decisão; nessa perspectiva, o esforço para operacionalizar as estratégias conduz 

necessariamente à implementação de procedimentos e sistemas que apoiem a gestão universitária em 

relação à qualidade, à eficácia e, sobretudo, à aprendizagem organizacional. Diante do seu quadro de 

realidade, a universidade se vê motivada a contextualizar o planejamento estratégico contido no Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015/2019 como uma prática organizativa comum a todas 

as Unidades; para tanto, faz-se necessário adequar todos os recursos e agentes inerentes à gestão 

universitária.  

 

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

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

sendo elaborado o Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU 2018/2021, cujo principal objetivo 

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

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

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

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

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

indispensável ao desenvolvimento do homem e do seu meio.  

 

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

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

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

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

Os benefícios que a proposta do PDU pretende entregar são muitos, contudo, são dignos de nota a 

melhoria na comunicação interna e externa, o processo decisorial torna-se mais assertivo, há uma 

maior delegação administrativa e uma relevante melhoria no desempenho organizacional da Unidade.  

 

O PDU está sendo estruturado em cinco eixo estratégico: 1) histórico da UAS; 2) Gestão da UAS; 3) 

Organização Acadêmica; 4) políticas de atendimento aos discentes; e 5) Planejamento tático –

operacional, que passamos a apresentar. 
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HISTÓRICO DA UAS 
 

A criação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) foi aprovada pelo 

Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS por meio da 

Resolução nº 60, a partir da extinção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) em março 

de 2017. Uma comissão instituída pela Instrução de Serviço CCBS nº 9/2017, complementada pela 

Instrução de Serviço CCBS nº 15/2017, e alterada pela Instrução de Serviço CCBS nº 22/2017, 

considerando projeto elaborado em 2013, providenciou o desmembramento do CCBS em três 

Unidades de Administração Setorial. 

 

Conforme o Art. 2º da Resolução Coun nº 3/2017 e a análise das características de cada nova unidade, 

considerando estrutura dos cursos, recursos humanos, número de acadêmicos e áreas responsáveis 

pela sua execução, definiu-se a criação de dois Institutos e uma Faculdade: Instituto de Biociências 

(Inbio), Instituto Integrado de Saúde (Inisa) (por tratarem de unidades de ensino envolvendo ciências 

básicas) e a Facfan (por se tratar de uma unidade de ensino, pesquisa e extensão vocacionada a uma 

área de conhecimento com áreas afins). 

 

A formação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) justificou-se 

pela concepção interdisciplinar, resultante da integração existente entre as áreas do conhecimento. 

Oferta os cursos de Farmácia – Bacharelado (Integral), Nutrição – Bacharelado (Integral), Curso 

Superior de Tecnologia em Alimentos (Noturno) em fase de extinção e Engenharia de Alimentos a 

partir de 2019, bem como os cursos de pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade 

(Doutorado) e em Farmácia (Mestrado). 

 

O curso de Farmácia, juntamente com a Odontologia, foram os cursos pioneiros do ensino superior 

no ainda Estado do Mato Grosso em 1963. Este fato alterou a dinâmica do desenvolvimento 

econômico de nosso estado, propiciando o surgimento dos outros cursos das áreas biológicas e da 

saúde possibilitando a criação de novos cursos que ampliaram a oferta de vagas no ensino superior. 

Em 1979, após a divisão do estado do antigo Mato Grosso em dois estados, foi criada a Fundação 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 

 

Em termos gerais o curso de Farmácia era dividido em 3 áreas de atuação: Fármacos e medicamentos, 

análises clínicas e toxicológicas, e alimentos. Estas três áreas de atuação refletiram na formação dos 

profissionais farmacêuticos em três habilitações: 1) Farmácia, 2) Farmacêutico – 

Bioquímico/Análises Clínicas 3) Farmacêutico – Bioquímico/Tecnologia de Alimentos. Em 2002, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) decidiu regulamentar a formação do farmacêutico 

generalista, em que se propunha que o farmacêutico desenvolvesse habilidades e competências nas 

três áreas, permitindo a aplicação destes conhecimentos de forma integrada, e com foco mais 

humanista. As novas diretrizes propostas em 2017 propoem como perfil do egresso um profissional 

da área de Saúde, com formação centrada nos fármacos, nos medicamentos e na assistência 

farmacêutica, e, de forma integrada, com formação em análises clínicas e toxicológicas, em 

cosméticos e em alimentos, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. 

Atualmente o Curso de Farmácia da UFMS tem conceito Enade 5 e conta com 18 professores 

farmacêuticos, todos com título de doutor. 
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Considerando a grande vocação do estado do Mato Grosso do Sul na produção de alimentos, houve 

a necessidade de ampliar a formação de recursos humanos na área de ciências dos alimentos e suas 

tecnologias, sendo criado o Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) em 1981. Visando a 

integração das atividades de ensino e pesquisa desta área em um único setor permitiu a ampliação da 

geração de conhecimentos e prestação de serviços na área de alimentos para todo nosso estado. A 

partir do processo de ampliação da oferta de cursos superiores nas Universidade Federais, aliado a 

grande vocação do Departamento de Tecnologia de Alimentos na formação de recursos humanos na 

área de alimentos, foi proposto a criação de dois novos cursos em 2009-2010: Tecnologia em 

Alimentos (Tecnológico) e Nutrição (Bacharelado). 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Alimentos foi criado oficialmente por meio da Resolução nº. 54, 

de 1º de julho de 2010, do Conselho Universitário/UFMS, com sua implantação no 1º semestre de 

2011. É um curso noturno e com duração de 3 anos, cuja estrutura curricular é fundamentada nas 

características socioeconômicas do Estado de Mato Grosso do Sul. Possui como focos principais 

disciplinas tecnológicas relativas aos processos de industrialização e controle de qualidade de 

produtos de origem vegetal e animal, e também de abrangência gerencial. Seu corpo docente efetivo 

da área de Alimentos tem uma característica multidisciplinar sendo composto por dez professores 

doutores, com formações em Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária, Engenharia 

Agronômica, Química, Farmácia, e Ciências Biológicas.  

 

Em 2017, foi inaugurada a Unidade de Tecnologia de Alimentos (UNITAL), que conta com salas de 

aulas, salas de professores e áreas independentes para o processamento de produtos de origem animal 

(LPOA) e de panificação e produtos de origem vegetal (LPVP), além de estrutura preparada para 

futuros laboratórios de controle de qualidade de alimentos em seu piso superior. O antigo DTA se 

tornou a Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (Utasp) reposnável pelo controle de 

qualidade com realização de análises físicas, químicas e microbiológicas para diferentes cursos de 

graduação, como Zootecnia e Medicina Veterinária, e que atende além de atividades de ensino, 

atividades de pesquisa e extensão. 

 

A partir desta estrutura curricular e de infraestrutura na área de Alimentos, os docentes realizaram 

estudos de viabilidade da criação do Curso de Engenharia de Alimentos, que é a especialidade da 

Engenharia dedicada à transformação da matéria-prima alimentar em alimento próprio para o 

consumo, por meio de processos tecnológicos apropriados, e desta forma substituindo o curso de 

Tecnologia em Alimentos. A Direção da Faculdade, por meio da Instrução de Serviço n° 8, de 05 de 

março de 2018, constituiu a comissão responsável por viabilizar a proposta de “Plano Pedagógico do 

Curso de Engenharia de Alimentos”. A criação e implantação do Curso de Engenharia de Alimentos 

- Bacharelado, na modalidade presencial, com 40 vagas e turno de funcionamento integral, foi 

aprovada pela resolução nº 57, de 4 de julho de 2018 do Conselho Universitário da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

O Curso de Engenharia de Alimentos tem como pilares: inovação e empreendedorismo, 

desenvolvimento da agroindústria e habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal. As 

principais características do profissional formado serão espírito empreendedor, capacidade crítica e 

perfil proativo para resolução de problemas. A formação de Engenheiro de Alimentos com visão 

geral da cadeia produtiva de transformação de alimentos contribuirá para o desenvolvimento 

econômico e social da região, com sustentabilidade e ética, favorecendo o desenvolvimento da 
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agricultura familiar, da agroindústria e consequentemente dos setores de comércio e serviços em 

Mato Grosso do Sul. 

 

O Curso de Nutrição está inserido na área Ciências da Saúde, foi criado por meio da resolução nº 72, 

de 29 de setembro de 2010, do Conselho Universitário/UFMS, sendo que em 2011, consolidou-se 

efetivamente a entrada da primeira turma de acadêmicos. Possui destaque para a atuação profissional 

na área de Saúde Coletiva e em outras vertentes determinantes para atender a inserção do profissional 

nutricionista nos mais diversos campos de trabalho, como o Sistema Único de Saúde, administração, 

produção de alimentos e a tecnologia de alimentos, desde sempre tendo em vista o incentivo constante 

à pesquisa e inovação. No ano de 2013 o curso de Nutrição recebeu a visita da Comissão de Avaliação 

Externa do Ministério da Educação (MEC) para seu reconhecimento, recebendo a nota 4,0. Em 2016 

os discentes do último ano participaram da Avaliação do Exame Desempenho de Estudantes (Enade), 

recebendo conceito 4,0. Atualmente o Curso de Nutrição - Bacharelado da UFMS é composto por 55 

docentes, sendo 13 professoras nutricionistas. A maioria apresenta título de doutor, perfazendo 

97,22% com titulação obtida em Programas de Pós-graduação stricto sensu. 

 

Além da área tecnológica pertinente aos cursos citados, destaca-se a contemplação das diversas 

nuances da área da saúde, por meio de ações integradas à saúde, envolvendo Farmácia e Nutrição, 

com impacto relevante para a Saúde Coletiva. A concepção interdisciplinar comum aos cursos de 

graduação faz com que os muitos de seus professores tenham atuação no ensino, pesquisa e extensão, 

podendo atuar concomitantemente nos três cursos citados. 

 

Em 2011 foi criado o programa de pós-graduação em Farmácia (nível mestrado), permitindo a 

ampliação do quadro de professores e o aumento das pesquisas na área das Ciências Farmacêuticas, 

incluindo significativa demanda na iniciação científica. Assim, a formação do curso de pós-

graduação em Farmácia veio em paralelo com a melhora e da nota Enade do curso de Farmácia. Hoje, 

com apenas sete anos de existência, o programa já formou quase 100 mestres que atualmente 

desenvolvem doutorado/pós-doutorado em grandes instituições do País, ou se inseriram em indústrias 

farmacêuticas ou instituições de ensino publico e privada. O programa de pós-graduação em 

Farmácia passou recentemente por sua primeira avaliação quadrienal completa (2013-2016), 

recebendo uma avaliação muita satisfatória e o aumento de sua nota de 3 para 4. Desta forma, o 

elevado número de egressos no mestrado e os benefícios para o curso de graduação fizeram com que 

seja solicitada, em 2018, a progressão do programa de mestrado em Farmácia para oferta de 

Doutorado, e assim continuar sua progressão de avaliação positiva da Capes. 

 

Em 2010 foi criada a Rede Centro Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (Pró- Centro Oeste) 

que tem como um dos seus principais objetivos acelerar o processo de geração de conhecimentos, 

tecnologias, inovações, produtos e serviços que viabilizem um salto qualitativo e competitivo na 

agregação de valor aos recursos naturais. A Rede Pró-Centro Oeste foi instituída para trabalhar em 

duas frentes: produzir conhecimento, com vistas à conservação e ao uso sustentável dos recursos 

naturais do Cerrado e do Pantanal, e formar recursos humanos para o desenvolvimento sustentável 

da Região Centro Oeste nas áreas estratégicas da biotecnologia e da biodiversidade. Assim, foi 

proposta a criação de um Programa de Pós-Graduação multi-institucional, em nível de doutorado, 

com o objetivo de integrar os Estados da Região e o DF. Para estruturar este programa, o Comitê 

Executivo da Rede Pró-Centro Oeste constitui um Grupo de Trabalho formado por um representante 

dos três Estados e do DF e que se reuniu ao longo do primeiro semestre de 2011. O grupo de trabalho 

estabeleceu que este novo Programa na área de biotecnologia reduzindo assimetrias intrarregionais, 
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contribuindo efetivamente para o fortalecimento da bioindústria regional e para a exploração do 

conhecimento e do potencial da biodiversidade do Cerrado e Pantanal para a geração de riqueza e 

para o desenvolvimento sustentável da Região e do País. Em 27 de abril de 2012, a CAPES aprovou 

o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede Pró-Centro-Oeste 

(PPGBB), nível doutorado, conceito 4. Em agosto de 2013, foi lançado o 1º edital para processo 

seletivo do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade. Atualmente o programa 

em Biotecnologia da rede pró-Centro Oeste encontra-se lotado na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (FACFAN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS). 

 

A união de cursos de graduação e pós-graduação com similaridades científicas e técnicas permite 

suprir as demandas existentes, trabalhando em parceria para captar recursos externos por meio de 

projetos, gerando inovação e tecnologia. 

Atualmente a Facfan apresenta quadro efetivo de 43 professores, a maioria em regime de trabalho de 

Dedicação Exclusiva. Conta, ainda, com 51 servidores técnicos, 526 alunos matriculados na 

graduação e 69 alunos matriculados na pós-graduação.  
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GESTÃO DA UAS  

 

Este eixo tem como objetivo demonstrar a composição da estrutura organizacional da infraestrutura 

física, dos recursos humanos e dos créditos orçamentários que estão à disposição da UAS, tópicos 

norteadores do planejamento, do gerenciamento, da execução e do acompanhamento das atividades 

realizadas na unidade, para propiciar o desenvolvimento qualificado do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 
 

2.1- ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

A estrutura organizacional da UAS é representada graficamente através do seu organograma.  

 

 
 

 

 2.1.1- QUADRO DE FUNÇÕES  

 

TIPO DA FUNÇÃO TOTAL 

CD-4 01 

FG-1 03 

FG-4 01 

FG-5 01 

FCC 05 

Fonte: Proplan 
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2.1.2 - DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES 

 

UNIDADES / FUNÇÃO CD/FG 

Direção CD-4 

Coordenação Administrativa FG-1 

Coordenação de Gestão Acadêmica FG-1 

Coordenação da Farmácia Escola FG-1 

Secretaria Acadêmica FG-4 

Secretaria de Apoio Pedagógico FG-5 

Fonte: Proplan- julho de 2017 

 
 

2.1.3 - DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES ACADÊMICAS 
 

COORDENAÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

Farmácia FCC 

Nutrição FCC 

Tecnologia em Alimentos FCC 

COORDENAÇÕES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

Farmácia FCC 

COORDENAÇÕES DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL  

Mestrado e Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede Pró-Centro-Oeste FCC 

Fonte: Proplan- julho de 2017 

 

 

2.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA  
 

A Unidade está localizada na avenida Costa e Silva, s/nº, Cidade Universitária, ocupando uma área 

total 5.808,48 m², distribuídos conforme instalações abaixo: 
 

BLOCOS/UNIDADES 
ÁREA 

TERRENO 

ÁREA 

CONSTRUIDA 

LAC- Laboratório de Análises Clínicas  901,33 m² 

UTASP – Unidade de Tecnologia em Alimentos e Saúde Pública  913,44 m² 

LAPNEM – Laboratório Produtos Naturais e Espectrometria de 

Massas  
 106,44 m² 

FARMÁCIA ESCOLA  165,06 m² 

LQF - Laboratório de Química Farmacêutica  82,00 m² 

LPPFB - Laboratório de Purificação de Proteínas e suas Funções 

Biológicas 
 187,60 m² 

UNITAL - Unidade de Tecnologias de Alimentos  568,65 m² 

LTF - Laboratório de Tecnologias Farmacêuticas  732,04 m² 

BIOCAPRI - Biotecnologia para Pequenos Ruminates  74,00 m² 

BIOMOL - Biologia Molecular  30,00 m² 

Prédio do Curso de Nutrição e Sede da Direção da Facfan  1.987,92 m² 

BIOFISIOFARMACOLOGIA  60,00 m² 

Total  5.808,48 m² 
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2.2.1- DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA 
 

OUTROS DADOS DE INFRAESTRUTURA: QUANTIDADE 

Laboratórios 85 

Salas de aula 9 

Salas administrativas 22 

Gabinetes professores 35 

Salas vídeo conferência 1 

Auditórios 1 

Banheiros comuns 21 

Refeitório/copas 12 

Fonte: FACFAN – 2018 

 

2.3- RECURSOS HUMANOS  

 

2.3.1- PERFIL DO CORPO TÉCNICO 

 

O corpo técnico da Unidade é composto pelos seguintes servidores: 

 

TÉCNICOS 

CARGA HORÁRIA A B C D E TOTAL 

20 Horas - - - - - - 

24 Horas - - - - - - 

25 Horas - - - - - - 

30 Horas - - - - - - 

40 Horas 1 2 4 36 8 51 

Total 1 2 4 36 8 51 

Fonte: E-mail DIRS/PROGEP – jun/2018 (Quantidade total acrescida de um servidor cedido de outra UFE)  

 

 

2.3.2 - PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

Para desenvolver suas atividades acadêmicas, administrativas e de apoio, a Unidade conta atualmente 

com um quadro de docentes. 

 

2.3.2.1- DOCENTES – EFETIVOS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

A/ 

ADJ A 

A/ 

ASSIST A 

A/ 

AUX 

B/ 

ASSIST 

C/ 

ADJ 

D/ 

ASSOC 

E/ 

TITULAR 

TITULAR 

LIVRE 
TOTAL 

20 Horas - - - - - 1 - - 1 

40 Horas - - - - - - - - - 

DE 5  - 1 24 9 2 1 42 

Total 5 - - 1 24 10 2 1 43 

Fonte: Boletim de Serviço, Sistema de RMO Setembro/2018 e SEI 
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2.3.2.2 - DOCENTES – SUBSTITUTOS 

 

CARGA HORÁRIA A/ADJUNTO A A/ASSISTENTE A A/AUXILIAR TOTAL 

20 Horas - 1 - 1 

40 Horas - 1 - 1 

Total - 2 - 2 

Fonte: Sistema de RMO – Setembro/2018 

 

 

 Destaca-se que nas metas e ações da Facfan foram evidenciadas necessidades de ampliação 

do quadro pessoal, incluindo docentes e servidores técnicos, além de revitalização da infraestrutura 

de laboratórios, bem como a criação de um Centro Biotecnológico Multiusuário da Facfan, para 

agregar todos os laboratórios de pesquisa da unidade, que atualmente estão dispersos em outras 

unidades setoriais, e que consta como demanda desde o PDI de 2010. Todas essas demandas 

justificam-se como fortalecimento da nova UAS criada em 2017, uma vez que a mesma tem 

potencial para seu crescimento, inclusive com previsão de novos cursos de pós-graduação latu e 

strictu sensu. 
 

 

2.4 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

A sustentabilidade financeira da Unidade de Administração Setorial segue a mesma sistemática 

adotada pelo Governo Federal no financiamento das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, 

ou seja, compreende as seguintes fontes de financiamento para o desenvolvimento de suas atividades: 

recursos provenientes do tesouro nacional; de arrecadação própria e os de convênios.  

 

A programação de recursos para pagamento de pessoal, precatórios e encargos sociais é de 

responsabilidade do Governo Federal e a execução está centralizada na Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas – PROGEP. 

 

Os recursos destinados a custear as despesas discricionárias denominadas genericamente de Outros 

Custeio e Capital – OCC, que incorporam os programas, projetos e as atividades, seguem um 

conjunto de critérios técnicos que tem como base a produtividade, o tamanho e os indicadores de 

desempenho.  A destinação de crédito para a UAS é feita de forma centralizada ou descentralizada, 

como podemos observar: 

 

Os créditos orçamentários destinados a UAS para atender os contratos contínuos estão centralizados 

na UFMS, nas respectivas Pró-reitorias competentes. No link  https://proplan.ufms.br/execucao-

orcamentaria/ano-2018/distribuicao-contratos/ pode-se observar os grupos de despesas 

contemplados, conforme se observa abaixo: 
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Os créditos orçamentários destinados atender as despesas com revitalização de laboratórios; custeio, 

investimento e revitalização da infraestrutura física são descentralizados para a UAS solicitar a 

execução conforme priorização por ela definidas e o montante a ser rateado considera um conjunto 

critérios técnicos mensurados através de indicadores quantitativos e qualitativos dispostos em 

matrizes de distribuição, os quais estão alinhados ao PDI-UFMS e o conjunto de metas.  

 

O montante de créditos orçamentários utiliza um sistema de rateio que considera a meritocracia e o 

desempenho de cada unidade. No link https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-

2018/distribuicao-matriz/ encontra-se a legislação, a distribuição de recursos e a execução, conforme 

se observa:  
 

 

 

A UAS pode obter créditos orçamentários através da captação de recursos próprios provenientes da 

prestação de serviços diretos, cessão de espaços físicos, valor das inscrições no oferecimento de 

cursos de pós-graduações; cursos de extensões e outros. 
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Outra fonte de financiamento da UAS e a participação de seus docentes em editais de ensino, pesquisa 

e extensão e inovação, lançados pelas agências de fomento e/ou pela própria UFMS. 

 

Por fim, a possibilidade de viabilizar convênios e parcerias com entidades públicas e contratos com 

empresas privadas, além de participar de projetos para a descentralização de créditos através de TEDs 

junto ao Governo Federal. 

 

O quadro abaixo informa os valores destinados à unidade, referente ao exercício 2018: 

 

2.4.1 - MATRIZES ORÇAMENTÁRIAS OUTROS CUSTEIO E CAPITAL – OCC  

 

MATRIZ OCC TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R$) 

Revitalização de Laboratórios 77.359,77 

Custeio 78.938,59 

Investimento 39.469,29 

Total 195.767,65 
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ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  

 

3.1- PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UAS 
 

Com base nas políticas definidas no Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e em outras normas interna da UFMS o planejamento da Facfan está detalhado conforme 

especificado nos itens a seguir: 
 

 

3.1.1-  Projeto Pedagógico de Curso e Flexibilização Curricular 

É de responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante (NDE) juntamente com as Coordenações de 

Cursos atuar no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC). 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação da Facfan evidenciam a coerência existente entre 

objetivos de cada curso, perfil do egresso, matriz curricular, tomando por referência as DCNs e as 

recomendações do Enade, demonstrando como serão desenvolvidas e avaliadas as competências 

desenvolvidas. A demanda diversificada por perfis profissionais, quer sejam de pesquisador, 

empreendedor ou mais ligado às operações ou consultorias, reflete em oferta mais diversificada de 

programas e um grande número de disciplinas optativas a escolha, visando uma formação 

generalista, mas permitindo que o futuro profissional a ser formado tenha opções de áreas de 

conhecimento e atuação. Os acadêmicos são estimulados na articulação permanente com o campo 

de atuação do profissional, com ênfase na transdisciplinaridade e possibilidade de articulação direta 

com a pós-graduação, além de forte vinculação entre teoria e prática, e valorização do ser humano. 

São considerados os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e as 

novas demandas da sociedade e do mundo do trabalho, promovendo postura isenta de qualquer tipo 

de discriminação, e comprometimento com a responsabilidade social e o desenvolvimento 

sustentável. Desta forma o emprego de metodologias para projetar soluções, para tomar decisões 

e, para desenvolver processos de melhoria contínua, favorecem as competências a serem 

desenvolvidas em graus de profundidade e complexidade crescentes ao longo do percurso 

formativo, de modo que os alunos busquem, integrem, criem e prosperem com participação 

colaborativa e mais efetiva. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia – Bacharelado vigente foi instituído em 2011 pela 

Resolução COEG nº 154, de 5 de julho de 2011 e sofreu alterações em 2014 (Resolução COEG n° 

543, de 14 de novembro de 2014) e em 2016 (Resolução COEG Nº 321, de 13 de maio de 2016). 

Abrange disciplinas do núcleo de formação geral, envolvendo Ciências Biológicas e da Saúde, 

Ciências Humanas e Sociais e Ciências Exatas e do núcleo especializado, que envolvem 

conhecimentos específicos das Ciências Farmacêuticas direcionados à formação do profissional 

farmacêutico, além de disciplinas complementares optativas de interesse individual do acadêmico e 

que permitem a flexibilidade curricular. O curso visa a formação de um profissional farmacêutico 

com competências para atuar eficazmente em todos os níveis de atenção à saúde, desempenhando o 

seu papel social frente aos problemas de saúde pública, e, ainda, com autonomia na área de fármacos 

e medicamentos, tecnologia de alimentos, análises clínicas e toxicológicas, assegurando a 

integralidade e qualidade da atenção prestada. Seguindo a Resolução CNE/CES 6/2017, de 20 de 

outubro de 2017, o PPC do curso de Farmácia deve ser reformulado no ano de 2019. 
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O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos foi atualizado em 2014 

(Resolução n° 371, de 15 de setembro de 2014 do Conselho de Ensino de Graduação da UFMS) e 

uma nova versão do mesmo está sendo elaborada. O novo PPC será publicado em novembro de 2018 

e traz alterações na estrutura curricular visando formar um Tecnólogo em Alimentos com 

competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão de forma ética e integrada nos 

contextos social e humano, além de maior opção de disciplinas optativas. 

 

O Curso de Engenharia de Alimentos da Facfan foi aprovado pela Resolução COUN  nº 57, de 04 de 

julho de 2018. Seu Projeto Pedagógico está em fase de análise pela PROGRAD/UFMS e será 

publicado em novembro de 2018. O PPC do Curso de Engenharia de Alimentos foi elaborado 

considerando as Diretrizes Nacionais dos Cursos de Engenharia vigentes e diretrizes que regem a 

profissão do Engenheiro de Alimentos, propondo-se a formar profissionais com espírito 

empreendedor e inovador, generalistas e humanistas, atentos à realidade socioeconômica e ambiental 

do ambiente em que estão inseridos, e com capacidade de bom relacionamento interpessoal. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição – Bacharelado foi atualizado em 2018 (Resolução n° 

20, de 23 de janeiro de 2018 e nº 341, de 13 de agosto de 2018 do Conselho de 

Graduação/PROGRAD) e abrange disciplinas que contemplam diferentes áreas do conhecimento 

como Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Sociais, Humanas e Econômicas; Ciências da 

Alimentação e Nutrição e Ciência dos Alimentos, visando a formação de um profissional 

generalista, com postura humanista, reflexiva, crítica e ética, capaz de atuar em todas as áreas em 

que alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais à atenção integral da população. 

 

 

3.1.2-  Estudo para criação de novos cursos para a graduação e pós-graduação 

Atualmente há o estudo de criação de curso de pós-graduação lato sensu nos Cursos de Nutrição, de 

Tecnologia/Engenharia de Alimentos e de Farmácia, de modo a ampliar a atuação dos docentes na 

pós-graduação e oferecer cursos de especialização nas áreas de Nutrição, Gestão da Qualidade e 

Segurança de Alimentos, em Análises Clínicas, Manipulação de Medicamentos, Cosméticos e 

Homeopáticos e Farmácia Clínica, os quais serão implantados conforme interesse institucional e 

disponibilidade orçamentária. 

 

A Facfan vem progredindo no desenvolvimento da pós-graduação dentro da UFMS. O programa de 

pós-graduação em Farmácia trouxe benefícios nos cursos de graduação, mais diretamente no curso 

de Farmácia, e tem formado uma grande quantidade de alunos que tem publicado seus resultados 

científicos em revistas de impacto nacional e internacional. A qualidade do curso, dos seus alunos, 

do quadro de pesquisadores, e da produção científica, se refletiu na progressão do curso da nota 

CAPES de 3 para 4, o que permitiu solicitar o doutorado, em 2018.  

 

Por outro lado, o curso em Biotecnologia em rede da rede pró-Centro Oeste cumpriu seu papel 

inicial em dar uma alavancada na Região fortalecendo os grupos de pesquisa em Biotecnologia em 

cada centro que compunha a Rede. O PPGBB que começou com nota 4 CAPES, se manteve estável 

na última avaliação quadrienal, havendo um estancamento por alguns centros que compõem a rede. 

Embora tenha ocorrido redução no número de bolsas para pós-graduação e consequente diminuição 

no número de alunos matriculados na unidade da UFMS, os pesquisadores da UFMS cresceram em 

número, publicações e patentes. Dado este crescimento e fortalecimento ocorrido ao longo destes 

cinco anos (período que a rede está implementada), o grupo da UFMS conta com um quadro de 
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pesquisadores capazes de criar e sustentar seu próprio programa de pós-graduação independente em 

Biotecnologia, o qual irá contribuir no desenvolvimento desta área no Estado, suprindo a demanda 

por mão de obra especializada na região Centro-Oeste e ampliação da indústria na região. Assim, 

em 2018 foi solicitado, frente à CAPES, a criação do Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia. 

 

3.1.3-  Oferta de Disciplinas para a graduação e pós-graduação  

As disciplinas e matrículas da graduação são ofertadas semestralmente, conforme o calendário 

acadêmico instituído pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A partir disso, as Coordenações 

de Curso elaboram a lista de oferta das disciplinas em conformidade com os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos, encaminhando para a Secretaria de Apoio Pedagógico e Coordenação de Gestão 

Acadêmica (SAP/COAC-Facfan) realizar a conferência e lançamento no SISCAD. As listas de 

ofertas de todos os cursos da unidade são aprovadas pelo Conselho de Unidade da Facfan. 

 

As disciplinas e matrículas da pós-graduação em PPGBB são ofertadas semestralmente, no qual os 

alunos devem cursar trinta créditos para a finalização do doutorado. Cada crédito no programa 

equivale a uma carga horária de 15 h, sendo disponibilizadas disciplinas com carga horária de 15, 30, 

45, 60, 75, 90, 105 e 120 h. Dentre as disciplinas obrigatórias, estão Biotecnologia (30 h) e 

Biodiversidade (30 h). A cada semestre são ofertadas de quatro até dez disciplinas, de acordo com a 

disponibilidade dos professores ministrantes, e todas essas são disponibilizadas para alunos de toda 

a rede pró-Centro-Oeste composta pela UNB, UFMT, UFGD e UFG. As disciplinas ofertadas no 

programa envolvem, além de variados temas, também questões relacionadas a inovação tecnológica 

e desenvolvimento de produtos biotecnológicos. 

 

As disciplinas e matrículas na pós-graduação (mestrado) em Farmácia são ofertadas semestralmente, 

no qual os alunos devem cursar 42 créditos (10 créditos obrigatórios, 12 créditos optativos e 20 

créditos da defesa de dissertação) para a finalização do mestrado. Cada crédito no programa equivale 

a uma carga horária de 15 h, sendo disponibilizadas disciplinas com carga horária de 15, 30, 45, 60 

h. Dentre as disciplinas obrigatórias encontram-se: Metodologia da Pesquisa Científica (30 h), 

Introdução à Bioestatística (30 h), Estágio em Docência (30 h), Seminários em Ciências 

Farmacêuticas (30 h) e Seminários de Qualificação de Pesquisa. A cada semestre são ofertadas de 4 

até 10 disciplinas, de acordo com a disponibilidade dos professores ministrantes. As disciplinas 

ofertadas no programa abrangem diferentes temas desde síntese química, toxicologia, biologia celular 

e molecular, saúde, imunologia, estatística, farmacologia, técnicas espectroscópicas, além de 

variados temas que incluem temas relacionados com inovação tecnológica e desenvolvimento de 

produtos biotecnológicos. 

 

 

3.1.4- Distribuição de carga horária 

A distribuição de carga horária atende ao disposto na Resolução nº 137, de 3 de dezembro de 2015, 

sendo elaboradas pelas Coordenações de Curso, com auxílio da COAC-Facfan e posteriormente 

deliberadas pelo Conselho de Unidade da Facfan.  
 

 

3.1.5- Adoção de novas tecnológicas para aprimorar as políticas pedagógicas 

Considerando-se a expansão do acesso e a vasta utilização das tecnologias de informação, a sua 

incorporação no meio acadêmico trouxe possibilidades de maior diversificação de recursos, métodos 
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e técnicas a serem incorporados no processo de ensino-aprendizagem. Reconhecendo tal impacto 

incentiva-se o corpo docente e discente da Facfan para a utilização de recursos tecnológicos, como 

email, moodle, uso de mídias sociais, entre outros para propagação de material e conteúdo educativo 

auxiliando no desenvolvimento de competências comportamentais e motivação dos estudantes. Nesse 

ambiente, os professores deixam de ter um papel central na geração e disseminação de conteúdo, para 

adotar um papel de tutor e implementar novas metodologias ativas. Adicionalmente, a adoção de 

tecnologias digitais permite o uso de modelos como sala de aula invertida (aluno estuda previamente 

o tema da aula a partir de ferramentais online), laboratório rotacional (revezamento de grupos de 

alunos em atividades em sala de aula e laboratórios) e rotação individual (aluno possui lista específica 

de atividades para serem executadas online a partir de suas necessidades), práticas adotadas por 

alguns docentes da Facfan, uma vez que cada curso/docente tem autonomia para incorporar novas 

tecnologias. Desta forma, com dinamismo e autonomia, os acadêmicos se tornam os protagonistas 

no processo de aprendizagem, com engajamento em atividades práticas, preferencialmente desde os 

primeiros anos do curso.  

 

 

3.1.6- Monitoramento dos indicadores da UAS  

O monitoramento de indicadores da Facfan deverá ser implantado pela Direção da UAS a fim de 

acompanhar o desempenho dos cursos, docentes, técnicos administrativos e discentes. 

 

 

3.1.7-  Auto avaliação setorial 

A autoavaliação institucional envolve as dez dimensões do Sinaes determinadas pela lei nº 

10.861/2004, e desde 2017, agrupadas em cinco eixos: “Planejamento e Avaliação institucional”, 

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

Física”. 

 

O desenvolvimento da autoavaliação institucional ocorre anualmente, sendo realizada duas vezes 

para os discentes, uma em cada semestre, e uma vez, apenas no segundo semestre letivo, para 

coordenadores de curso, docentes e técnicos. As ações das Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) 

nesses processos seguem as seguintes etapas: (1) Preparação; (2) Sensibilização; (3) 

Acompanhamento da consulta aos segmentos da comunidade acadêmica, via aplicação de 

questionários; (4) Sistematização das Informações, análise e diagnóstico da realidade institucional; 

(5) Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica e discussão dos resultados por parte da 

comunidade acadêmica; e (6) Meta Avaliação ou Balanço Crítico.  

 

As CSAs são instituídas por meio de Instrução de Serviço das Unidades de Administração Setorial e 

têm o seu funcionamento regulamentado pela Resolução COUN n.º 57, de 13 de junho de 2017 da 

UFMS, no caso a atual CSA da Facfan está instituída pela Instrução de Serviço nº 37, de 05 de junho 

de 2018, sendo composta por 05 docentes, 01 técnico e 02 discentes. Dentre as atribuições e 

atividades da CSA, as que envolvem ações diretas da CSA/FACFAN na unidade setorial incluem: 

coordenar, divulgar e estimular a participação no processo de avaliação institucional interno, com o 

apoio de Direção, coordenações, docentes, técnicos e discentes; divulgar os relatórios com os 

resultados das avaliações; propor estudos, seminários e discussões sobre a avaliação institucional e 

seus resultados com os grupos participantes, ou seja, coordenações de curso, docentes, técnicos e 

discentes, enfocando as potencialidades e as fragilidades apontadas nos relatórios; solicitar um plano 

de ação das coordenações de cursos visando a melhora continua das potencialidades e a correção das 
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fragilidades, e, no ano seguinte, uma devolutiva sobre a realização e efetividade dessas ações 

propostas. 

  
 

3.1.8- Projetos de Pesquisa, Extensão e Ensino 

A tramitação dos projetos de pesquisa inicia-se através do encaminhamento pelo docente para a 

Comissão Setorial de Pesquisa, que faz a análise e o parecer da proposta e depois encaminha para a 

Direção da Unidade, baseando-se no parecer da comissão, também faz seu parecer e emite a 

resolução de aprovação. De posse da resolução, o proponente poderá cadastrar o projeto no SigProj. 

No caso de projetos com fomento por agência oficial (CNPq, Fundect, etc.), não há necessidade da 

aprovação da Comissão de Pesquisa da Facfan, entretanto recomenda-se o seu registro no SigProj. 

Na Facfan a Comissão de Pesquisa foi instituída pela Resolução nº 07, de 06 de abril de 2017 e 

atualizada pela Instrução de Serviço n° 76, de 19 de dezembro de 2017. 

 

Os projetos de extensão são conduzidos de acordo com a Resolução Coeg nº 6, de julho de 2017, 

que estabelece as normas regulamentadoras das Ações de Extensão da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. A Comissão Setorial de Extensão da Facfan foi instituída pela 

Resolução Resolução n° 8, de 6 de abril de 2017 e retificada pela Resolução nº 69, 8 de março de 

2018. É composta por pelo menos três membros de livre escolha da Direção entre servidores 

docentes e técnico-administrativos do quadro efetivo, lotados na Unidade e apresenta funções 

consultivas.  A tramitação dos projetos de extenão inicia-se com a submissão no SigProj pelo 

docente coordenador da proposta, os quais em seguida, serão avaliados pela Comissão de Extensão 

da Facfan, considerando critérios recomendados pela PROECE. 

 

Os projetos de ensino são realizados em conformidade as normas vigentes da PROGRAD. A 

Comissão de Ensino da Facfan foi instituída pela Resolução nº 06, Conselho de Faculdade, de 06 

de abril de 2017 e atualizada pela Instrução de Serviço n° 9, de 8 de março de 2018. 

Os projetos de pesquisa, extensão e ensino da vinculados a graduação e a pós-graduação da Facfan, 

no período de 2017-2018, estão abaixo especificados, conforme consulta à PROPP, PROECE e 

PROGRAD, respectivamente: 

 

3.1.8.1 - GRADUAÇÃO  
 

PROJETOS FARMÁCIA ALIMENTOS   NUTRIÇÃO TOTAL 

Pesquisa 12 8 25 45 

Extensão 6 2 6 14 

Ensino 5 0 1 6 

Total 23 10 32 65 
Fonte: Relatórios enviados pela PROPP (Pesquisa), PROECE (Extensão) e PROGRAD (Ensino), setembro de 2018. 
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3.1.8.2 - MESTRADO EM FARMÁCIA  
 

TOTAL 

CURSO COM FOMENTO SEM FOMENTO  TOTAL 

Pesquisa 64 40 104 

Extensão - 1 1 

Outros - 6 6 

Total 64 47 111 

 

3.1.8.3 - PROFESSORES DA FACFAN 

CURSO COM FOMENTO SEM FOMENTO  TOTAL 

Pesquisa 39 16 55 

Extensão - 1 1 

Outros - 1 1 

Total 39 18 57 

 

 

3.1.8.4 - DOUTORADO EM BIOTECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE  

 

TOTAL 

CURSO COM FOMENTO SEM FOMENTO  TOTAL 

Pesquisa 37 58 95 

Extensão - - - 

Outros - 1 1 

Total 37 59 96 

 

3.3.8.5 - PROFESSORES DA FACFAN 

CURSO COM FOMENTO SEM FOMENTO  TOTAL 

Pesquisa 6 19 25 

Extensão - - - 

Outros - - - 

Total 6 19 25 

              

                 

3.1.9 - Inserção com a comunidade 

A inserção com a comunidade externa ocorre por meio de parcerias, estágios, ações em eventos e 

projetos de extensão. 

 

O curso de Farmácia presta serviços pela Farmácia Escola através de convênio com a Secretaria 

Estadual de Saúde na entrega de medicamentos de alto custo e acompanhamento de pacientes 

portadores de Esclerose Múltipla e Sistêmica, Esclerose Lateral Amiotrófica, Asma e Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Pretende-se buscar a ampliação desse serviço para outros 

pacientes. Além disso, o Programa de Educação Tutorial PET-Farmácia organiza ações para 

atendimento da comunidade através da aferição de pressão e medida da glicemia capilar, bem como 

orientações sobre o uso racional de medicamentos. Além disso, o curso realiza ações de extensão 
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com projetos que abordam a saúde do adolescente (Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do 

Adolescente), educação em saúde para prevenção de parasitoses e farmacoterapia das doenças 

crônicas não transmissíveis. As atividades ocorrem, geralmente, em unidades básicas de saúde da 

família e escolas públicas. O curso presta também consultoria por meio da Empresa Júnior Pharma. 

 

O curso de Tecnologia em Alimentos atua junto as comunidades não tradicionais do Pantanal e 

Cerrado do Estado oferecendo palestras, cursos e oficinas sobre tecnologias pós-colheita, 

processamento, uso de embalagens e boas práticas de fabricação, objetivando a valorização da 

biodiversidade local, com desenvolvimento de novos produtos a partir de frutos nativos, com 

agregação de valor e aumento de vida útil. Também são ofertadas oficinas sobre tecnologia de 

processamento de alimentos à comunidade, na forma de participação em projetos internos à UFMS 

e em parceria com outras Instituições. Outra forma de atuação do curso é junto às escolas de ensino 

médio de Campo Gande, com a finalidade de divulgar a profissão de Tecnólogo em Alimentos e 

para ingressantes no Curso de Engenharia de Alimentos, novo curso na UFMS e no Estado. 

 

Atualmente pretende-se fortalecer o curso de Engenharia de Alimentos voltado ao desenvolvimento 

da agroindústria familiar e implementar as parcerias com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares da UFMS e com a Incubadora Municipal de Alimentos, além de realizar outras parcerias.  

 

O curso de Nutrição realiza projetos de extensão de modo atender a toda comunidade interna e 

externa à UFMS, com destaque para o atendimento ambulatorial na Clínica Escola Integrada para 

acadêmicos (Projeto ANA), atendimento nutricional para atletas e esportistas e Ambulatório de 

Nutrição Aberto à Comunidade (estágio obrigatório em Saúde Coletiva). O curso realiza ainda 

atendimento nutricional em Pediatria no Hospital Universitário e presta consultoria na área de 

Alimentação Coletiva por meio da Empresa Júnior Apetite. 

 

 

3.2- CURSOS OFERTADOS VAGAS E ALUNOS  
 

A Unidade oferece cursos conforme tabela abaixo: 

 

3.2.1- GRADUAÇÃO (Censo 2016): 

 

CURSO CPC VAGAS  INGR. MATR. EVAS. DIPL. 
TAXA  

SUCESSO 

AL. EQ. 

CENSO 

Farmácia 3 50 62 210 24 25 57% 359 

Nutrição 4 40 39 161 19 20 51% 321 

Tecnologia em Alimentos 4 40 31 76 28 16 52% 175 

Total 3,7 130 143 447 71 61 54% 855 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados); AL. EQ. CENSO 

(aluno equivalente).  

Fonte: Censo 2016 
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3.2.2 -GRADUAÇÃO 2017: 
 

CURSO CPC VAGAS  INGR. MATR. EVAS. DIPL. 

Farmácia 4 50 74 222 36 19 

Nutrição 4 40 39 167 18 23 

Tecnologia em Alimentos 4 40 64 90 31 4 

Total 4 130 178 479 85 46 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados) 

Fonte: SISCAD dados de 2017 em 05/04/2018  

 

 

3.2.3- GRADUAÇÃO 2018: 
 

CURSO CPC VAGAS  INGR. MATR. EVAS. PREV.DIPL. 

Farmácia 4 50 66 245 -- 32 

Nutrição 4 40 41 170 -- 37 

Tecnologia em Alimentos 4 40 45 111 -- 14 

Total 4 130  526   

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); PREV. DIPL (previsão de diplomados) 

Fonte SISCAD dados de 2018 em 05/04/2018 (dados provisórios). 

 
 

3.2.4- PÓS-GRADUAÇÃO: 

 

CURSO CONCEITO VAGAS  INGR. MATR. EVAS. 
DIPL

. 

TAXA  

SUCESSO 

AL. EQ. 

SIGPOS 

Farmácia 3 29 9 41 0 14 88% 56 

Biotecnologia e 

Biodiversidade 
4 10 6 37 0 1 - 74 

Total 3,5 39 15 78 0 15 88% 130 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados); AL. EQ. SIGPOS 

(aluno equivalente). Fonte SIGPOS 2016 

 

 

3.2.5- PÓS-GRADUAÇÃO 2017: 
 

CURSO CONCEITO VAGAS  INGR. MATR. EVAS. DIPL. 

Farmácia 3 23 11 37 1 11 

Biotecnologia e Biodiversidade 4 37 1 32 2 2 

Total 3,5 60 12 69 3 13 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados) 

Fonte SIGPOS dados de 2017 em 11/04/2018  
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3.2.6- PÓS-GRADUAÇÃO 2018: 
 

CURSO CONCEITO VAGAS  INGR. MATR. EVAS. DIPL. 

Farmácia 4 23 11 37 1 11 

Biotecnologia e Biodiversidade 4 37 1 32 2 2 

Total 8 60 12 69 3 13 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados) 

Dados obtidos da Plataforma Sucupira 2018 

 

 

3.2.7- PROJETOS EM ANDAMENTO NA UAS 
 

CURSO COM FOMENTO SEM FOMENTO  TOTAL 

Pesquisa 11 45 56 

Extensão 1 14 15 

Ensino - 06 06 

Total 12 65 77 

 

 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO OS DISCENTES  

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – Proaes/RTR é a unidade responsável pelo planejamento, 

coordenação, acompanhamento e avaliação da política estudantil da UFMS e das atividades dirigidas 

aos estudantes. O desenvolvimento de políticas está organizado em três eixos: atenção ao estudante 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, integração estudantil e assistência à saúde, e 

incentivo ao desenvolvimento profissional. 

 

De forma a implementar e acompanhar a política de atendimento ao acadêmico promovida pela 

Proaes/RTR, tem-se a Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis/Secae, que é a unidade 

responsável pela orientação, apoio, execução e acompanhamento das atividades assistenciais, 

psicológicas, sociais e educacionais, relacionadas ao corpo discente nos Câmpus. 

 

Ainda quanto à atenção aos discentes, a UFMS dispõe de várias modalidades de bolsas disponíveis, 

dentre elas: a Bolsa Permanência que visa estimular a permanência do aluno no Curso e cujos critérios 

de atribuição são socioeconômicos e a Bolsa Alimentação para as Unidades que não contam com 

Restaurante Universitário. Além destes auxílios, são desenvolvidos os seguintes Projetos no âmbito 

da instituição: Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, Brinquedoteca, atendimento e 

apoio ao acadêmico, nutrição, fisioterapia e odontologia, inclusão digital, incentivo à participação 

em eventos, passe do estudante, recepção de calouros, suporte instrumental. 

 

Existem ainda, outras modalidades de bolsas na UFMS que estimulam a participação do acadêmico 

em ações de extensão, ensino e pesquisa, como: bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), bolsas de 

monitoria de ensino de graduação, Programa de Educação Tutorial (PET), bolsas de Iniciação 

Científica (Pibic) e bolsas de extensão. 
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Pensando no cuidado ao discente da UFMS, o Curso de Nutrição da Facfan iniciou o projeto 

“Atendimento nutricional ambulatorial aos acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul”. Tal prática traz diversos benefícios, em especial a saúde deste acadêmico, bem como melhoria 

do rendimento escolar do mesmo. 

O Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES tem como objetivo viabilizar a igualdade de 

oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, neste 

contexto como é realizado o apoio pedagógico aos discentes na sua UAS, sobre: 

 
 

4.1 - AÇÕES PARA SUPORTE À PERMANÊNCIA 

 

4.1.1- Auxílio Permanência 
Subvenção financeira, com periodicidade e desembolso mensal, para discentes, a fim de subsidiar 

despesas com os estudos e contribuir para redução da evasão, propiciando a integração teórico-

prática na área de formação por meio do desenvolvimento de hábitos e aptidões compatíveis com a 

futura atividade profissional vivenciadas durante a participação em projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, monitoria; atividades em empresas juniores ou desenvolvidas no Diretório Setorial dos 

Estudantes.  

 

4.1.2 - Auxílio Moradia 
É a concessão de benefícios ao discente que comprove ser oriundo de famílias residentes ou 

domiciliadas em municípios fora de Campo Grande, campus de localização da Facfan, no qual os 

discentes estão matriculados. 

 

4.1.3- Auxílio Creche 
É uma subvenção financeira a discente com guarda de crianças menores de seis anos, que 

comprovadamente aguardam vaga em centros de educação infantil no município no qual está 

matriculado em curso de graduação. 

 

4.1.4 - Auxílio Alimentação  
Consiste em subvenção financeira, com periodicidade e desembolso mensal, destinada para atender 

às necessidades de alimentação dos discentes. 

 
                  
4.1.5 - Auxílio Emergencial 
É um apoio financeiro mensal, durante 90 dias, para discentes em dificuldade econômica 

emergencial e transitória, com alto risco de evasão, podendo ser prorrogado por no máximo 90 dias, 

mediante avaliação socioeconômica pela Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis e verificação 

da situação de permanência de vulnerabilidade e risco de evasão. 
 

 4.1.6- Auxílio Instrumental Pedagógico 
Caracteriza-se pela disponibilização de um kit com materiais e instrumentos previstos e 

indispensáveis para a aprendizagem, permitindo ao acadêmico o acompanhamento das disciplinas 

do curso.  
 

4.1.7- Auxílio para Participação de Estudantes em Eventos – APEE  
Tem por objetivo contribuir com a formação acadêmica dos estudantes regularmente matriculados 
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nos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu da UFMS, com o apoio financeiro para 

participação em eventos de caráter científico, técnico-científico, de inovação, empreendedorismo, 

artísticos e culturais, preferencialmente no Brasil.   A solicitação do APEE ocorre por meio de edital 

específico, com inscrição online no site  https://sigproj.ufms.br   e tem a sua oferta em cinco 

modalidades: 1) Participação individual do estudante de graduação na apresentação de trabalhos em 

eventos científicos, tecnológicos ou de inovação; 2) Participação individual de estudante de 

graduação em eventos externos para representar institucionalmente a UFMS; 3) Participação 

coletiva ou individual de estudantes de graduação em eventos de extensão, cultura ou esporte 

vinculados e promovidos pelos Programas de Cultura e Esporte da Proece/UFMS; 4) Participação 

coletiva de estudantes de graduação em eventos externos para representar institucionalmente a 

UFMS; 5) Participação individual de estudante de programa de pós-graduação stricto sensu (PPG) 

para apresentar trabalhos em eventos científicos. 

 

O ingresso nas ações de assistência estudantil ocorre por meio de editais específicos, com 

inscrição online e entrega de documentação comprobatória. 

 

O acompanhamento dos beneficiários é realizado  pela Secretaria de Apoio para Assuntos 

Estudantis ocorrendo, semestralmente, com análise de desempenho acadêmico, por meio do 

histórico escolar, constante no Sistema Acadêmico (SISCAD) e entrevista, que consiste em verificar 

as principais situações que levaram o acadêmico a não alcançar o rendimento mínimo exigido em 

regulamento, para posterior definição de encaminhamentos para cada caso ou o desligamento do 

discente da ação à qual encontrava-se vinculado. 

 

4.1.8 - Atendimentos assistenciais  

Consiste no acolhimento, atendimento, orientação para participação nas ações de assistência 

estudantil bem como a identificação de problemas relacionados a dificuldades socioeconômicas, 

psicossociais, didático-pedagógicas, de acessibilidade, de saúde e bem-estar, auxiliando os alunos 

na conscientização de seus problemas ou necessidades e na orientação na busca de soluções.Os 

dados de ações para suporte à permanência dos discentes da Facfan estão demonstrados na Tabela 

abaixo: 

 

4.1.8.1- Ações de suporte à permanência dos discentes da Facfan em 2018. 
 

AÇÕES FARMÁCIA ALIMENTOS   NUTRIÇÃO TOTAL 

Auxílio Permanência 16 2 6 24 

Auxílio Moradia 7 1 2 10 

Auxílio Creche -- -- -- -- 

Auxílio Alimentação -- -- -- -- 

Auxílio Emergencial 3 -- 1 4 

Auxílio Instrumental Pedagógico -- -- -- -- 

Auxílio para Participação de 

Estudantes em Eventos 
2 -- 5 7 

Total 28 3 14 45 
Fonte: Relatórios enviados pela PROAES referente a agosto de 2018. 
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4.2 -  APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE 

Os acadêmicos dispõem de várias ações como apoio pedagógico: 

 

4.2.1 - Monitoria 
O processo de seleção na Facfan ocorre através de uma Comissão constituída para este fim com 

base no que estabelece a Resolução Coeg nº 342, de 22 de junho de 2015, e considerando Editais da 

Prograd, que norteiam as normas de monitoria semestralmente e estabelecem os prazos e vagas 

ofertadas na categoria bolsista. As etapas consistem em lançamento de edital para inscrição das 

disciplinas pelos docentes; após seleção das disciplinas, a UAS (Facfan) publica edital para seleção 

de monitores com base na Resolução Coeg nº 342, de 22 de junho de 2015. Os monitores da Facfan 

no ano de 2018 estão demonstrados na Tabela abaixo: 

 

4.2.1.1-  Monitores bolsistas e voluntários da Facfan em 2018. 

 

CURSOS BOLSITAS VOLUNTÁRIOS  TOTAL 

Farmácia 3 5 8 

Alimentos 1 6 7 

Nutrição 4 17 21 

Total 8 28 36 
Fonte: Editais publicados com o resultado final de monitoria pela PROGRAD em 2018. 
 

4.2.2- Tutoria 

Novas disciplinas estão sendo oferecidas nos novos projetos pedagógicos dos cursos, como Práticas 

em Engenharia de Alimentos que contribuem para o apoio pedagógico em áreas específicas, contendo 

um reduzido número de acadêmicos por turma prática, atuando como uma tutoria em projetos 

específicos. 

 

4.2.3 - Estágio 
A Resolução Cograd nº 64/2017, que regulamenta o Estágio para os acadêmicos dos Cursos de 

Graduação, presenciais, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A relação entre 

a UFMS e as concedentes se estabelece por Termo de Compromisso, firmado diretamente entre as 

partes, com interveniência da Direção da Unidade Setorial, das Comissões de Estágio – COE de 

cada curso e dos docentes supervisores de estágio. No caso de haver convênio estabelecido, este é 

acompanhado por um gestor que no encerramento do convênio deve fazer um relatório final das 

atividades desenvolvidas entre as partes conveniadas. 

 

No Curso de Tecnologia em Alimentos o estágio não é obrigatório e pode ser computado como 

atividades complementares. No caso dos cursos de Farmácia, Engenharia de Alimentos e Nutrição 

os estágios são obrigatórios, com carga horária estabelecida respeitando-se as normativas das 

Diretrizes Nacionais de Educação de cada curso. 

 

No curso de Farmácia o estágio corresponde a 20% da carga horária total do curso, seguindo o 

preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Farmácia, iniciando já no 2o 

semestre e permeando todo o curso. Os estágios obrigatórios são desenvolvidos em diferentes 

cenários de prática, como Sistema Único de Saúde, farmácia hospitalar, drogaria, farmácia de 

manipulação, laboratório de análises clínicas e toxicológicas, e outros. O aluno também tem a 
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possibilidade de realizar estágios não-obrigatórios, para complementação curricular, que podem ser 

considerados como atividades complementares no curso. O estágio deve ser desenvolvido sob 

orientação de docente farmacêutico. 

 

O Curso de Nutrição - Bacharelado da UFMS apresenta na sua matriz curricular quatro estágios 

obrigatórios nas seguintes áreas de atuação: Alimentação Coletiva, Ciências dos Alimentos, Nutrição 

Clínica e Nutrição em Saúde Coletiva. Realizados nos últimos dois semestres do curso, sendo 

desenvolvido sob orientação de docente nutricionista e tendo a obrigatoriedade de supervisor 

nutricionista no local, seguindo as exigências do Conselho Federal de Nutricionistas. 

 

O acadêmico também tem a possibilidade de realizar estágio não obrigatório com a finalidade de 

complementar os conhecimentos teóricos do acadêmico e poderá ser considerado como atividade 

complementar de acordo com o regulamento próprio. 
 

4.2.4 - Produção de material de apoio 

Cada curso, bem como docente tem autonomia na produção de material de apoio em suas disciplinas 

e projetos. 
 

4.2.5 - Acompanhamento da evasão e retenção 
Atualmente não há na Facfan um acompanhamento de evasão e retenção, mas está sendo proposta 

neste PDU a realização desse acompanhamento por parte das Coordenações de Curso, da 

Coordenação de Gestão Acadêmica – COAC e da Comissão de Ensino da Facfan como ação da 

meta para aumentar a taxa de sucesso da graduação da FACFAN. Entretanto, alguns cursos da 

Facfan, com o intuito de reduzir as reprovações e a evasão, estão realizando reuniões pedagógicas 

com os docentes no início de cada semestre, em especial das disciplinas com maior taxa de 

reprovação e das disciplinas básicas, no sentido de orientar a elaboração do conteúdo programático 

dos planos de ensino envolvendo temáticas mais aplicadas a realidade de cada formação acadêmica 

e despertando o interesse dos acadêmicos. 

 

Os Colegiados dos Cursos, juntamente com as Coordenações podem constatar se o acadêmico precisa 

de orientação psicológica. Nesse caso, o discente é encaminhado à Seção de Psicologia, na Unidade 

Setorial específica, ou diretamente à Proaes para o atendimento psicológico e outras providências. O 

apoio discente também é realizado por meio da Comissão de Ensino da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição – Facfan, instituída inicialmente pela Resolução nº 06, 

Conselho de Faculdade, de 06 de abril de 2017, que tem como objetivo apoiar os estudantes, ao longo 

dos cursos, quanto às suas necessidades acadêmicas e/ou emocionais, identificar as dificuldades, 

disponibilizar alternativas, encaminhar o estudante para atendimento especializado, quando se fizer 

necessário, e acompanhar o desenvolvimento do estudante no seu enfrentamento, e assim 

colaborando também para melhorar os índices de evasão e retenção. 

 

4.2.6 - Programa de nivelamento 
Nos últimos anos tem sido verificada carência na formação básica dos discentes, o que dificulta o 

processo ensino-aprendizagem. Objetivando minimizar esse problema, cursos de nivelamento em 

matemática, língua portuguesa, química geral, química analítica, biocálculo podem ser oferecidos 

aos discentes, em horário extracurricular, nos primeiros semestres de cada curso e/ou em período 

especial, via Sistema de Ensino à Distância da UFMS e/ou com apoio dos alunos do Programa de 
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Educação Tutorial - PET. Outra forma de nivelamento é a oferta via Projeto de Ensino de Graduação 

- PEG, obedecendo a resolução vigente da UFMS.  

 

Com relação aos mecanismos de nivelamento, outra opção adotada é a recuperação ao longo do 

processo. Nesta lógica, cada disciplina, com base em mapeamento prévio dos conhecimentos 

necessários para o seu desenvolvimento, faz a retomada destes conhecimentos quando, a partir de 

avaliações diagnósticas aplicadas pelos docentes, é percebido que os estudantes não os possuem. 

Estas atividades de recuperação destes conhecimentos são realizadas por meio de estudos dirigidos, 

materiais complementares, estudos de casos ou outra forma adotada pelos docentes de cada 

disciplina. 

 

4.2.7- Mobilidade 

 A mobilidade interna e externa ocorre por meio de editais elaborados pela Pró-Reitoria competente. 
 
 

4.2.8- Outros 

Os acadêmicos são orientados e incentivados a participar da avaliação de curso e das disciplinas por 

meio do Instrumento de Avaliação Discente. A partir dos resultados obtidos um plano de ação é 

proposto a fim de solucionar os problemas indicados no processo avaliativo e apresentado aos 

acadêmicos e docentes. Para incentivar a participação discente no sistema de avaliação, sua 

comprovação é convertida em carga horária para as Atividades Complementares, conforme o 

regulamento de cada curso. 

 

As Atividades Complementares são atividades educacionais complementares que devem privilegiar 

a construção de comportamentos sociais e profissionais que as atividades acadêmicas tradicionais, 

de sala de aula ou de laboratório, não têm condições de propiciar. Nesta perspectiva, devem ser 

inseridas atividades extensionistas de cunho comunitário e de interesse coletivo, atividades de 

pesquisa, de ensino, culturais, esportivas, entre outras, que propiciem a participação do estudante na 

vida da instituição. As Coordenações de Curso, Colegiado e Comissões de Atividades 

Complementares dos cursos divulgam ações para propiciar a participação discente de forma efetiva. 

 

Os alunos dos Cursos, além dos egressos, são estimulados a participarem de eventos acadêmicos e 

culturais, tanto aqueles promovidos pelos docentes e entidades dos próprios Cursos, como, por 

exemplo, as Jornadas Acadêmicas de Nutrição, de Farmácia e de Alimentos, Workshop de Nutrição 

Esportiva, Encontro Acadêmico de Tecnologia de Alimentos, entre outros, quanto aqueles 

promovidos por outras unidades setoriais da UFMS, bem como os externos à UFMS. Os alunos e 

egressos também são estimulados a participarem em congressos e simpósios com apresentação de 

trabalhos, com a orientação dos docentes dos Cursos, podendo divulgar, assim, suas pesquisas.  

 

Em 2017 a UFMS disponibilizou uma página exclusiva para o acompanhamento e apoio aos egressos 

– https://egressos.ufms.br/. Este canal de comunicação constitui-se em uma ferramenta para os 

portadores de diploma oficializados na UFMS, com o objetivo de oferecer informações sobre 

oportunidades de emprego, trainee, concursos, dicas e informações relacionadas ao mercado de 

trabalho, e ainda reunir os egressos e avaliar os resultados da instituição, com vistas a inserir 

melhorias contínuas. 
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Os cursos realizam periodicamente um levantamento de informações dos egressos, de forma a 

acompanhar a atuação destes e avaliar o impacto dos cursos na sociedade local e regional. Incentiva-

se a participação de egressos nas atividades realizadas pelos cursos. Procurando atender diversidade 

de estudantes, em especial aqueles que requeiram alguma necessidade educacional especial, a UFMS 

tem se organizado para proporcionar o Atendimento Educacional Especializado - AEE que tem como 

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas (MEC, 

2017). O público-alvo do AEE é composto por alunos com deficiência, altas 

habilidades/superdotação ou transtorno global do desenvolvimento - TGD (Transtornos do Espectro 

Autista), segundo Araújo e Lotufo Neto (2017). 
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PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL 
  

São planos com foco no médio prazo e com um pouco mais de detalhes que o Planejamento 

Estratégico, mais ainda se mantendo enxutos e com certa visão holística. 

 

Uma das principais diferenças do Planejamento Estratégico para o Planejamento Tático é que o 

primeiro é voltado para a organização com um todo, já o segundo é orientado às áreas ou Unidades 

subordinadas, ou seja, podemos dizer que o Planejamento Tático é a decomposição do Planejamento 

Estratégico para cada unidade, para cada área da Instituição. 

 

O Planejamento Tático-Operacional da Unidade foi construído com base nos objetivos concebidos 

no Esquema Estratégico da UFMS, que, por sua vez, reflete o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI 2015/2019. 

 

O Esquema Estratégico da Universidade apresenta a missão e a visão institucional, os eixos 

estruturantes, as áreas estratégicas, os objetivos estratégicos e o conjunto de metas que compõem o 

PDI 2015/2019 (vide figura em tela). 

 
Figura 1 -  Esquema Estratégico da UFMS 

VISÃO
Ser reconhecida por sua dinamicidade e qualidade na prestação de 

serviços educacionais, sociais e tecnológicos.

MISSÃO

Desenvolver e socializar o conhecimento, promovendo a formação e o 
aperfeiçoamento do capital humano. 

EIXOS ESTRATÉGICOS

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Ensino de Graduação e 

Pós-Graduação
Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Integração Nacional e Internacional
Atenção ao Estudante Infraestrutura Eficiência da Gestão

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Consolidar o Ensino de Graduação e 
Pós-Graduação

Aperfeiçoar a Gestão Universitária
Fortalecer a Imagem 

Institucional
Valorizar os Servidores

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  PDI 2015 -2019

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
ESQUEMA ESTRATÉGICO

Fortalecer a Pesquisa, Extensão, Empreendedorismo e Inovação 
em Âmbito Nacional e Internacional

Fortalecer a Vivência e a Inclusão 
Universitária

Modernizar a Infraestrutura

Perfil Institucional
Projeto Pedagógico 

Institucional
Organização Didático-

Pedagógica
Corpo Docente

Corpo Técnico-
Administrativo

Corpo Discente
Organização 

Administrativa

Avaliação 
Institucional

Infraestrutura 
Física 

Atendimento às pessoas com NEE¹ 
ou com Mobilidade Reduzida

Capacidade e 
Sustentabilidade Financeira
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Com base nas diretrizes estratégicas da UFMS, a Unidade concebe a sua própria trajetória futura, 

considerando sobretudo os valores pelos quais refundará todo o contexto da sua atuação como 

entidade social e educadora. 

 

 

5.1 - MISSÃO 
 

É a declaração do propósito e do alcance da UAS. Refere-se ao papel da UAS e significa sua razão 

de ser e de existir. 

 

Desta forma, a Unidade apresenta sua missão: 

 

Promover o ensino-aprendizagem com qualidade, formando profissionais participativos e 

comprometidos com os avanços científicos e tecnológicos, em consonância com a preservação 

ambiental; apto a assumir posições de liderança e desempenhando seu papel com postura humanista, 

crítica e ética. 

 

5.2 - VISÃO 

É o sonho almejado pela UAS. Refere-se àquilo que a UAS deseja ser no futuro. É o quadro futuro 

que pretende alcançar dentro de uma perspectiva de prazo que ofereça o tempo para se chegar lá e 

conseguir os resultados desejados  

É expressa de forma sucinta e inspiradora, pois deve sensibilizar as pessoas que atuam na 

organização, assegurando a sua mobilização e alinhamento aos temas estratégicos. É responsável por 

nortear as convicções que direcionam sua trajetória para uma situação em que se deseja chegar num 

determinado período de tempo. 

Desta forma, a Unidade apresenta sua visão: 

Ser reconhecida como Unidade de excelência na Região Centro-Oeste, por ter ensino, pesquisa e 

ações de extensão de qualidade, atendendo os Setores de Farmácia, Alimentos e Nutrição, em todos 

os seus segmentos, mantendo o compromisso de aperfeiçoamento contínuo, valorização humana, 

busca por inovações e crescimento sustentável. 

 

5.3   PRINCÍPIOS 

É o conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que a UAS respeita e emprega e está acima das 

práticas cotidianas, na busca de ganhos de curto prazo. São os ideais que servem de orientação e 

inspiração para todos envolvidos na UAS. São os atributos e as virtudes da adotadas na UAS.  

Normalmente, os valores surgem agregados à missão, como uma simples relação ou de forma mais 

elaborada, como crenças ou políticas organizacionais. Os valores representam um conjunto de 

crenças essenciais ou princípios morais que informam as pessoas como devem reger os seus 

comportamentos na organização. 

Os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta tanto de 

um indivíduo quanto em uma organização. São guias ou critérios para os comportamentos, atitudes 

e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos 

seus objetivos, estejam executando a Missão, na direção da Visão. 
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Desta forma, a UAS apresenta seus princípios: 

Qualidade, Comprometimento, Dedicação, Ética, Inovação, Integração e Aprimoramento contínuo. 

 

 

5.4    AÇÕES, INDICADORES E METAS 

 
Os indicadores permitem a avaliação do desempenho. A utilização dos indicadores no planejamento 

é primordial para tomada de decisões seguras e bem fundamentadas, baseadas em fatos, e não em 

suposições. 

 

A meta é o índice de resultado que se espera alcançar. As metas têm como objetivo serem suficientes 

para assegurar a efetiva implementação do plano. A finalidade de cada meta é enunciada no 

detalhamento do indicador e expressa um propósito da organização. Um estado de futuro esperado 

em um determinado período. 

 

Portanto uma meta deve conter: objetivo, valor e prazo. Devem ser: mensuráveis; desafiadoras; 

viáveis; relevantes; específicas; temporais e alcançáveis. 

 

As ações são os esforços empreendidos para possibilitar que o planejamento seja executado, através 

do alcance das metas dos indicadores e dos objetivos. Para tanto, os objetivos são desdobrados em 

ações e iniciativas. 

 

Diante ao exposto, a UAS apresenta seu painel de ações, indicadores e metas alinhados aos objetivos 

estratégicos do PDI, os quais foram cadastrados no sistema:  http://novopdi.ufms.br/sispdu/login.  
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            Diante ao exposto, a UAS apresenta seu painel de ações, indicadores e metas alinhados aos objetivos estratégicos do PDI  

 

   Tabela 1: Painel de Ações, Indicadores e Metas  

META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.1 
Ampliar o contingente de alunos 
matriculados na graduação. 

19.588 21.155 - - 
Alunos 

Matriculados. 

I D= [ (  mat r i cul as 
a. c /  mat r i cul as 
a. a)  -  1]  *  100 

PROGRAD, PROAES e UAS. 

PDU 1.1.1.1 
Ampliar o contingente de alunos 
matriculados na graduação na Facfan 

526 552 607 - Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

1.1.1.1.1 
Realizar campanhas de divulgação dos 
cursos da FACFAN em mídias sociais, 
rádios, escolas de Campo Grande 

- 5 10 - 

Falta de 
recurso/apoio 
para a divulgação 
e realização das 
visitas às escolas 
de Campo Grande 
e região 

Buscar apoio junto a Pró-
Reitoria competente e as 
secretaria municipal de 
educação de Campo 
Grande 

COORDENADORES DE 
CURSOS, DIREÇÃO DA 
FACFAN, PROGRAD / 

PROAES / 
COORDENADORES DE 
CURSOS, DIREÇÃO DA 
FACFAN, PROGRAD / 

PROAES 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.2 Aumentar a taxa de sucesso da graduação 49,94%  - - 

Taxa de sucesso 
aumentada. 

I D= [ ( t axa a. c /  
t axa a. a)  -  1]  x 

100 

PROGRAD, PROAES e UAS 

PDU 1.1.2.1 
Aumentar a taxa de sucesso da graduação 
da FACFAN 

5% 5% 5% 5% 

COORDENADORES DE 
CURSOS / DIREÇÃO DA 

FACFAN / 
COORDENADORES DE 
CURSOS / DIREÇÃO DA 

FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

1.1.2.1.1 
Oferecer monitoria a graduandos com 
baixo desempenho acadêmico nas 
disciplinas da Facfan 

42 45 47 50 
Insuficiência de 
Monitores 

Cooptação de Voluntários 
Coordenador do Curso / 

Docentes / FACFAN 

1.1.2.1.2 
Disponibilizar disciplinas em períodos 
especiais 

3 3 5 5 

Falta de 
Professores/ Alta 
Carga horária dos 
professores 

Cooptação de Docentes 
Coordenador do Curso / 

Docentes / FACFAN 

1.1.2.1.3 
Unificar as disciplinas em comum da 
Facfan 

- 2 4 - 
Ementas 
incompatíveis 

Reunião COAC e 
Coordenações de Curso 
/Prograd 

Coordenador do Curso / 
COAC / FACFAN 

1.1.2.1.4 
Viabilizar a Contratação de Professores 
efetivos da Facfan para os cursos de 
graduação e pós-graduação 

3 3 2 2 
Contingenciamento 
de vagas pela 
UFMS 

Concurso Público 
Coordenador do Curso / 

Direção / FACFAN 

1.1.2.1.5 
Oferecer oportunidades de nivelamento em 
disciplinas básicas a alunos do primeiro 
ano 

3 5 5 5 
Insuficiência de 
Monitores 

Participação dos alunos do 
PET 

Coordenação de Curso / PET 
/ Docentes / FACFAN 

1.1.2.1.6 
Reduzir a retenção de alunos nos cursos 
de graduação 

- 5% 5% 5% 

Alta retenção nas 
disciplinas dos 
primeiros 
semestres 

onitores/PETs, atividades 
acadêmicas, atenção 
diferenciada as disciplinas 
básicas, nivelamento 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 
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1.1.2.1.7 

Realizar reuniões para fomentar a 
participação de professores efetivos na 
oferta de disciplinas básicas, reduzindo 
número de professores substitutos 

- 3 3 3 

Falta de 
vagas/Unidades de 
origem apresentam 
déficit de docentes 

Diálogo com os docentes, 
coordenações de cursos, 
COACs e Direções das 
UAs responsáveis pela 
oferta de disciplinas 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.3 
Elevar a média geral do CPC dos cursos 
de graduação. 

P1=50% P1=60% - - P1 - percentual 
de Cursos com 

CPC ou CC 
elevado (>=4) 

P1= (  cur sos com CPC 
ou CC >=4 /  cur sos 

aval i ados)  *  100 

PROGRAD, PROAES e UAS 

PDU 1.1.3.1 
Elevar a média geral do CPC dos cursos 
de graduação da FACFAN 

- - - - 
Coordenador do Curso / 

Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

1.1.3.1.1 
Alcançar o conceito máximo no Enade 
dos cursos de graduação. 

- 5 5 5 
Cursos Novos/ 
Falta de 
Infraestrutura 

Apoio da PROGRAD/ 
PROPLAN/PROADI/Reitoria 

COORDENADORES DE 
CURSOS / COAC / COAD / 

DIREÇÃO / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.4 
Ampliar o contingente de alunos 
matriculados da pós-graduação em nível de 
mestrado e doutorado. 

2.000 2.100 - - 

Alunos 
Matriculados 

I D= [ (  mat r i cul as 
a. c /  mat r i cul as 

a. a)  - 1]  *  100 

PROPP, PROAES e UAS 

PDU 1.1.4.1 
Ampliar o contingente de alunos 
matriculados da pós-graduação em nível de 
mestrado e doutorado da Facfan 

45 50 55 61 
Coordenadores dos 
Programas de Pós-

graduação / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

1.1.4.1.1 
Realizar campanhas de divulgação da Pós-
graduação em Universidades do Estado de 
forma a atrair novos alunos. 

5 5 7 7 
Dificuldade de 
acesso às 
universidade 

Reuniões com 
coordenadores de cursos 
de outras universidades 

Coordenadores dos 
Programas de Pós-

graduação / FACFAN 

1.1.4.1.2 
Viabilizar a criação de um novo curso de Pós-
graduação em Biotecnologia 
(mestrado/doutorado) da UFMS 

1 0 0 0 
Baixa procura de 
alunos 

Captação de alunos 
Coordenadores dos 
Programas de Pós-

graduação / FACFAN 

1.1.4.1.3 
Viabilizar a criação do Curso de doutorado 
em Farmácia 

1 0 0 0 
Falta de 
aprovação do 
curso 

Proposta do novo curso 
Coordenador da PPGFARM / 

FACFAN 

1.1.4.1.4 
Viabilizar a criação de cursos de inverno e 
verão ministrados por alunos de pós-
graduação para alunos de graduação 

0 1 1 0 
Baixa procura de 
alunos 

Captação de alunos 
Coordenadores dos 
Programas de Pós-

graduação / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.5 
Aumentar a oferta de cursos de pós-
graduação lato-sensu 

44 64 - - 

Oferta aumentada 
I D= of er t a a. c -  

of er t a a. a 

PROPP, PROAES e UAS 

PDU 1.1.5.1 
Realizar a criação de ofertas de cursos de 
pós-graduação lato-sensu da FACFAN 

0 0 2 1 
Coordenador do Curso / 

Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

1.1.5.1.1 
Viabilizar a criação de um curso de pós 
graduação lato sensu na área de Nutrição. 

- - 1 - 

Carência no 
número de 
docentes e na 
infraestrutura 

Autorização dos órgãos 
competentes para abertura 
dos cursos/PROPP 

DOCENTES / 
COORDENAÇÕES DE 
CURSO / DIREÇÃO / 

FACFAN 

1.1.5.1.2 
Viabilizar a criação de um curso de pós 
graduação lato sensu em Gestão de 
Qualidade e Segurança de Alimentos. 

- - - 1 

Carência no 
número de 
docentes e na 
infraestrutura 

Autorização dos órgãos 
competentes para abertura 
dos cursos/PROPP 

Coordenador do Curso / 
Direção / FACFAN 

1.1.5.1.3 

Ofertar cursos de especialização em 
Análises Clínicas, Manipulação de 
medicamentos, cosméticos e homeopáticos 
e Farmácia Clínica 

- 1 1 1 

Carência no 
número de 
docentes e na 
infraestrutura 

Autorização dos órgãos 
competentes para abertura 
dos cursos/PROPP 

Coordenador do Curso / 
Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.6 
Aumentar a taxa de sucesso da pós-
graduação. 

84% 86% - - 

Taxa de sucesso 
aumentada 

I D= [ ( t a* a a. c /  
t a* a a. a)  -  1]  *  100 

PROPP e UAS 

PDU 1.1.6.1 
Aumentar a taxa de sucesso da Pós-
graduação em Biotecnologia e 
Biodiversidade, e Farmácia. 

90% 90% 92% 92% 
Coordenadores do PPGBB e 

PPGFARM / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

1.1.6.1.1 
Oferecer encontros científicos da Pós-
graduação 

1 1 2 2 
Evasão dos 
alunos 

Acompanhamento da 
Coordenação de Cursos e 
Orientadores 

Coordenadores do PPGBB e 
PPGFARM / FACFAN 

1.1.6.1.2 
Realizar campanhas de divulgação dos 
cursos de pós-graduação/Facfan em 
universidades particulares locais 

2 2 3 3 
Dificuldade de 
acesso às 
universidades 

Reuniões com 
coordenadores de cursos 
de outras universidades 

Coordenadores do PPGBB e 
PPGFARM / FACFAN 

1.1.6.1.3 

Aumentar o número de eventos científicos 
locais para ampliar o envolvimento dos 
alunos OBS.: Eventos contabilizamos o 
evento do integra e pretendemos aumentar 
para mais um evento interno 

1 1 2 2 Falta de interesse 
Oferecimento de créditos 
por participação 

Coordenadores do PPGBB e 
PPGFARM / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.7 
Elevar a média geral do conceito CAPES dos 
cursos de pós-graduação. 

4,0 4,0 - - 

Média geral 
elevada 

I D= [ ( médi a a. c /  
médi a a. a)  - 1]  *  100 

PROPP, PROAES e UAS 

PDU 1.1.7.1 
Elevar a média geral do conceito CAPES na 
Pós-graduação em Biotecnologia e 
Biodiversidade, e Farmácia 

4 4 4 5 
Coordenadores do PPGBB e 

PPGFARM / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

1.1.7.1.1 
Viabilizar a contratação de professores 
visitantes estrangeiros e nacionais 

1 1 1 1 
Ausência de 
concursos 

Solicitação frente à PROPP Direção / FACFAN 

1.1.7.1.2 
Viabilizar o aumento do quadro de docentes 
da FACFAN 

2 4 4 4 Não contratação 
Solicitação frente à 
PROGRAD/PROPP 

Direção / FACFAN 

1.1.7.1.3 
Ampliar a participação na submissão de 
projetos em editais nacionais e 
internacionais 

5% 5% 10% 10% Não aprovação 
Maior número de solicitação 
dos pesquisadores 

Coordenadores do PPGBB e 
PPGFARM e comissão de 

pesquisa / FACFAN 

1.1.7.1.4 
Elevar as publicações de artigos científicos 
em periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2 
com os discentes do programa 

5% 10% 10% 10% 
Baixa taxa de 
publicações com 
discentes 

Cobrança de publicação 
dos artigos 

Coordenadores do PPGBB e 
PPGFARM e orientadores / 

FACFAN 

1.1.7.1.5 Ampliar a Internacionalização dos cursos 1 2 3 4 

Bolsas para 
convênios 
estrangeiros 
insuficientes 

Aumento das solicitações 
frente aos órgãos de 
fomento 

Coordenadores do PPGBB e 
PPGFARM / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.1 
Elevar as publicações de artigos científicos 
em periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2. 

8% 10% - - 

Publicações 
elevadas 

I D= [ (  publ i cações 
no a. c /  publ i cações 

no a. a)  -  1]  *  100 

PROPP e UAS 

PDU 2.1.1.1 
Elevar as publicações de artigos científicos 
em periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2 
na FACFAN (graduação e pós-graduação) 

5% 10% 10% 10% 

COORDENAÇÕES DE 
CURSO DE GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO / 
DIREÇÃO / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.1.1.1 
Ampliar a submissão de artigos científicos 
para periódicos mais qualificados 

5% 10% 10% 10% 

Dificuldade em 
traduções de 
artigos para 
outros idiomas 

Financiamento de 
traduções e revisões de 
artigos para outros idiomas 
(editais) 

Direção / FACFAN 

2.1.1.1.2 
Viabilizar a participação de palestrantes 
externos nacionais e estrangeiros na UFMS 

0 10 10 10 
Ausência de 
recursos 

Convite de palestrantes 
externos 

Direção / FACFAN 

2.1.1.1.3 
Submeter projetos para reparo e 
manutenção de equipamentos necessários 
para pesquisa 

0 1 2 4 
Falta de editais 
internos 

Solicitação de edital 
específico 

COAD / Direção / FACFAN 

2.1.1.1.4 

Viabilizar a contratação de professor 
especialista em revisões de língua inglesa 
para prestar esse serviço às UAs, não 
impactando no quadro de docentes da 
Facfan 

0 1 0 0 
Não atendimento 
da vaga 

Solicitação de Contratação 
de professor especialista 

Direção / FACFAN 

2.1.1.1.5 
Viabilizar a publicação de editais internos 
específicos para compra de equipamentos 
de pequeno porte 

0 3 4 6 
Falta de editais 
internos 

Solicitação de edital 
específico 

COAD / Direção / FACFAN 

2.1.1.1.6 
Ampliar pagamento de taxas de publicação 
em periódicos A1,A2, B1, B2 

1 10 20 25 
Falta de editais 
internos 

Solicitações de auxílio COAD / Direção / FACFAN 

2.1.1.1.7 
Realizar prova de seleção de candidatos 
para a pós-graduação O numeral 
corresponde ao número de provas 

1 1 1 1 Baixa procura Aumento de divulgação 
Coordenadores do PPGBB e 

PPGFARM / FACFAN 
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2.1.1.1.8 

Solicitar abertura de editas para liberação 
de verbas específicas para compra de 
material básico de consumo. As 
quantidades Referem-se aos editais 
submetidos... mas depende de abertura de 
editas, no momento não há nenhum 

0 1 2 2 
Falta de editais 
internos 

Solicitação de edital 
específico 

COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.2 
Elevar os projetos de pesquisa apoiados 
com fomento externo. 

80 90 - - 

Projetos de 
pesquisa 
elevados 

I D= [ (  pr oj et os a. c 
/  pr oj et os a. a)  - 1]  

*  100 

PROPP e UAS 

PDU 2.1.2.1 
Elevar os projetos de pesquisa apoiados 
com fomento externo da FACFAN 

0 2 2 2 

COORDENAÇÕES DE 
CURSO DE GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO / 
DIREÇÃO / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.2.1.1 Realizar a divulgação de editais de pesquisa 5 10 10 10 
Falta de 
conhecimento dos 
docentes 

Divulgação interna 
Comissão de Pesquisa / 

FACFAN 

2.1.2.1.2 
Atingir o contingente de projetos em 
parceria com outras instituições 

20 30 33 35 
Falta de recursos / 
Sobrecarga dos 
docentes 

Procura de novos 
financiadores / Aumentar o 
corpo docente 

Coordenadores de projeto / 
FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.3 
Elevar a quantidade de ações 
extensionistas com fomento externo. 

+9% +10% - - 

Quantidade de 
ações elevada 

I D= [ (  ações a. c /  
ações a. a)  - 1]  *  

100 

PROECE e UAS 

PDU 2.1.3.1 
Elevar a quantidade de ações 
extensionistas com fomento externo da 
FACFAN 

2% 2% 3% 5% 

COORDENAÇÕES DE 
CURSO / COMISSÃO DE 
EXTENSÃO DA FACFAN / 

DIREÇÃO / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.3.1.1 
Aumentar a participação de docentes na 
elaboração de projetos de extensão com 
fomento externo 

- 2 3 5 
Alta demanda dos 
docentes 

Facilitadores na 
elaboração de projetos em 
conjunto/ Contratação de 
docentes 

Comissão de Extensão / 
FACFAN 

2.1.3.1.2 
Prover campanhas de divulgação, entre os 
acadêmicos dos projetos extensionistas. 

14 16 18 20 

Falta de 
conhecimento/ 
envolvimento dos 
discentes 

Divulgação em mídias 
sociais/ Estímulo à 
discentes e docentes 

COAC / Coordenações de 
Curso de Graduação / 

Comissão de Extensão / 
FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.4 

Aumentar os acordos de cooperação, 
convênios, parcerias, cooperações, 
transferência ou licenciamento de tecnologia 
no âmbito nacional e internacional. 

20 20 - - Parcerias, 
Cooperações, 

Transferência ou 
Licenciamento 

(PCTL) 
aumentados 

I D= PCTL a. c -  PCTL 
a. a 

AGINOVA, PROECE e UAS 

PDU 2.1.4.1 

Aumentar os acordos de cooperação, 
convênios, parcerias, cooperações, 
transferência ou licenciamento de tecnologia 
no âmbito nacional e internacional da 
FACFAN 

2 5 8 10 

DOCENTES / 
COORDENAÇÕES DE 
CURSO / DIREÇÃO / 

FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.4.1.1 
Garantir a manutenção dos acordos de 
cooperação existentes. 

2 5 5 5 

Exigência de 
contrapartida 
financeira da 
concedente. 

Acionar o Jurídico da 
Universidade. PROAES E 
AGINOVA. 

Direção / FACFAN 

2.1.4.1.2 
Buscar parcerias em Mato Grosso do Sul, 
além de divulgação em empresas e escolas 

2 1 1 1 Entrave jurídico 
Orientações e 
planejamento preliminar 

Comissão de Extensão / 
FACFAN 

2.1.4.1.3 
Participar das ações da Rota de Integração 
Latinoamericana (UniRila) 

- 1 1 1 Entrave jurídico 
Orientações e 
planejamento preliminar 

Comissão de Específica 
Unirila / FACFAN 

2.1.4.1.4 
Estabelecer palestras no âmbito de 
inovação 

2 5 5 10 
Não realização de 
palestras 

Solicitação das palestras Direção / FACFAN 

2.1.4.1.5 
Realizar Workshops/palestras internos 
sobre cooperação e parcerias e legislação 
vigente para empregados públicos federais 

0 3 3 6 
Não realização de 
workshop/palestras 
sobre o tema 

Solicitação da criação dos 
eventos 

Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.5 
Ampliar os registros de patentes e de 
software. 

15 20 - - 
Registros 
ampliados 

I D= r egi st r os a. c -  
r egi st r os a. a 

PROPP, AGINOVA e UAS 

PDU 2.1.5.1 
Ampliar os registros de patentes e de 
software da FACFAN 

15 20 30 38 Docentes / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.5.1.1 Estabelecer palestras no âmbito de inovação 2 5 5 10 
Não realização de 
palestras 

Solicitação das palestras Direção / FACFAN 

2.1.5.1.2 
Realizar Workshops/palestras internos sobre 
cooperação e parcerias e legislação vigente 
para empregados públicos federais 

0 3 3 6 
Não realização de 
workshop/palestras 
sobre o tema 

Solicitação da criação dos 
eventos 

Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.6 
Elevar o número de empresas júnior e de 
incubadas. 

8 9 - - 

Número de 
empresas 

I D= [ (  empr esas a. c 
/  empr esas a. a)  - 1]  

*  100 

AGINOVA, PROGRAD e UAS 

PDU 2.1.6.1 
Elevar o número de empresas júnior e de 
incubadas. 

2 3 3 5 
COORDENAÇÕES DE 
CURSO / DIREÇÃO / 

FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.6.1.1 
Garantir a manutenção da EJ Apetite e da 
EJ Pharma 

1 1 1 1 
Falta de 
infraestrutura 

Garantia de recurso 
Responsáveis pelas EJs / 

FACFAN 

2.1.6.1.2 
Criar Empresa Júnior de Engenharia de 
Alimentos 

- - 1 - 
Falta de 
comprometimento 
acadêmico 

Reuniões motivacionais 
Responsáveis pelas EJs / 

FACFAN 

2.1.6.1.3 
Ampliar a divulgação de empresas Junior 
entre os professores 

1 2 3 3 Não divulgação Aumento da divulgação 
Comissão de pesquisa. 

Coordenadores do PPGBB e 
PPGFARM / FACFAN 

2.1.6.1.4 
Realizar Workshops/palestras internos 
sobre cooperação e parcerias e legislação 
vigente para empregados públicos federais 

0 3 3 6 
Não realização de 
workshop/palestras 
sobre o tema 

Solicitação da criação dos 
eventos 

Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.7 
Elevar a quantidade de pessoas atendidas 
com serviços, cursos e programas de 
atendimento à população externa. 

9112 10023 - - 

Quantidade 
pessoas 

atendidas 

I D= [ ( Pessoas 
at endi das a. c /  

Pessoas at endi das 
a. a)  - 1]  x 100 

PROECE e UAS 

PDU 2.1.7.1 

Elevar a quantidade de pessoas atendidas 
com serviços, cursos e programas de 
atendimento à população externa da 
FACFAN 

752 1079 1253 1429 

Docentes responsáveis pela 
COFA, seção de Nutrição da 

Clínica Escola Integrada e 
projetos / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.7.1.1 Aumentar projetos de extensão 14 16 20 25 
Falta de público 
externo, tempo 
disponível. 

Divulgação intensa 
Professores do curso / 

Comissão de Extensão / 
FACFAN 

2.1.7.1.2 
Viabilizar Parceria entre a Sesau e Clínica 
Escola 

- 1 1 2 Entrave jurídico 
Mobilização das unidades 
setoriais envolvidas 

Direções das unidades 
setoriais / FACFAN 

2.1.7.1.3 
Realizar Cursos de Extensão na Unital 
anualmente 

1 2 2 2 
Falta de público 
externo 

Divulgação intensa 
Responsável Técnica da 

Unital / FACFAN 

2.1.7.1.4 
Ampliar os atendimentos nutricionais 
prestados pela Seção de Nutrição da 
Clínica Escola Integrada 

300 400 500 600 Entrave jurídico 

Ampliar 
divulgação/Mobilização com 
as seções de Enfermagem e 
Fisioterapia da Clínica 
Escola Integrada 

Docente responsável pela 
Seção de Nutrição da Clínica 

Escola Integrada / 
Nutricionista / FACFAN 

2.1.7.1.5 

Ampliar os serviços prestados pela farmácia 
escola através de prestação de serviços de 
manipulação de medicamentos e 
homeopáticos, farmácia clínica e pela 
seção de 

437 660 730 800 
Infraestrutura 
inadequada, 
antiga 

Adequação do espaço físico, 
compra de equipamentos e 
material de consumo 

COFA / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 2.1.8 
Aumentar as ações de integração dos 
cursos de graduação e pós-graduação com 
a educação básica. 

8 10 - - 

Ações 
aumentadas 

I D= ações a. c -  
ações a. a 

PROPP, PROGRAD, 
PROECE e SEDFOR 

PDU 2.1.8.1 
Aumentar as ações de integração dos 
cursos de graduação e pós-graduação com 
a educação básica. 

12 15 20 20 
COORDENAÇÕES DE 

CURSO / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

2.1.8.1.1 
Realizar a submissão de propostas de 
extensão que tenham cunho educacional. 

1 1 1 1 
Falta de recursos 
específicos da 
unidade 

Prever com antecedência 
os gastos que contemplam 
a execução dos projetos 

COORDENAÇÕES DE 
CURSO / DIREÇÃO / 

FACFAN 

2.1.8.1.2 
Realizar palestras de divulgação científica a 
cargo Das entidades dos cursos 

1 2 2 2 Baixo interesse Divulgação de eventos 

Comissão de Pesquisa e 
Extensão Direção FACFAN, 
Coordenadores do PPGBB e 

PPGFARM / FACFAN 

2.1.8.1.3 
Ampliar o oferecimento de cursos à 
comunidade durante o Integra 

1 2 4 6 Baixo interesse Divulgação de eventos 

Comissão de Pesquisa e 
Extensão Direção FACFAN, 
Coordenadores do PPGBB e 

PPGFARM / FACFAN 

2.1.8.1.4 Solicitar bolsas PIBIC-Jr 0 10 15 20 
Baixo número de 
bolsas 

Solicitação de bolsas 

Comissão de Pesquisa e 
Extensão Direção FACFAN, 
Coordenadores do PPGBB e 

PPGFARM / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 3.1.1 
Ampliar o número de auxílios da assistência 
estudantil aos acadêmicos em 
vulnerabilidade socioeconômica. 

5% 5% - - 
Auxílios 

concedidos 
ampliados 

I D= [ ( % de auxí l i os 
a. c /  % de auxí l i os 

a. a)  - 1]  x 100 

PROAES 

PDU 3.1.1.1 
Ampliar o número de auxílios da assistência 
estudantil aos acadêmicos em 
vulnerabilidade socioeconômica. 

5 10 5 5 Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

3.1.1.1.1 
Prover campanhas de divulgação dos 
auxílios estudantis junto à comunidade 
acadêmica 

5 10 5 5 
Falha nos canais 
de comunicação 

Demandar os canais de 
comunicação mais 
acessados pelos/as 
discentes 

Coordenação do curso, 
Centros acadêmicos, Direção 

/ FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 3.1.4 
Ampliar ações afirmativas para a 
comunidade acadêmica. 

8 16 - - 
Ações afirmativas 

ampliadas 

I D= [ ( % de ações 
af i r mat i vas a. c /  % 

de ações af i r mat i vas 
a. a)  - 1]  x 100 

PROAES 

PDU 3.1.4.1 
Ampliar ações afirmativas para a 
comunidade acadêmica da Facfan 

4 5 6 7 Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

3.1.4.1.1 
Realizar campanhas de divulgação das 
ações afirmativas para a comunidade 
acadêmica 

4 5 6 7 
Não receber as 
informações. 

Divulgação de informações 
Comissão institucional / 

Coordenações de Cursos / 
FACFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53  

 

 

 

 

 

META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 3.1.5 
Ampliar o atendimento de acadêmicos 
beneficiados com estágio para viabilizar 
experiências profissionais. 

3600 5040 - - 

Atendimento 
ampliado 

I D= [ (  Acadêmi cos 
benef i ci ados a. c /  

Acadêmi cos 
benef i ci ados a. a)  -

1]  *  100 

PROAES e PROGRAD 

PDU 3.1.5.1 

Ampliar o atendimento de acadêmicos 
beneficiados com estágio para viabilizar 
experiências profissionais dos acadêmicos 
da FACFAN 

1% 3% 3% 3% 
Coordenações de Curso / 

Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

3.1.5.1.1 
Ampliar as parcerias com o setor produtivo 
no Estado ou em outros. 

1% 3% 3% 3% Entrave jurídico 
Orientações e 
planejamento preliminar 

Representante da COE dos 
cursos / FACFAN 

3.1.5.1.2 

Ampliar a divulgação para estágios extra-
curriculares para os cursos da Facfan que 
apresentam em sua estrutura curricular 
estágios obrigatórios 

1% 3% 3% 3% Entrave jurídico 
Orientações e 
planejamento preliminar 

Representante da COE / 
Coordenações de Cursos / 

FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 3.1.6 Ampliar o acompanhamento de egressos. 50% 50% - - 

Acompanhamento 
ampliado 

I D= [ (  egr essos 
acompanhados a. c /  

egr essos 
acompanhados 

cont i ngent e a. a)  - 1]  
*  100 

PROAES e PROGRAD 

PDU 3.1.6.1 Ampliar o acompanhamento de egressos 0% 5% 5% 5% 
COORDENAÇÕES DE 

CURSO / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

3.1.6.1.1 

Realizar campanhas de divulgação das 
atividades acadêmicas, extensionistas e 
científicas dos cursos da Facfan via mídias 
sociais e email 

1 2 2 2 
Falta de adesão 
dos egressos 

Conscientizar os alunos 
antes do término do 
vínculo com a UFMS 

COORDENAÇÕES DE 
CURSO / FACFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55  

 

 

 

 

META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 3.1.7 
Ampliar os programas e projetos 
relacionados as atividades culturais e 
esportivas voltadas aos acadêmicos 

25% 20% - - 
Número de 

Programas e 
Projetos (PP) 

ampliados 

I D= [ (  PP a. c /  PP 
a. a)  - 1]  *  100*  

PROAES e UAS 

PDU 3.1.7.1 

Ampliar os programas e projetos 
relacionados as atividades culturais e 
esportivas voltadas aos acadêmicos da 
FACFAN 

5% 10% 10% 10% 
Coordenações de Curso / 

Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

3.1.7.1.1 
Ampliar atividades dos grupos existentes na 
Facfan – Centros Acadêmicos, PETs e 
Atléticas 

5% 10% 10% 10% 
Possível falta de 
participação dos 
alunos 

Apoiar a realização das 
atividades /competições 

Representantes das 
entidades acadêmicas / 

Coordenações de Cursos / 
Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 4.1.1 
Ampliar as revitalizações nas Unidades de 
Administração Central e Setorial. 

20% 20% - - Atendimento da 
demanda elevado 

I D= [ ( % de 
at endi ment o a. c/ % de 
at endi ment o a. a)  - 1 

]  *  100 

PROADI 

PDU 4.1.1.1 Ampliar as revitalizações da FACFAN - - - - Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

4.1.1.1.1 Adequar os Laboratórios da UTA. 1 1 1 1 

Falta de recursos 
financeiros/ 
Eficiência da 
PROADI 

Gerenciamento da 
prestação de serviços 
contratados/ Emendas 
parlamentares/Aditivos de 
recursos financeiros junto à 
PROPLAN 

Responsáveis pelos 
Laboratórios / COAD / 

Direção / FACFAN 

4.1.1.1.2 
Prover a reorganização de infraestrutura 
para contemplar os alunos da graduação e 
pós-graduação 

- 1 1 - 
Carência de 
espaço físico 

Readequação de espaço 
físico 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.3 
Prover a Criação de Centro Biotecnológico 
Multiusuário da FACFAN 

- - 1 1 
Falta de recurso 
institucional 

Execução do PDI de 2010/ 
Liberação de recursos/ 
Apoio institucional/Emendas 
parlamentares 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.4 
Prover a criação de laboratórios específicos 
de ensino da graduação 

0 2 2 2 
Não readequação 
da infraestrutura 

Solicitação frente à 
PROGRAD/ PROPP / 
Direção FACFAN/ Direção 
INBIO 

COORDENAÇÕES DE 
CURSO / DIREÇÃO / 

FACFAN 

4.1.1.1.5 Atualizar/adquirir equipamentos 8 5 5 8 

Análise e listagem 
do parque de 
equipamentos / 
Falta de recursos/ 
Liberação de atas 
PROADI 

Abertura de editais internos 
específicos pela 
PROGRAD/ PROADI 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.6 

Adquirir Conjunto/kit de Sistema de 
Segurança Pessoal e Patrimonial com 2 
DVR, 2 Power Supri 12V 30ª 360W e 20 
câmeras de segurança. 

0 7 1 1 

Falta de Ata 
vigente que 
contemple este 
item. 

Solicitação de editais 
elaborados pelo setor de 
detém conhecimento da 
demanda 

COAD / Direção / FACFAN 
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4.1.1.1.7 

Realizar a substituição das lâmpadas 
fluorescentes 40W e 20W tubulares por 
lâmpadas de LED tubulares equivalentes a 
40W e 20W. 

5 200 200 250 
Falta de previsão 
de ações de troca 

Solicitação de editais 
elaborados pelo setor de 
detém conhecimento da 
demanda 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.8 
Prover adequações de acessibilidade nos 
banheiros. (Rebaixamento de pias com 
torneiras de alavanca, preferencialmente) 

0 7 10 0 
Falta de ações 
afirmativas de 
adaptação 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 
setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.9 
Prover revitalização das unidades (pintura 
interna das paredes com tinta lavável) 

0 10 10 10 

Falta de 
levantamento e 
inclusão de 
demanda pelo 
setor de 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 
setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.10 
Prover a Revitalização da arte externa 
(pintura e placa identificadora dos setores e 
da unidade) 

0 10 10 10 

Falta de 
levantamento e 
inclusão de 
demanda pelo 
setor de 
manutenção da 
FUFMS 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 
setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.11 

Adequar a rede elétrica do laboratório de 
Bioinformática no prédio novo da FACFAN 
para instalação de aparelhos de ar 
condicionado. 

0 1 0 0 
Não previsto em 
contrato de 
construção 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 
setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.12 
Viabilizar o acesso com portão, guarita com 
banheiro, para os prédios da UNITAL, 
BIOCAPRI e Prédio Novo da FACFAN 

0 3 0 0 
Não previsto em 
contrato de 
construção 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 
setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.13 
Realizar vistorias das instalações elétricas 
por profissional técnico habilitado 
respeitando a NT-41. 

0 10 1 1 

Falta de 
levantamento e 
inclusão de 
demanda pelo 
setor de 
manutenção da 
FUFMS 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 
setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.14 
Realizar a Instalação de fitas 
antiderrapantes nos pisos, escadas e 

1 2 0 0 
Falta de 
levantamento e 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 

COAD / Direção / FACFAN 
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instalação de rampa com corrimão nos 
prédios da FACFAN. 

inclusão de 
demanda pelo 
setor de 
manutenção da 
FUFMS 

setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

4.1.1.1.15 
Ampliar o número de postes de iluminação 
e refletores ao redor no BIOCAPRI e no 
prédio novo. 

0 2 1 1 

Falta de 
levantamento e 
inclusão de 
demanda pelo 
setor de 
manutenção da 
FUFMS 

Solicitação de atendimento 
e retorno de progresso do 
setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.16 

Elaborar projeto de readequação e 
organização do estacionamento (Prédio 
novo, UNITAL, LTF, UTA, LAC e 
BIOCAPRI, essas unidades não tem ou 
enfrentam problemas com os 
estacionamentos existentes). 

0 6 0 0 

Falta de 
levantamento e 
inclusão de 
demanda pelo 
setor de 
manutenção e 
obras da UFMS 

Solicitação ou reiteração de 
atendimento e retorno de 
progresso do setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.17 
Asfaltar o caminho de acesso ao prédio da 
UNITAL e BIOCAPRI 

0 2 0 0 

Falta de 
levantamento e 
inclusão de 
demanda pelo 
setor de 
manutenção e 
obras da UFMS 

Solicitação ou reiteração de 
atendimento e retorno de 
progresso do setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.18 

Reestruturar o telhado (Substituição das 
telhas, adequação da estrutura do telhado a 
fim de evitar a proliferação de pombos no 
LTF, ANFITEATRO, LAC, UTA e 
BIOCAPRI). 

0 5 0 0 

Falta de 
levantamento e 
inclusão de 
demanda pelo 
setor de 
manutenção da 
UFMS 

Solicitação ou reiteração de 
atendimento e retorno de 
progresso do setor de detém 
conhecimento da demanda 
ao solicitante 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.1.1.19 

Adquirir mobiliário para salas de aula, 
laboratórios e salas de professores 
(cadeiras, mesas, mesas de computadores, 
carteiras) 

0 50 50 50 Falta de recursos Planejamento orçamentário Direção / FACFAN 

4.1.1.1.20 
Melhorar estrutura da Utasp - Instalação de 
exaustores, portas de saída de emergência, 
manutenção dos armários e equipamentos 

- 1 - 1 Falta de recursos 
Buscar outras formas de 
investimento 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 4.1.2 
Aumentar a eficiência dos serviços em 
manutenção nas Unidades de 
Administração Central e Setorial. 

20% 20% - - Ordem de 
serviços (OS) 

atendidas 

I D= [ ( % OS at endi das 
a. c/ % OS sol i ci t adas 

a. c)  - 1 ]  *  100 

PROADI 

PDU 4.1.2.1 
Aumentar a eficiência dos serviços em 
manutenção prestados à FACFAN 

- - - - COAC / DIREÇÃO / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

4.1.2.1.1 Realizar o conserto de equipamentos 20 30 30 30 

Identificar 
equipamentos 
para conserto ou 
providenciar laudo 
de inservível para 
baixa e nova 
aquisição. 
Apresentar 
orçamentos e 
termo de 
referencia com 
especificações 
técnicas. 

Abertura de editais internos 
específicos pela 
PROGRAD 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 

4.1.2.1.2 
Trocar portas de acesso à área externa de 
vários setores da Facfan 

2 8 2 2 

Falta de estrutura 
nas portas de 
acesso que 
suporte o 
equipamento 
eletrônico 

Solicitar troca das portas 
para receberem os 
equipamentos, 
atendimento com relatório 
de conclusão da 
impossibilidade de fazê-lo 
naquele momento. 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.2.1.3 
Criar cronograma periódico para serviço de 
limpeza das áreas externas (Corte de grama 
e mato) 

3 3 3 3 

Demora no 
atendimento às 
unidades que 
ficam tomadas 
pelo mato ou 

Criar cronograma de 
limpeza dessa natureza em 
períodos que atendam de 
forma eficiente e 
proveitosa. Assim como 
apresentar relatórios dos 

COAD / Direção / FACFAN 
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vegetação que as 
circundam. 

serviços prestados e 
indicação das razões de 
demora e/ou não 
atendimento 

4.1.2.1.4 
Realizar a dedetização das unidades do 
LAC e ANFITEATRO. 

17 20 20 20 

Embora solicitado 
reiteradamente via 
telefone e em 
tempo hábil a 
inclusão desses 
setores, não 
houve 
atendimento. 

Tomada de providências 
para atendimento e 
comunicação do ocorrido. 

COAD / Direção / FACFAN 

4.1.2.1.5 
Realizar adequações de escadas 
(colocação de corrimão e piso 
antiderrapante) 

0 2 2 2 

Embora solicitado 
junto DIMAE e 
reiterado após 
acidente ocorrido 
com servidora da 
unidade, ainda 
não houve 
atendimento. 

Tomada de providências 
para atendimento e 
comunicação do ocorrido 

COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 4.1.3 
Aumentar as adaptações para 
acessibilidade. 

5 5 - - Adaptações para 
acessibilidade 
aumentadas 

I D= de adapt ações 
a. c -  de adapt ações 

a. a 

PROADI, PROAES e 
SECOM 

PDU 4.1.3.1 
Aumentar as adaptações para 
acessibilidade 

0 1 1 1 COAD / Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

4.1.3.1.1 
Colar rampas de acesso e Placas de 
estacionamento preferencial em todos 
setores da Facfan 

- 7 - 7 PROADI 

Continuar realizando 
solicitações para 
atendimento/ Relatório de 
acompanhamento 

COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 4.1.4 
Ampliar o número de revitalizações em 
infraestrutura de tecnologia da informação. 

15 11 - - 

Número de 
Blocos Atendidos 

I D= Bl oco at endi do 
a. c -  Bl oco 

at endi do a. a 

AGETIC e PROADI 

PDU 4.1.4.1 
Ampliar o número de revitalizações em 
infraestrutura de tecnologia da informação 
da Facfan 

0 2 2 2 Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

4.1.4.1.1 Adquirir Programas Estatísticos para Facfan - 2 2 2 
Falta de recursos/ 
Liberação de 
Atas/ PROADI 

Descrição completa 
realizada pela Unidade/ 
Participação AGETIC 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 

4.1.4.1.2 
Adquirir Programas computacionais para os 
cursos da Facfan 

- 6 6 6 
Falta de recursos/ 
Liberação de 
Atas/ PROADI 

Descrição completa 
realizada pela Unidade/ 
Participação AGETIC 

Coordenadores de cursos / 
COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 4.1.6 Ampliar o alcance da rede Eduroam. 20 8 - - Número de Blocos 
Atendidos 

I D= Bl oco at endi do 
a. c -  Bl oco 

at endi do a. a 

AGETIC 

PDU 4.1.6.1 Ampliar o alcance da rede Eduroam 2 2 2 2 Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

4.1.6.1.1 
Ampliar a rede Eduroan para o novo prédio 
do curso de Nutrição e da direção da Facfan 

1 - - - 
Agilidade no 
atendimento 

AGETIC COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.1.1 
Ampliar o volume de receita 
própria. 

15% 15% - - 

Receita própria ampliada 
I D= [ (  r ecei t a 
a. c /  r ecei t a 

a. a)  -  1]  *  100 

UAS e UAC 

PDU 5.1.1.1 
Ampliar o volume de receita 
própria 

0% 5% 5% 5% 
Coordenadores de 

cursos / COAD / Direção 
/ FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.1.1.1.1 
Prover a criação da 
especialização em Nutrição 

- - 1 - Falta de recurso 

Apoio Institucional 
Sensibilização dos 
docentes e divulgação 
para o público 

NDE / FACFAN 

5.1.1.1.2 

Prover a criação de 
especialização em Gestão da 
Qualidade e Segurança de 
Alimentos 

- - - 1 Falta de recurso 

Apoio Institucional 
Sensibilização dos 
docentes e divulgação 
para o público 

NDE / FACFAN 

5.1.1.1.3 
Realizar a prestação de serviços 
em análises de Alimentos 

- 1 1 1 
Falta de recurso inicial. Ausência de 
Acreditação/Credenciamento/Habilitação 
dos laboratórios 

Sensibilização de 
parceiros Processo de 
acreditação no Inmetro 

Responsáveis pelos 
laboratórios / FACFAN 

5.1.1.1.4 
Prover o desenvolvimento de 
produtos e prestação de serviços 
especializados 

- 4 5 6 Falta de recurso/ Custo do projeto 

Apoio Institucional/ 
Divulgação/ 
Negociação com 
clientes/ Infraestrutura 
adequada 

Coordenadores dos 
Projetos / Direção / 

FACFAN 

5.1.1.1.5 

Criar uma Unidade Técnica para 
capacitação de funcionários de 
Indústrias e Serviços de 
Alimentação 

- 1 1 - 
Ampliação da infraestrutura/Treinamento 
especializado de pessoal técnico/ Falta 
de Função Gratificada 

Demanda de usuários/ 
Eficiência da Unital 

Coordenador da 
Unidade Técnica / 
Direção / FACFAN 

5.1.1.1.6 

Criar cursos de especialização em 
Análises Clínicas, Manipulação de 
medicamentos, cosméticos e 
homeopáticos e Farmácia Clínica 

- 1 1 1 
Dificuldades relacionadas à burocracia 
na UFMS para abertura de cursos e 
cobrança de mensalidades 

Autorização dos órgãos 
competentes para 
abertura dos cursos 

Docentes do curso / 
Direção / FACFAN 
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5.1.1.1.7 

Criar o laboratório de referência 
credenciado junto a ANVISA para 
prestação de serviços às 
farmácias de manipulação e 
prefeituras das cidades de MS 

- - - 1 
Dificuldades para readequação de 
espaços, burocracia para 
credenciamento 

Credenciamento junto 
a instituições 

Responsáveis pelos 
laboratórios / Direção / 

FACFAN 

5.1.1.1.8 

Prover a ampliação dos serviços 
da Farmácia Escola para atender 
aos pacientes ambulatoriais do 
Hospital Universitário (HUMAP) 

- - 1 1 Falta de funcionários 

Contratação de 
farmacêuticos para 
trabalhar na farmácia 
escola 

Responsável pela 
Farmácia Escola / 
Direção / FACFAN 

5.1.1.1.9 

Realizar o credenciamento dos 
laboratórios dos Curso de 
Farmácia: LaPNEM, LabCQUALI, 
LQF, LAC e LPPFB 

- 1 1 1 
Dificuldades burocráticas, necessidade 
de responsável técnico para realização 
das metodologias e assinatura de laudos 

Autorização dos órgãos 
competentes 

Responsáveis pelos 
laboratórios / Direção / 

FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.1.3 
Alcançar a execução financeira das ações 
orçamentárias. 

85% 90% - - 

Percentual atingido 

I D= ( r ecur sos 
l i qui dados /  

r ecur sos 
empenhados)  *  100 

PROPLAN, PROADI e UAS 

PDU 5.1.3.1 
Alcançar a execução financeira das ações 
orçamentárias da Facfan 

0% 80% 85% 90% COAD / Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.1.3.1.1 

Prover a disponibilização dos saldos em ata 
e possibilidade de restrição de modalidade 
de empenho para atas de registro de preços 
(ARP) de alimentos perecíveis e não 
perecíveis sejam de modalidade estimativo. 

100 100 100 100 

Sistema de compra 
não permite a 
quem tem recurso 
financeiros usar 
saldo de unidades 
disponíveis em ata, 
sendo necessário 
que haja liberação 
da unidade que 
detém o saldo 
autorizar e à CGO 
disponibiliza-lo 
para somente 
então poder ser 
feita a compra 

Comunicação ao órgão 
competente para melhoria 
de todo o sistema de 
compra com a 
disponibilização de saldo 
disponíveis em ata para as 
unidades que dispõe de 
recursos. 

COAD / FACFAN 

5.1.3.1.2 

Realizar o prévio dimensionamento das 
necessidades por tipo de espécie 
materiais/equipamentos em cada unidade. 
2018 – Levantamento feito via email. Pela 
natureza diversa do tipo de espécie: 
Vidrarias Perecíveis Reagentes Informática 
Mobiliário Copa e cozinha Limpeza de 
laboratório e vidrarias Serviço de impressão 
Papel Higiênico Papel toalha Manutenção 
Elétrica Manutenção Hidráulica Dedetização 
Coleta de resíduos Papel Sulfite Jalecos 
Luvas, máscaras e Toucas Outros 
permanentes Utensílios Materiais de 
expediente/escritório 

6 20 20 20 

Falta de respostas 
e descumprimento 
dos prazos para 
prestar 
informações 
quanto aos itens 
necessários às 
unidades. 

Maior participação dos 
professores informando os 
itens de que necessitam 
com descrição e 
quantidade pra viabilizar a 
aquisição. 

Professores, Coordenadores 
de Curso, COAD / FACFAN 



 

68  

5.1.3.1.3 

Providenciar a disponibilização de 
informações de abertura de pesquisa de 
previsão para composição de saldo em ata 
por tipo de espécie. Dos trabalhos de 
levantamento para que resultem em atas 
específicas: 2018 – manutenção preventiva e 
chás Nos demais anos: Vidrarias Produtos 
Alimentícios perecíveis Produtos 
Alimentícios não perecíveis Reagentes 
Informática Mobiliário Eletrodomésticos 
Equipamentos de precisão Equipamentos de 
pesquisa Utensílios Equipamentos de 
segurança Serviços de coleta Serviços de 
limpeza Serviços de T.I. Serviços de telefonia 
Serviços de segurança Equipamentos de 
segurança Manutenção predial Manutenção 
de fechaduras Manutenção preventiva 

2 20 20 20 

Falta de divulgação 
ou de divulgação 
em tempo hábil de 
abertura de 
pesquisa de 
previsão por parte 
da CGO 

Solicitar adequação do 
sistema para aviso 
automático ao menos aos 
gestores de abertura deste 
tipo de evento. 

COAD / Direção / FACFAN 

5.1.3.1.4 

Realizar a comunicação de não efetivação de 
empenhos referentes às compras de itens 
aceitos e/ou cancelamentos de empenhos 
com a liberação dos saldos em atas a que se 
referem. Valores estimados pela média de 
empenhos cancelados que se fossem 
informados em tempo hábil poderíamos pelo 
menos reivindicar os recursos despendidos e 
reservados, se possível por conta do 
exercício financeiro, ou ao menos os saldos 
em atas observadas sua vigência. 

3 100 100 100 

Falta de divulgação 
ampla e eficaz de 
cancelamentos 
efetuados para 
possibilitar nova 
compra. 

Aprimorar os meios de 
informação dessas não 
efetivação ou 
cancelamento e/ou 
melhoria do sistema com 
acesso as informações. 

COAD / Direção / FACFAN 

5.1.3.1.5 

Realizar o acompanhamento das entregas 
dos materiais adquiridos via sistema. Não há 
via sistema como acompanhar as entregas 
(qtde estimada) e como não são feitas em um 
único local/setor, tornasse impossível 
acompanhar se o que compramos 
efetivamente nos é entregue. 

150 200 200 200 

Falta e/ou 
dificuldade de 
acesso à 
informação para 
acompanhamento 
das entregas de 
compras efetuadas 
impossibilitando a 
observação dos 
prazos de vigência 
a elas relacionados 

Melhoria do sistema para 
facilitar acesso as 
informações referente às 
entregas. 

COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.1.5 
Aumentar a eficiência da gestão de 
materiais. 

10% 10% - - 
Solicitações 
atendidas 

I D=[ (  sol i ci t ações 
at endi das a. c/  

sol i ci t ações a. c)  -  
1]  *  100 

PROADI e UAS 

PDU 5.1.5.1 
Aumentar a eficiência da gestão de 
materiais da Facfan 

0% 10% 10% 10% COAD / Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.1.5.1.1 
Realizar campanhas de conscientização da 
comunidade acadêmica no uso e consumo 
eficiente dos recursos materiais 

- 2 2 2 
Baixa adesão da 
comunidade 
acadêmica 

Fazer informativos 
enfatizando a importância 
da participação de todos 
para o sucesso do campus 

COAD / Coordenações de 
Curso / FACFAN 

5.1.5.1.2 
Executar o projeto do almoxarifado da 
FACFAN para armazenamento de materiais. 

0 2 2 2 

Sem espaço 
destinado ao 
armazenamento 
de materiais houve 
adaptação de 
locais diversos e 
variados para 
guarda de forma 
precária. 

Solicitar, reiterar e dar 
andamento aos 
procedimentos de 
cobrança de medidas para 
atendimento da criação e 
execução do projeto do 
almoxarifado. Criação de 
controle de materiais e 
baixa de estoque. 

COAD / Direção / FACFAN 

5.1.5.1.3 

Realizar, para os laboratórios e salas de 
aula, o prévio dimensionamento dos 
insumos necessários à realização de 
atividades. 

15 90 90 90 

A falta de 
indicação de quais 
e quando cada 
item se faz 
necessário em 
tempo hábil em 
respeito ao 
cronograma de 
execução 
orçamentária limita 
e torna precário o 
atendimento. 

Priorizar o atendimento das 
demandas da coordenação 
em assuntos de aquisição 
para colaborar com o 
cumprimento e 
atendimento das 
necessidades de cada 
unidade. 

COAD, Coordenadores de 
Curso, Professores e 

Técnicos das unidades / 
FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.2.1 
Ampliar o número projetos e programas de 
divulgação social e científica. 

18 20 - - Projetos e 
Programas (pp) 

atendidos 

I D= [ ( ∑ Í ndi ce 
a. c/ ∑ Í ndi ce a. a)  -

1]  x 100 

SECOM 

PDU 5.2.1.1 
Ampliar o número de projetos e programas 
de divulgação social e científica da Facfan 

20 22 26 31 Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.2.1.1.1 

Realizar e/ou incentivar a participação de 
docentes e acadêmicos em feiras escolares 
e de profissão, das atividades do Integra e de 
ações da Facfan envolvendo todos os 
cursos. 

20 22 25 30 

Falta de adesão/ 
Alta carga horária 
de docentes e 
discentes 

Demanda por parte do 
público/ Eficiência de 
divulgação 

Comissão de Extensão / 
FACFAN 

5.2.1.1.2 
Prover a Elaboração de livro com ISBN com 
os melhores TCC’s da Facfan. 

- - 1 1 

Falta de adesão/ 
Alta carga horária 
de docentes e 
discentes 

Demanda por parte do 
público/ Eficiência de 
divulgação 

Comissão específica / 
Conselho editorial / FACFAN 

 

 

META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.2.2 
Melhorar o índice de satisfação 
institucional da comunidade acadêmica e 
da sociedade. 

65% 75% - - 
Índice de 
satisfação 
melhorado 

I D= [ ( ∑ Í ndi ce a. c/ ∑ 
Í ndi ce a. a)  - 1]  x 100 

SECOM 

PDU 5.2.2.1 
Melhorar o índice de satisfação 
institucional da comunidade acadêmica e 
da sociedade. 

68% 72% 78% 80% Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.2.2.1.1 

Realizar ações integradas e participativas, 
de forma sistemática, para escutar os 
anseios da comunidade acadêmica e da 
sociedade Se refere a avaliação 
institucional realizada pelos discentes e 
disponível no SISCAD, a partir desse 
percentual de satisfação disponível, 

68 72 78 80 
Identificações e 
infraestrutura 
prediais/Segurança 

Coordenações de Curso/ 
COAC/COAD/ DIREÇÃO DA 
FACFAN/PROADI/PROAES/ 
PROPLAN/ REITORIA 

Coordenações de Curso / 
COAC / COAD / DIREÇÃO / 

FACFAN 
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realizou-se as projeções para os demais 
anos 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.3.1 
Realizar o dimensionamento de competências 
e da força de trabalho nas Unidades de 
Administração Central e Setorial. 

28 0 - - 
Unidades 

contempladas 
I D= ∑ uni dades 

cont empl adas 

PROGEP e UAS 

PDU 5.3.1.1 
Viabilizar a contratação de servidores para a 
Facfan (ver o quantitativo) 

5 10 5 5 COAD / Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.3.1.1.1 
Realizar a Abertura de editais para 
contratação de novos docentes 

3 3 2 2 
Falta de vagas e 
concursos/ 
Aposentaria 

Solicitação PROGRAD/ 
PROGEP 

COAD / Direção / FACFAN 

5.3.1.1.2 
Realizar a Abertura de editais para 
contratação de novos técnicos de 
laboratório/administrativos 

2 7 3 3 
Falta de vagas e 
concursos/ 
Aposentaria 

Solicitação PROGRAD/ 
PROGEP 

COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.3.2 
Ampliar o contingente de servidores 
capacitados e/ou qualificados. 

30% 20% - - 
Contingente 

ampliado 

I D= [ ( cont i ngent e 
a. c/ cont i ngent e a. a)  

- 1 ]  X 100 

PROGEP, SEDFOR e UAS 

PDU 5.3.2.1 
Ampliar o contingente de servidores 
capacitados e/ou qualificados da FACFAN. 

30% 30% 30% 30% COAD / Direção / FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.3.2.1.1 
Oferecer cursos de Capacitação para 
Servidores 

15 15 15 15 
Organização do 
tempo a ser 
disponibilizado 

Reuniões de 
conscientização 

Docentes / FACFAN 

5.3.2.1.2 
Realizar reuniões Técnicas - Rotinas de 
laboratórios 

6 6 6 6 
Organização do 
tempo a ser 
disponibilizado 

Reuniões de 
conscientização 

DOCENTES DO NDE / 
FACFAN 

5.3.2.1.3 
Oportunizar a docentes e técnicos 
participação em eventos regionais, 
nacionais e internacionais 

30 33 36 40 

Falta de recurso/ 
Disponibilidade 
para afastamento/ 
Não aprovação 
das solicitações 

Prever em projetos 
Coordenadores de Projetos e 

Colaboradores / Direção / 
FACFAN 

5.3.2.1.4 
Solicitar editais para cursos de capacitação 
de técnicos e docentes envolvidos na pós-
graduação 

- 1 1 1 
Não aprovação de 
editais 

Envio de solicitações COAD / Direção / FACFAN 
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META DESCRIÇÃO 
Valor INDICADOR DE DESEMPENHO 

GESTOR 
2018 2019 2020 2021 Descrição Cálculo 

PDI 5.3.3 

Ampliar o contingente de servidores 
docentes e técnicos administrativos 
beneficiados com projetos de integração e 
qualidade de vida. 

30% 50% - - 

Contingente de 
servidores 
ampliado 

I D= [ ( cont i ngent e 
a. c/ cont i ngent e a. a)  

- 1 ]  X 100 

PROGEP e PROECE 

PDU 5.3.3.1 

Ampliar o contingente de servidores 
docentes e técnicos administrativos 
beneficiados com projetos de integração e 
qualidade de vida da FACFAN 

-% 50% 75% 95% 
COAD / COAC e Direção / 

FACFAN 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
ANOS Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2018 2019 2020 2021 Evento Controle 

5.3.3.1.1 
Realizar campanha de divulgação dos 
projetos e incentivar a participação dos 
servidores. 

- 5 8 10 
Falta de 
disponibilidade 

Reorganizar a rotina do 
setor no dia do evento. 

Direção / COAD / 
Coordenações de Curso / 

FACFAN 
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5.5 - IMPLEMENTAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PDU 2018/2021 

 

No contexto da gestão estratégica, as etapas da implementação, controle e avaliação 

constituem a sua força motriz. Cada uma destas etapas representam a capacidade da organização em 

mobilizar e transformar recursos, processos e habilidades humanas em uma estrutura que apoia e 

consolida a estratégia. Assim, a UAS deve reconhecer que a garantia do alcance dos resultados 

desejados está mais relacionada com a gestão da estratégia do que com a sua declaração, pelo que, 

são as medidas concretas para operacionalizar a estratégia, monitorá-la e avaliá-la, quem trarão os 

resultados pretendidos e pactuados no planejamento estratégico; em particular, do PDI 2015/2019. 

 

 

5.6 - IMPLEMENTAÇÃO  

 

A etapa da Implementação consiste em um conjunto de ações necessárias para viabilizar os 

resultados do planejamento estratégico; ela exige uma atenção e esforço especial dos 

administradores no desenvolvimento de uma estrutura coerentemente organizada para viabilizar os 

resultados almejados; nesse sentido, é de grande importância que a organização disponha, ou 

procure dispor, dos seguintes aspectos: 

 

 Estratégias coerentes com a cultura organizacional, sua missão, visão e valores; 

 Planejamento Institucional (PDI 2015/2019) aceito como delineador estratégico para 

os demais níveis do planejamento; 

 Quadro de pessoal com competências alinhadas aos procedimentos operacionais; 

 Atividades e processos bem desenhados, definidos e comunicados; 

 Gestão orientada para a inovação e resultados; 

 Liderança.  

 

A implementação PDU 2018/2021 deve preconizar, além dos pressupostos acima colocados, 

a construção de um sistema vivo e integrado, em que pessoas, ideias, operações e, sobretudo, 

objetivos, catalisam e coordenam o planejamento em seus respectivos níveis. A construção de 

vantagens competitivas no âmbito do conjunto da Universidade consiste no objetivo basilar de toda 

e qualquer programação estratégica; contudo, elas exigem uma qualidade decisória e administrativa 

assim como um engajamento intenso e disciplinado de todo o corpo organizacional. 

 

 

5.7 - CONTROLE E AVALIAÇÃO  

 

As etapas seguintes à Implementação, viabilizam o monitoramento da programação 

estratégica do PDU 2018/2021, no sentido de melhorar a sua eficácia ao habilitar os gestores em 

averiguações sobre como os recursos (pessoas, processos, equipamentos e outros) estão sendo 

empregados e se são suficientes para apoiar as metas e ações da Unidade. Com efeito, as atividades 

de Controle reportam aos gestores informações úteis para mensurar o potencial de alcance da 

programação estratégica, ajudando-os a atuar com mais proatividade e eficácia. As características 

elementares desta etapa consistem em: 
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 Monitorar as desconformidades da programação estratégica em todos os níveis; 

 Proceder aos ajustes que se façam necessários visando a potencializar o alcance das 

metas e ações e, decorrentemente, da programação estratégica; 

 Viabilizar previsões para a formulação de cenários; 

 Oportunizar aos gestores e demais colaboradores experiências profissionais e 

pessoais com o processo construtivo inerente à adaptabilidade que o processo exige.  

 

O controle do PDU 2018/2021 será viabilizado pelo Sistema de Gestão do PDU (SigPdu), o 

qual consiste em um software que foi desenvolvido para registrar a programação estratégica das 

UAS’s e UAC’s, em nível tático-operacional e, de modo sistêmico e dinâmico, oportunizar aos 

gestores ou usuários o acompanhamento do alcance das metas e ações contidas na programação 

supracitada. Havendo uma utilização correta do SigPdu e, sobremaneira, uma apropriação gerencial 

das informações nele concebidas, a gestão universitária poderá refletir os princípios, a missão e a 

visão organizacional. 

 

Por seu turno, a etapa da Avaliação possibilita aos gestores ou tomadores de decisão a 

mensuração da conformidade estratégica do PDU 2018/2021 em períodos determinados, tendo por 

referência as informações obtidas por meio do controle; nesse contexto, com base no panorama geral 

da programação estratégica, sobretudo os seus indicadores de desempenho, é possível identificar 

com nitidez as fontes de vulnerabilidades e de potencialidades e a consistência do planejamento 

institucional, seja no âmbito do PDI ou do PDU.  

 

Doravante, a avaliação adotada concebe uma dinâmica coletiva em que tanto a Unidade 

avalia os padrões de desempenho e a conformidade do seu planejamento, no contexto do PDU, 

produzindo reuniões técnicas para avaliação dos resultados e elaboração de relatórios gerenciais, 

quanto a Administração Central que, por meio da Proplan, avalia o impacto dos resultados obtidos 

no PDU para o alcance dos objetivos e metas da UFMS1, ou seja, os reflexos do planejamento no 

nível tático-operacional para a concretização da estratégia institucional incorporada no Plano de 

Desenvolvimento Institucional vigente.   

 

Por derradeiro, o sucesso da implementação, controle e avaliação do PDU 2018/2021 requer 

uma proposta estratégica consistente a ponto de envolver as pessoas não apenas pelos benefícios 

que ela potencialmente apresenta, mas, sobretudo, pelo caráter desafiador que ela inspira. 

 

  

                                                
1 A elaboração do Relatório de Avaliação do PDI ocorre anualmente, desde 2010. Os relatórios estão 

disponíveis para consulta no sítio eletrônico: https://proplan.ufms.br/2016/08/01/relatorio-de-avaliacao-pdi-

2015-2019/ 
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1. DOCUMENTOS NORTEADORES DO PDU. 
 

 Plano de desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019 – Realinhado em 2017  
https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf 

 

 Relatório de Avaliação do PDI-2015-2019 – ano base 2017 
https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2017/  

 

 Plano Pedagógico Institucional da UFMS - PPI 
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20 

  

 Relatório de das Comissões Setoriais de Avaliação - CSA 
https://seavi.ufms.br/csa/ 

  

 Relatório de Autoavaliação Institucional - Triênio 2015-2017 
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf 

  

 Relatório de Gestão da UFMS – Ano base 2017 
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFMS_com_parecer_CD.pdf 

 

 Sistema para Cadastramento de Metas e Ações do PDU 
Novopdi.ufms.br/pdu 
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