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1 INTRODUCÃO 
 

O relatório de avaliação interna da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e 
Nutrição (Facfan) tem como objetivo apresentar a percepção da comunidade Facfan, formada pelos 
discentes, técnicos-administrativos, docentes, coordenadores de Curso e direção, em relação a 
diversos aspectos da Unidade Setorial.  

A participação da comunidade no processo de auto avaliação é voluntária e totalmente 
anônima, não sendo possível identificar os participantes. Os discentes participam do processo de auto 
avaliação respondendo a questões abertas e fechadas via SISCAD. Os demais membros da 
comunidade Facfan participam do processo respondendo a questões abertas e fechadas 
disponibilizadas via formulário eletrônico. 

Os resultados oriundos da avaliação interna são compilados pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da UFMS e encaminhados para a Comissão Setorial de Avaliação (CSA) da Facfan. A 
CSA elabora o relatório setorial de avaliação conforme metodologia de apresentação dos resultados 
definida pela CPA. 

Este relatório foi elaborado tendo como base a compilação de fatos e dados oriundos do 
processo de Avaliação Institucional, portanto este documento é técnico e reflete a opinião de discentes, 
técnicos-administrativos, docentes, coordenadores de Curso e direção que participaram do processo 
de avaliação respondendo às questões propostas. Objetivando retratar no relatório setorial unicamente 
a opinião da comunidade da Facfan a Comissão Setorial de Avaliação não expressa a sua percepção 
em relação aos resultados levantados. As manifestações de qualquer um dos participantes da 
avaliação, independente de seus conteúdos, não constituem a opinião da Comissão Setorial de 
Avaliação. 

 

2 UNIDADE SETORIAL 
 
2.1 Histórico 
 

A criação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) ocorreu a 
partir da extinção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), sendo aprovada pelo 
Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS por meio da 
Resolução Nº 60, de março de 2017. Uma comissão foi instituída para a criação das novas Unidades 
Setoriais a partir do CCBS, por meio da 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. 
Definiu-se pelo desmembramento do CCBS em dois Institutos – Instituto Integrado de Saúde (Inisa) e 
Instituto de Biociências (Inbio) – e de uma Faculdade (Facfan). As novas Unidades foram criadas 
levando-se em consideração a estrutura dos cursos de graduação, os recursos humanos disponíveis, o 
número de alunos e as áreas físicas disponíveis.  

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) foi composta pelos 
cursos de graduação de Tecnologia em Alimentos, Farmácia e Nutrição, bem como dos Cursos de 
Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (doutorado) e em Farmácia (mestrado). A definição 
de criação de uma Faculdade para abrigar estas áreas do conhecimento foi norteada pelo Art. 2º da 
Resolução Coun nº 3/2017, a qual caracteriza uma Faculdade como sendo: “unidade de ensino, 
pesquisa e extensão vocacionada a uma área do conhecimento ou áreas afins”. A formação da Facfan 
também justificou-se pela concepção interdisciplinar, resultante da integração existente entre as áreas 
do conhecimento dos Cursos Superiores de Graduação em Farmácia, Nutrição e Tecnologia em 
Alimentos.  
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Desde 1963, o curso de Farmácia tem formado profissionais capacitados nas áreas de 
Farmácia, Análises Clínicas e Alimentos. Entre 1980 e 2006, os profissionais farmacêuticos eram 
formados em três habilitações, a saber: 1) Farmácia, 2) Farmacêutico – Bioquímico/Tecnologia de 
Alimentos, 3) Farmacêutico – Bioquímico/Análises Clínicas. Em 2002, o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) decidiu regulamentar a formação do farmacêutico generalista. Inserido na grande 
área do CNPQ intitulada Ciências da Saúde o Curso de Graduação em Farmácia apresenta a subárea 
Bromatologia, voltada ao estudo da composição física e química dos alimentos. Este estudo é 
importante para a Tecnologia em Alimentos, pois as características iniciais das matérias-primas 
alimentícias determinarão seu destino tecnológico. Para a Nutrição a determinação do conteúdo de 
macro e micronutrientes dos alimentos, além de compostos considerados antinutricionais, bem como 
funcionais encontra relevância à saúde pública.  

A criação do curso de Graduação em Nutrição na UFMS foi proposta em 2009, com ênfase 
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.  

Em 2011, consolidou-se efetivamente a entrada da primeira turma de acadêmicos. O Curso 
de Graduação em Nutrição, também da grande área Ciências da Saúde, contempla a subárea 
Dietética, relacionada aos processos de preparo dos alimentos e os efeitos provocados por eles. Estes 
processos remetem à Tecnologia em Alimentos, que estuda as diferentes operações unitárias 
aplicadas nas matérias-primas para que sejam transformadas em produtos alimentícios. Toda 
modificação provocada pelo processamento dos alimentos remete ao estudo da composição física e 
química, descrito anteriormente. Devido à elaboração da proposta de criação do curso de Nutrição, 
constatou-se um grande potencial à realização do curso de Tecnologia em Alimentos. Por meio da 
Instrução de Serviço CCBS nº 85, de 21 de maio de 2010, constituiu-se uma Comissão para promover 
o estudo de viabilidade para a criação e implantação do Curso de Graduação de Tecnologia em 
Alimentos.  

O Curso de Tecnologia em Alimentos surgiu num cenário em que as transformações que 
vem ocorrendo no processo produtivo e o crescimento do número de pequenas empresas no Setor de 
Alimentos no Brasil indicam a necessidade de formação de profissionais voltados ao desenvolvimento 
de trabalho técnico especializado. Este curso, por sua vez, está localizado na grande área Ciências 
Agrárias, contemplando o estudo da Ciência dos Alimentos (estudo da composição química, física e 
microbiológica) e dos processamentos tecnológicos inerentes ao seu processamento, abordados nos 
Cursos de Farmácia e Nutrição. A união de cursos 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. 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 três cursos faz com que os muitos de seus professores tenham atuação no 
ensino, pesquisa e extensão, atuando concomitantemente nos três cursos citados (Fonte: Projeto de 
Reestruturação do CCBS, 2017). 
 
2.2 Planejamento de desenvolvimento da unidade 
 

A Direção da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) propôs 
ações referentes ao planejamento da gestão institucional e desenvolvimento da unidade junto à UFMS 
como um todo para o ano de 2017/2018, destacando a implantação e consolidação de cursos de pós-
graduação Stricto Sensu, assim como, a reestruturação e revitalização de alguns setores. Entre as 
ações propostas para o período destacam-se: 
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 Criação da Sede da Facfan; 
 Criação de um Curso de Doutorado em Farmácia; 
 Criação de um Curso de Doutorado em Biotecnologia; 
 Criação da Rede de Pesquisa da Facfan; 
 Consolidação do prédio do Curso de Nutrição; 
 Revitalização da iluminação da Facfan; 
 Climatização das salas de aulas e laboratórios da Facfan; 
 Incentivo ao desenvolvimento de projetos de ensino, de extensão e de pesquisa. 

 
(Fonte: Direção da Facfan, 2017) 

 

3  RESULTADOS FACFAN 
 
3.1 Avaliação interna feita pelos docentes 
 

A avaliação apresentada a seguir foi realizada pelos docentes da Facfan. Os itens a serem 
avaliados foram: unidade setorial, responsabilidade social da UFMS, pesquisa e extensão, organização 
e gestão da UFMS, direção, coordenação, condições de oferecimento de curso e auto avaliação. Para 
cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 
 

Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 

 
As pontuações apresentadas nos gráficos correspondem a uma média calculada de acordo 

com as respostas. As respostas estão apresentadas a seguir. 
 

3.1.1 Unidade Setorial 
 

Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a Unidade Setorial em relação a (ao): 
 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
3. Sobre a atuação docente. 
 

Os resultados estão apresentados na Figura 1. 
 

 
Figura 1 - Avaliação dos docentes da Facfan referente à unidade setorial. 
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A satisfação com a Facfan (média 4,03), a qualidade do atendimento do pessoal técnico-

administrativo (média 4.11) e a atuação docente (média 4.35) foram avaliadas como “muito bom” pela 
equipe de docentes. 
 

3.1.2 Direção 
 

Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a direção em relação a (ao): 
 

1. Acesso à Direção. 
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas ou não. 
3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes cursos quanto às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e Administrativas. 
6. Transparência administrativa. 

 
Os resultados estão apresentados na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Avaliação dos docentes da FACFAN referente à direção. 

 
 A direção da Facfan foi avaliada pelos docentes como “muito bom”, sendo as melhores notas 
atribuídas para o acesso à direção e a agilidade no retorno às solicitações feitas.  

 
3.1.3 Condições de oferecimento dos cursos 

 
Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 

 
Como você avalia as condições de oferecimento dos Cursos em relação a (ao): 

 
1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos matriculados nas 
suas disciplinas. 
3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas. 
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas. 
6. Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 
7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
8. Estrutura da secretaria acadêmica – SECAC. 
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9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica – SAP. 
 

Os resultados estão apresentados na Figura 3. 
 

 
Figura 3 - Avaliação dos docentes da Facfan referente a condições de oferecimento do curso. 

 
As condições de oferecimento do Curso da Facfan foram avaliadas pelos docentes como 

“bom”, com exceção do apoio do Colegiado de Curso e NDE, avaliado como “muito bom”, e dos 
equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas, avaliados como “regular”. A pior avaliação foi feita para os equipamentos de laboratório e 
informática e compatibilidade com as necessidades das disciplinas, com média de 2,71, o que 
classifica uma fragilidade deste quesito.  

 
3.1.4 Coordenação de cursos 

 
Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 

 
Como você avalia a coordenação de Curso em relação a (ao): 

 
1. Relacionamento com professores. 
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz curricular. 
3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em 
cumprimento do Plano de Ensino. 
4. Apoio às atividades de extensão. 
5. Promoção da integração entre os professores do curso quanto às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE. 
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 
8. Transparência nas ações da coordenação. 
 

Os resultados estão apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 - Avaliação dos docentes da FACFAN referente à coordenação. 

 
 As coordenações de Curso da Facfan foram muito bem avaliadas pelos docentes. As melhores 
avaliações foram atribuídas ao relacionamento com professores, disponibilidade em atender às 
solicitações, apoio às atividades de extensão e transparência nas ações, com notas maiores que 4,0, 
referente a “muito bom”. Foram atribuídas médias ligeiramente menores à promoção de integração 
entre os docentes e comunicações sobre as decisões do Colegiado e NDE, avaliados como “bom”. 
 

3.1.5 Pesquisa e Extensão 
 

Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a pesquisa e extensão em relação a (ao): 
 
1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 
2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 
Os resultados estão apresentados na Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Avaliação dos docentes da Facfan referente à pesquisa e extensão. 

  
 A infraestrutura para pesquisa e extensão, o apoio institucional e a integração com ensino e 
pesquisa foram avaliadas como “bom”.  
 

3.1.6 Auto avaliação 
 

Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à (ao) 
 
1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de 
Auto avaliação). 
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2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPC, regulamentos de estágio e de atividades 
complementares, etc.). 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 6. 
 

 
Figura 6 - Auto avaliação dos docentes da Facfan. 

 
 O conhecimento dos documentos oficiais do Curso foi melhor avaliado pelos docentes, como 
“muito bom”, enquanto que o conhecimento dos documentos oficiais da UFMS foi considerado “bom”. 
 

3.1.7 Responsabilidade social 
 

Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a responsabilidade social da UFMS em relação à (ao) 
 
1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social. 
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da 
memória e do patrimônio cultural. 
3. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS. 
4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS. 
5. Portal (site) da UFMS. 
6. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica (campus, escola, faculdade ou instituto).  
7.  Condições da biblioteca local, com referência ao acervo e equipamentos.     
 

As respostas estão apresentadas na Figura 7. 
 

 
Figura 7 - Avaliação dos docentes da FACFAN referente a responsabilidade social da UFMS. 

 
 Com relação à responsabilidade social da UFMS os docentes avaliaram como “muito bom” a 
divulgação das atividades, a qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS e do portal (site) da UFMS. 
Foram avaliados como “bom” o site da Facfan, as condições da biblioteca, a interação da Universidade 
com a comunidade regional e as atividades para promoção da cidadania e inclusão social.  
 

3.1.8 Organização e gestão da UFMS 
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Os docentes da Facfan responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a organização e gestão da UFMS em relação à (ao) 
 

1. Qualidade do acesso e atendimento da AGETIC. 
2. Qualidade do acesso e atendimento da AGINOVA. 
3. Qualidade do acesso e atendimento da PROAES . 
4. Qualidade do acesso e atendimento da PROGRAD . 
5. Qualidade do acesso e atendimento da PROPP. 
6. Qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN. 
7. Qualidade do acesso e atendimento da PROGEP. 
8. Qualidade do acesso e atendimento da PROADI. 
9. Qualidade do acesso e atendimento da PROECE. 
10. Qualidade do acesso e atendimento da SEAVI. 
11. Qualidade do acesso e atendimento da SECOM. 
12. Qualidade do acesso e atendimento da SEDFOR. 
13. Qualidade do acesso e atendimento da SELOC. 
14. Melhorias a partir das auto avalições anteriores. 
15. Participação em processos decisórios. 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 8. 
 

 
Figura 8 - Avaliação dos docentes da FACFAN referente à organização e gestão da UFMS. 

 
Os docentes da Facfan avaliaram como “muito bom” a qualidade de acesso e atendimento da 

AGETIC, AGINOVA, PROAES, PROGRAD, PROPP, PROPLAN, PROGEP, PROECE, SEAVI, SECOM 
e SEDFOR. Foi considerado como “bom” a qualidade e acesso à PROADI, SELOC, as melhorias 
implementadas a partir de auto avaliações anteriores e a participação em processos decisórios.  
 

3.1.9 Observações, sugestões e críticas dos docentes 
 

Os docentes da Facfan também responderam as questões abertas e apontaram as 
potencialidades e fragilidades da unidade. 

 
As potencialidades da Facfan apontadas pelos docentes foram: 
 



11 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

• Professores qualificados e com vontade de mudança, muitas vezes pagando reagentes do próprio 
bolso para ministrar aulas. 
• Curso de mestrado que acolhe os alunos formados e aumenta o mercado de trabalho. 
• Elevado número de pesquisadores com bolsa produtividade e com pesquisas relevantes. 
• Alto entrosamento e comprometimento e ótimo relacionamento entre os docentes do curso. 
• Atuação do colegiado e do NDE do curso. 
• Os alunos saem do curso com amplo conhecimento das diversas áreas, podendo atuar em 
diferentes campos. 
• A maioria dos professores do curso busca se atualizar e passar as novidades de suas respectivas 
áreas aos acadêmicos.  
• Os estágios obrigatórios permitem que os alunos experimentem as diferentes possibilidades de 
atuação.  
• As atividades de pesquisa e extensão tem trazido grande visibilidade ao curso, com repercussão 
regional e nacional. 
• Excelente nota no ENADE - envolvimento dos alunos e docentes - novos avanços. 
• Quadro docente, aulas práticas, empresa Junior. 
• Boa estrutura da UNITAL, capacidade de melhorar o curso de graduação. 
• Ensino teórico moderno e 99% dos professores altamente qualificados. 
• Maioria dos professores desenvolvem pesquisas, engajados na pós-graduação ou desenvolvendo 
Iniciação Científica. 
• Inovação no preparo de aulas. 
• Potencialidades do curso traduzidas na nota 5 do Enade: Alunos melhor preparados e professores 
dedicados. 
• Corpo docente e técnico altamente qualificado Pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 
• Farmácia escola como espaço real de aprendizado e com possibilidades de produzir medicamentos 
para atender a sociedade laboratório de tecnologia farmacêutica que pode oferecer serviço à 
sociedade, laboratório de controle de qualidade com capacidade para prestar serviço externo. 
• Campo para desenvolver vários cursos de extensão em função da nova estrutura. 
• Direção acolhedora e motivada. 
• Discentes que permanecem são motivados e interessados. 
• Parcerias com outras instituições, formação da empresa júnior PPC bem estruturado, mercado de 
trabalho em expansão, 100% docentes com doutorado. 
• NDE atuante, inauguração da UNITAL com os equipamentos funcionando vai possibilitar uma 
melhoria na parte pedagógica, abrindo para projetos de extensão do curso de tecnologia de alimentos, 
ofertas de atividades extracurriculares como SINATEX, Enata, projeto pedagógico permite boa 
formação do profissional tecnólogo em alimentos. 
• Fornecimento de prestação de serviço especializado para a comunidade e laboratórios externos, 
realização de cursos de especialização, realização de pesquisa com tecnologia de ponta. 
• PET Farmácia ativo e muito próximo dos alunos. 

 
Foram apontadas as seguintes fragilidades para a unidade: 

 
• Falta de nivelamento entre os alunos que ingressam. 
• Laboratórios inadequados, falta de material de consumo, vidrarias e equipamentos para aulas 
práticas e pesquisa. 
• Necessidade de separar a pesquisa da graduação. 
• Reposição de professores aposentados é lenta e compromete o nível do ENADE. 
• Falta de instrumentos para cobrar os alunos da pós-graduação. 
• Alunos dispersos e sem motivação. 
• Falta um envolvimento e comunicação maior entre os docentes e alunos. 
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• Falta de politica de compras de material. 
• Falta de manutenção predial. 
• Coordenação do curso sem local de atendimento. 
• Falta de secretaria do curso. 
• Currículo imposto e não discutido.  
• Falta de unidade geográfica: impede a identidade visual do curso, proximidade dos docentes e 
técnicos, execução de atividades conjuntas, etc. Estrutura física construída na época em que o curso 
ofertava 24 vagas, sem adaptação temporal às transformações ocorridas ao longo de sua existência. 
Corpo docente cada vez mais reduzido, dificultando a realização de ensino, pesquisa e extensão com 
a mesma intensidade, pois o docente precisa priorizar suas atividades.  
• Necessidade de atualização continuada do PPC do Curso. 
• Necessidade de novas metodologias de aprendizagem. 
• Necessidade de estímulo para a participação dos docentes nos Programas de Pós-Graduação.  
• Infraestrutura velha e precária com parte elétrica e hidráulica defasada. 
• Necessidade da reposição de técnico afastado, devido ao aumento de atividades laboratoriais, 
muito demorado e é prejudicial quanto à segurança de funcionamento de laboratório.  
• Sala de aula e laboratórios com infiltrações de longa data. 
• Evasão discente, cursos novos, coordenação acadêmica com muitos atributos e pouco apoio 
administrativo. 
• Direção, coordenação, SAP, COAC, COAD e SECAC sem infraestrutura adequada. 
• Rede elétrica, espaço físico, acesso a internet e manutenção de aparelhos precária. 
• Criação da Facfan com falta de integração dos docentes. 
• Falta apoio ao desenvolvimento de pesquisa e extensão.  
• Tempo do curso, 4 anos considerado pouco. 
• Dificuldades com o transporte para aulas práticas. 
• Funcionamento da Unital: não foram instaladas grades nas janelas (solicitado há mais de um ano). 
• Manutenção predial deficitária, unidade sem curso de pós-graduação. 
• Baixa participação do corpo docente em programa de pós-graduação, produção científica baixa. 
• Faltam atividades integradoras entre os 3 cursos da Facfan, integração com professores das 
básicas e atividades relacionadas com outros institutos. 
• Falta de docentes, pois todos estão sobrecarregados (por serem poucos) e todos desenvolvem 
ações de pesquisa, extensão, além das aulas e comissões e ações administrativas. 
• Empresa Júnior ainda não está em funcionamento. 
• Falta de uma plataforma de ensino online, para melhorar a qualidade do ensino. 
• Evasão dos alunos provocada pelo desconhecimento sobre o curso, forma de ingresso entre outros, 
horário dos cursos (18:00h - 23:00h) dificulta as atividades de pesquisa e extensão com os 
acadêmicos. 
• Falta de reposição imediata de pessoal técnico que estão aposentados. 
 

Os docentes fizeram as seguintes sugestões e observações: 
 
• A UFMS deveria financiar publicações em revistas open access. 
• Reunião entre os docentes, para acompanhamento do curso nas três áreas: ensino, pesquisa e 
extensão. 
• Necessidade de verticalização do conhecimento e pesquisa. 
• Melhorar as condições de trabalhos dos laboratórios para aumentar as potencialidades do curso. 
• Atenção às solicitações dos docentes. 
• Nem todos os professores tem acesso às fotocopiadoras e usam impressoras pessoais ou pagam 
pra ter esse serviço. 
• Falta material básico: giz, papel toalha nos laboratórios (professores tem que comprar).  
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• O curso tem grande potencialidade para captar recurso externo, necessitando de apoio institucional 
para utilizar sua estrutura física e os recursos humanos como forma de atrair investimentos. 
• Falta investimento institucional em infraestrutura física e equipamentos. 
• Curso Tecnologia em Alimentos deveria ser diurno, minimizando várias de suas fragilidades 
apontadas, como o envolvimento dos alunos em pesquisa e extensão, a produtividade do curso e dos 
professores, além de diminuir a desistência. 
• A não contabilização do TCC como carga horária para o docente reflete uma desvalorização desta 
atividade que exige muita dedicação. As atividades de extensão deveriam receber maior valorização 
no Siadoc, igual pesquisa. 
• A implantação do SEI, apesar de ser um grande avanço, possibilitar agilidade nos processos e 
diminuir a emissão de papéis, aconteceu bem na fase de matrícula do portadores de diploma. Os 
treinamentos foram dados apenas aos técnicos e deveria ser aberto aos professores e principalmente 
aos coordenadores de curso. 
• É necessário melhorar as condições de trabalho. Falta o básico: papel toalha nos laboratórios, há 
muitas lâmpadas queimadas, equipamentos parados precisando de conserto, mas falta política/atas 
para essa finalidade. Muito preenchimento de planilhas de pedido de material, mas pouco, muito pouco 
atendimento às solicitações. Nem todos os professores tem acesso a cópias. Qualquer pedido de 
instalação elétrica, conserto hidráulico é preciso pedir muitas vezes até que se tenha uma resposta e 
às vezes essa resposta é simplesmente não temos material ou recurso. 
•  Necessárias mudanças nas prioridades do PDI institucional: reformas de laboratórios antigos, 
construção de espaços novos e contratação de novos professores são medidas necessárias para 
melhorar os números institucionais da graduação e da pós-graduação em Farmácia. 
• Há pouco apoio institucional para melhorar o parque de equipamentos do curso de Pós-graduação 
em Farmácia. 

 
3.2 Avaliação interna realizada por técnicos-administrativos 
 

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) conta atualmente com 
43 servidores técnicos-administrativos, sendo: 
- 11 vinculados ao Curso de Tecnologia em Alimentos; 
- 05 ao Curso de Nutrição; 
- 20 ao Curso de Farmácia e 
- 07 vinculados à Direção da Facfan, atendendo à SAP, SECAC, COAC, COAD e Direção. 
 
Tabela 01 - Perfil do corpo técnico administrativo vinculado à Direção da Facfan. 

Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 

- - - - - - 

Ensino Médio - - 1 14 1 14 

Graduado 3 43 2 29 5 71 

Especialista - - 1 14 1 15 

Mestre - - - - - - 

Doutor - - - - - - 

Total 3 43 4 57 7 100 
Fonte: PROGEP - UFMS 
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Os técnicos-administrativos da (Facfan) participaram do processo de avaliação interna 
respondendo a questões referentes à UFMS como um todo, à gestão institucional, à pesquisa e 
extensão. Para cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 

 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 
As respostas estão apresentadas a seguir. 

 
3.2.1 Missão e perfil 

 
Os técnicos da Facfan responderam a seguinte questão: 

 
Como você avalia a missão e perfil da UFMS em relação à (ao) 

 
1. A contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento do PDI. 

 
A resposta está apresentada na Figura 9. 

 

 
Figura 9 - Avaliação da missão e perfil da UFMS pelos técnicos-administrativos da Facfan. 

 
 Foi considerado como “bom” a contribuição da FACFAN na contribuição na implementação e 
acompanhamento do PDI. 
 

3.2.2 Políticas institucionais 
 

Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
 

Como você avalia as políticas institucionais da UFMS em relação à (ao) 
 

1. A integração entre servidores técnico-administrativos e professores 
2. A integração entre servidores técnico-administrativos e alunos 
3. A participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de pesquisa 
4. A participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de extensão 
5. A participação dos servidores técnico-administrativos na resolução de problemas da unidade/setor 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 10. 
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Figura 10 - Avaliação das Políticas Institucionais na visão dos técnicos-administrativos da Facfan. 

 
Foi avaliada como “muito bom” a integração entre os servidores técnico-administrativos e 

alunos e a participação dos servidores técnico-administrativos na resolução de problemas da unidade. 
Foi avaliada como “bom” a integração entre servidores técnico-administrativos e professores e a 
participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de pesquisa e extensão. 
 

3.2.3 Responsabilidade social de instituição 
 

Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
 

Como você avalia a responsabilidade social da UFMS em relação à (ao) 
 

1. Ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social 
2. Atividades ou projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 11. 
 

 
Figura 11 - Avaliação da Responsabilidade social da UFMS pelos técnicos-administrativos da Facfan. 

 
Foram avaliadas como “bom” as ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social 

bem como as atividades ou projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 
 
3.2.4 Comunicação institucional 

 
Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
 

Como você avalia a comunicação institucional da UFMS em relação à (ao) 
 

1. Secretaria Especial de Comunicação Social e Científica 
2. Portal da UFMS 
3. Boletim de Serviço 
4. Telefonia 
5. E-mail 
6. Comunicações Internas 
7. Ouvidoria 
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As respostas estão apresentadas na Figura 12. 
 

 
Figura 12 - Avaliação da comunicação institucional pelos técnicos-administrativos da Facfan. 

 
Todos os meios de comunicação institucional obtiveram avaliação “bom”, segundo a avaliação 

dos servidores técnicos-administrativos. 
 

3.2.5 Políticas de pessoal 
 

Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
 

Como você avalia as políticas de pessoal da UFMS em relação à (ao) 
 

1. Levantamento de necessidades de treinamento 
2. Capacitação técnico-administrativa 
3. Apoio à participação em eventos 
4. Apoio à qualificação (pós-graduação, especialização, etc.) 
5. Assistência à saúde do servidor 
6. Forma de avaliação de desempenho 
7. Plano de carreira e os critérios de progressão 
8. Grau de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos e outros aspectos vinculados 
a sua função 
9. Relacionamento interpessoal com a chefia imediata 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 13. 
 

 
Figura 13 - Avaliação das políticas de pessoal pelos técnicos-administrativos da Facfan. 

 



17 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

Todos os conceitos de Políticas de pessoal obtiveram avaliação referente a “bom”, com 
exceção do relacionamento interpessoal com a chefia imediata que obteve conceito referente a “muito 
bom”. 
 

3.2.6 Organização e gestão 
 

Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
 

Como você avalia a organização e gestão da UFMS em relação à (ao) 
 
1. Coordenação Administrativa de sua unidade 
2. Direção da sua unidade 
3. AGETIC 
4. AGINOVA 
5. PROAES 
6. PROGRAD 
7. PROPP 
8. PROPLAN 
9. PROGEP 
10. PROADI 
11. PROECE 
12. SEAVI 
13. SECOM 
14. SEDFOR 
15. SELOC 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 14. 
 

 
Figura 14 - Avaliação da organização e gestão pelos técnicos-administrativos da Facfan. 

 



18 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

Foram avaliados como “bom” os órgãos/setores AGINOVA, PROPLAN, PROADI, PROECE, 
SEAVI, SECOM, SEDFOR e SELOC. Foram avaliados como “muito bom” a Coordenação 
Administrativa da Facfan, a Direção da Facfan, a AGETIC, a PROAES, a PROGRAD, a PROPP e a 
PROGEP. 

 
3.2.7 Infraestrutura 

 
Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
 

Como você avalia a infraestrutura da UFMS em relação à (ao) 
 

1. Espaço físico 
2. Estacionamento 
3. Limpeza do prédio 
4. Coleta de resíduos 
5. Acessibilidade 
6. Acesso à Internet e telefonia 
7. Uso econômico de material de consumo 
8. Material permanente e equipamentos adequados 
9. Manutenção de equipamentos 
10. Manutenção geral da unidade 
11. Segurança, vigilância e proteção 

 
As respostas estão apresentadas na Figura 15. 
 

 
Figura 15 - Avaliação da Infraestrutura pelos técnicos-administrativos da Facfan. 

 
Com relação à Infraestrutura os técnicos administrativos consideraram como “regular” os 

aspectos espaço físico, o estacionamento e a acessibilidade da Facfan. A limpeza do prédio, coleta de 
resíduos, acesso à internet e telefonia, uso econômico de material de consumo, material permanente e 
equipamentos adequados, manutenção de equipamentos, manutenção geral da unidade e segurança, 
vigilância e proteção foram avaliados como “bom”. 

 
3.2.8 Processo de avaliação 

 
Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
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Como você avalia o processo de avaliação da UFMS em relação à (ao) 
 
1. Ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados da auto avaliação. 
2. Participação da comunidade interna nos processos de auto avaliação. 
3. Relação entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI. 
4. Atuação da Comissão Setorial de Avaliação. 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 16. 
 

 
Figura 16 – Opinião dos técnicos-administrativos da Facfan sobre o processo de auto avaliação. 

 
Todos os quesitos foram avaliados como “bom”, segundo a avaliação dos servidores técnicos-

administrativos. 

 
3.2.9 Sustentabilidade financeira 

 
Os técnicos da Facfan responderam as seguintes questões: 
 

Como você avalia a sustentabilidade financeira da UFMS em relação à (ao) 
 

1. Acompanhamento da execução do orçamento aprovado 
2. Adequação dos recursos às necessidades 
3. Uso racional dos recursos destinados às atividades administrativas e pedagógicas 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 17. 

 
Figura 17 - Avaliação da sustentabilidade financeira pelos técnicos-administrativos da Facfan. 

 
Com relação à sustentabilidade financeira todos os itens obtiveram avaliação referente a “bom”, 

na opinião dos servidores técnicos-administrativos. 
 
3.2.10 Observações, sugestões e críticas dos técnicos-administrativos 

 
Os servidores técnico-administrativos apontaram como principais pontos fortes da Unidade: o 

ambiente de trabalho amistoso, empenho dos técnicos administrativos e professores e bom 
relacionamento interpessoal.  
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Foram apontados como principais pontos fracos pelos servidores técnico-administrativos: 
infraestrutura, escassez de recursos materiais, estacionamento e falta de manutenção. 

 Foram feitas as seguintes sugestões: melhora da estrutura física e hidráulica, estacionamento 
exclusivo para servidores, capacitação de servidores através de cursos e palestras, melhores 
distribuição e clareza das atividades a serem desempenhadas pelos docentes e técnico-
administrativos. 

 
3.3 Avaliação interna feita pela Direção 
 

A direção da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) participou 
do processo de avaliação interna respondendo a questões referentes à UFMS como um todo, à gestão 
institucional, à pesquisa e extensão e a sua auto avaliação como diretora. Para cada questão foi 
atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 
 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 

As respostas estão apresentadas a seguir. 
 

 
3.3.1 UFMS - Como você avalia a UFMS nos seguintes pontos quanto à qualidade 

do(s)/da(s): 
 
1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da 

memória e do patrimônio cultural? 
3. Divulgação das atividades (eventos, concursos) realizadas na UFMS? 
4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 
5. Portal (site) da UFMS? 
6. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
7. Condições da biblioteca? 
8. Atendimento do pessoal técnico-administrativo? 
9. Atendimento a pessoas com deficiência? 
10. Atuação dos docentes? 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 18. 
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Figura 18 - Avaliação da UFMS na visão da Direção da Facfan. 

 
A direção da Facfan atribuiu nota máxima (5 – muito bom) para a interação da UFMS com a 

comunidade e para a divulgação das atividades realizadas na Instituição, e nota 4 (bom) para as 
atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social, para a ouvidoria 
atendimento de técnicos administrativos e atuação dos docentes. Foram consideradas fragilidades o 
site da Facfan, as condições da Biblioteca e o atendimento a pessoas com deficiência. 

 
3.3.2 Gestão Institucional - Como você avalia os órgãos da Administração Central da UFMS 

com relação à qualidade do(a): 
 
1. Acesso aos órgãos da Administração Central (Reitoria e Pró-Reitorias)? 
2. Atendimento às solicitações de materiais e serviços necessários ao desenvolvimento dos cursos 

de sua unidade setorial?  
3. Agilidade dos órgãos da Administração Central no retorno às solicitações, sejam elas positivas ou 

não?  
4. Atendimento ao plano de investimentos para o desenvolvimento dos cursos?  
5. Qualidade do acesso e atendimento da AGETIC? 
6. Qualidade do acesso e atendimento da AGINOVA? 
7. Qualidade do acesso e atendimento da PROAES? 
8. Qualidade do acesso e atendimento da PROGRAD? 
9. Qualidade do acesso e atendimento da PROPP? 
10. Qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN? 
11. Qualidade do acesso e atendimento da PROGEP? 
12. Qualidade do acesso e atendimento da PROADI? 
13. Qualidade do acesso e atendimento da PROECE? 
14. Qualidade do acesso e atendimento da SEAVI? 
15. Qualidade do acesso e atendimento da SECOM? 
16. Qualidade do acesso e atendimento da SEDFOR? 
17. Qualidade do acesso e atendimento da SELOC? Atendimento e atuação dos órgãos de 
assessoramento e de apoio vinculados à Reitoria? 

 
As respostas estão apresentadas na Figura 19. 
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Figura 19 - Avaliação da gestão institucional na visão da Direção da Facfan. 

 
Foram consideradas potencialidades (nota máxima) da gestão institucional, na opinião da 

Direção da Facfan, a qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN e da SECOM. Foram 
considerados como “bom” o atendimento à Reitoria e Pró-Reitorias, o atendimento ao plano de 
investimentos para o desenvolvimento dos cursos e o acesso a AGETIC, AGINOVA, PROAES, 
PROGRAD, PROPP, PROECE, SEAVI e SEDFOR. 

Na opinião da Direção da Facfan foram consideradas fragilidades da gestão institucional: o 
atendimento às solicitações de materiais e serviços para a unidade setorial, a agilidade da 
Administração Central no retorno às solicitações, qualidade do acesso e atendimento da PROGEP, 
PROADI e SELOC. 

 
3.3.3 Pesquisa e Extensão - Como você avalia a pesquisa e a extensão relativo à(ao): 

 
1. Integração da pesquisa, ensino e extensão? 
2. Apoio institucional à pesquisa e extensão? 
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão? 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 20. 
 

 
Figura 20 - Avaliação da pesquisa e extensão na visão da Direção da Facfan. 

 
O apoio e a infraestrutura institucional direcionadas à pesquisa e extensão foram consideradas 

como boas (nota 4) pela Direção da Facfan, porém a integração da pesquisa, ensino e extensão foi 
considerada regular. 
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3.3.4 Auto avaliação - Como você avalia o seu desempenho como diretor quanto à(ao): 

 
1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, PPI, Relatório 

de Gestão, Relatório de Auto avaliação Setorial)? 
2. Como tenho exercido as funções de direção? 
 

As respostas estão apresentadas na Figura 21. 
 

 
Figura 21 – Auto avaliação da Direção da Facfan. 

 
A Direção da Facfan atribuiu nota máxima (muito bom) para seu conhecimento dos 

documentos oficiais da UFMS e para sua atuação como Diretora. 
 

3.3.5 Espaço aberto a críticas/sugestões/observações 
 

A Direção da Facfan apontou potencialidades e fragilidades da Unidade relativos à pesquisa, 
ensino, extensão. Como potencialidade destacou-se o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação 
e de graduação. Dentre as principais fragilidades, destacou-se a falta de técnicos-administrativos, falta 
de espaço físico para a sede administrativa da Faculdade e dificuldades em diversos setores 
referentes à manutenção das unidades. 

Quando os Cursos de Graduação da Unidade passaram por avaliação externa e obtiveram 
conceito 2 ou 3 é solicitado indicação de plano de melhorias, porém este item não se aplica à Facfan já 
que todos os Cursos tiveram nota igual ou superior a 4. 

Em relação à adequação do corpo docente em quantidade e qualidade às necessidades dos 
cursos da unidade a Direção apontou que o corpo docente é adequado, caso as aposentadorias sejam 
repostas. 

A Direção avaliou a infraestrutura da biblioteca quanto a adequação, conservação, qualidade, 
quantidade de equipamentos e recursos. Foi apontado que é necessário intensificar na compra de 
material didático, e que a infraestrutura do local é considerada boa. 

Foi apontado pela Direção da Facfan que a UFMS passa por um momento de mudanças que 
já apontam um crescimento qualitativo. Como sugestões para melhoria a Diretora solicitou um retorno 
mais eficiente por parte dos setores de manutenção e infraestrutura da UFMS, mesmo que a resposta 
seja um negativo. Foram elogiados pela Diretora da Facfan a informatização, transparência, 
legitimidade e dedicação da administração superior da UFMS. 
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4 CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 
4.1 Curso de Farmácia 
 

Habilitação Farmácia 
Área de concentração Farmácia e Análises Clínicas 
Duração (CFE) Mínimo 5 anos, máximo 8 anos 
Duração (UFMS) 5 anos  
Implantação 1966 
Autorização Portaria nº 823, de 30/12/2014 
Reconhecimento Decreto Federal nº 67.383, de 15-10-1970  
Turno Diurno 
Número de vagas 50 por ano 
Carga horária 4386 horas 
Coordenação Renata Trentin Perdomo 

 
4.1.1 Indicadores 

 
O corpo docente do curso de Farmácia constitui-se na sua totalidade por 17 Doutores, 

conforme apresentado na Tabela 02.  O perfil do corpo técnico administrativo está apresentado na 
Tabela 03. 
  
Tabela 02 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do Curso de Farmácia 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL 
TITULAÇÃO 

% 
Integral Parcial DE 

Doutores - 1 16 17 100 

Mestres - - - - - 

Especialistas - - - - - 

TOTAL - - - - - 
Regime de Trabalho(%) - 5,9 94,1 - 100 

Fonte: Direção - Facfan 
 
Tabela 03 - Perfil do corpo técnico administrativo do curso de Farmácia 

Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 

- - - - - - 

Ensino Médio 2 10% - - 2 10% 

Graduado 2 10% 1 5% 3 15% 

Especialista 1 5% 2 10% 3 15% 

Mestre 11 55% 1 5% 12 60% 

Doutor - - - - - - 

Total 16 80% 4 20% 20 100% 
Fonte: PROGEP - UFMS 
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Tabela 04 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Farmácia em 2017.  

Indicadores Número total 
Vagas 50 
Ingressantes 50 
Matriculados 241 
Trancamentos 16 
Desligamentos 20 
Mobilidade Interna 2 
Mobilidade Externa 12 
Vagas Ociosas 15 
Concluintes 2 

Fonte: SISCAD 
 

 As disciplinas com maior índice de reprovação são do eixo básico do curso, a saber: Química 
Orgânica 1, Química Orgânica 2, Bioquímica, Histologia Básica, Histologia dos Sistemas, 
Farmacognosia. 

 
4.1.2 Potencialidades e fragilidades 

 
De acordo com a coordenação de Curso são consideradas potencialidades do Curso: 
 Forte associação entre ensino, pesquisa e extensão, com efetiva e promissora participação 

discente nos projetos;  
 Corpo docente engajado e uniforme no tocante ao pensamento do curso, seu futuro e 

consolidação;  
 O PPC do curso contempla as demandas regionais e nacionais, com estágios obrigatórios 

que contemplam as principais áreas de atuação farmacêutica;  
 Nota máxima (5) dos alunos no ENADE;  
 Importante atuação conjunta entre direção/ coordenação de curso/professores. 
 
Foram indicadas as seguintes fragilidades pela coordenação de Curso: 
 Dificuldade na reposição de três professores aposentados que contribuem 

substancialmente na graduação e na pós-graduação, ou seja, na formação dos profissionais 
farmacêuticos. As três respectivas disciplinas estão descobertas e impactarão de forma negativa no 
desenvolvimento do curso; 

 O reduzido número de professores, que demanda a divisão das disciplinas a professores, 
muito embora qualificados em titulação, com baixo know how para ministrar disciplinas paralelas. Isto 
leva a uma marginalização dos conteúdos e da própria disciplina por parte dos acadêmicos; 

 A problemática de aquisição de materiais para aulas práticas, sejam eles permanentes ou 
de consumo, estes últimos críticos e que tem prejudicado substancialmente inúmeras disciplinas do 
curso; 

 Espaço físico fragmentado dos professores e seus laboratórios; 
 Ausência de um local para acolhimento do setor administrativo (Direção, COAD, COAC, 

SAP, SECAC e coordenação de curso). 
 

4.1.3 Avaliação externa 
  

O Curso de Farmácia foi avaliado pelo ENADE em 2016. A nota nos alunos foi 5. 
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4.1.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 
 
De acordo com a coordenação de Curso, as ações realizadas em 2016 e 2017 tiveram por 

objetivo a aproximação dos alunos com a coordenação de curso e o envolvimento dos acadêmicos 
com o curso. A coordenação realizou 2 encontros por ano com todos os alunos, apresentando todos os 
pontos da Resolução 269, bem como todos os detalhes do Projeto Pedagógico do Curso no intuito de 
primeiramente orientá-los e sequencialmente propiciar que eles saibam conduzir seus passos a cada 
ano, sempre com o apoio da coordenação e dos professores. Os dois primeiros estágios no Curso 
foram remodelados a fim de despertar a paixão do aluno pelo curso. Os alunos estão de fato muito 
empolgados com o novo modelo. As atividades de pesquisa de cada professor foram enviadas aos 
alunos e se mostraram interessados nos projetos de PIBIC. Todas estas atividades propiciaram a 
aproximação dos alunos com os professores e com o próprio curso.  

 A coordenação de Curso afirmou que ocorreram mudanças no PPC em 2015. No ano de 2016 
analisou-se o impacto das alterações e já se tem conduzido melhorias no PPC em reuniões de NDE.  

 Para 2018, a coordenação de Curso propôs ações voltadas a continuar a aproximação com os 
alunos e estimular a satisfação dos alunos pelas disciplinas e pelo curso no geral. Algumas atividades 
planejadas:  
- projetos de ensino – capacitação nas áreas da saúde pública, farmacologia e análises clínicas; 
- aumentar o número de projetos de extensão do curso;  
- integrar a graduação com a pós-graduação;  
- PET continuar ativo. 
 

4.1.5 Avaliação interna pelos discentes 
 
O Curso de Graduação em Farmácia foi avaliado pelos discentes em relação ao Curso, à 

coordenação de curso, às disciplinas, ao desempenho discente e docente, à pesquisa e extensão, à 
infraestrutura física, responsabilidade social, comunicação com a sociedade e organização e gestão da 
instituição. Para cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 

 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 
A seguir estão apresentados os percentuais das notas atribuídas para 2017/1 e a evolução dos 

resultados do triênio 2015 a 2017. 
 

4.1.5.1 Avaliação do Curso 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia o Curso em relação a (ao) 
 
1. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
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Figura 22 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da adequação às exigências da 

sociedade e do perfil profissional. 
 

O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à adequação 
às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado. Nesse sentido, 81,05%, 60,49% e 61,11% 
dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, 
respectivamente.  
 
2. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
 

 
Figura 23 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da matriz curricular. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à matriz 
curricular. Nesse sentido, 76,84%, 64,2% e 72,22% dos discentes classificaram este aspecto como 
regular nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
3. Atuação/qualidade dos professores? 
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Figura 24 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade dos professores. 

 
O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à 

atuação/qualidade dos professores. Nesse sentido, 77,89%, 75,31% e 70,37% dos discentes 
classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa de estágio 
obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 
 

 
Figura 25 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do estágio obrigatório. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao estágio 
obrigatório. Desconsiderando os discentes que não souberam avaliar este aspecto, 35,79% 28,4% e 
46,29% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 
2015, respectivamente.  
 
5. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas? 
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Figura 26 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades complementares. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao 
oferecimento de atividades complementares e orientações para o cumprimento destas. 
Desconsiderando os discentes que não souberam avaliar este aspecto, 43,15% e 41,97% dos 
discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017 e 2016, 
respectivamente. Já no ano de 2015, 35,19% dos discentes classificaram como regular.  
 
6. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
 

 
Figura 27 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do TCC. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao Trabalho 
de Conclusão de Curso - TCC. Desconsiderando os discentes que não souberam avaliar este aspecto, 
16,84%, 13,58% e 24,08% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos 
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.   
 
7. Sistema acadêmico (SISCAD)? 
 



30 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

 
Figura 28 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do SISCAD. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao SISCAD. 
Nesse sentido, 82,1%, 71,6% e 77,78% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito 
bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.   
 
8. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do seu curso? 
 

 
Figura 29 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua atuação no colegiado e centro 

acadêmico. 
 

 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à atuação dos 
representantes discentes nos órgãos colegiados e no centro acadêmico do curso. Desconsiderando os 
discentes que não souberam avaliar este aspecto, 42,72% dos discentes classificaram este aspecto 
como bom ou muito bom no ano de 2017. Já nos anos de 2016 e 2015, 33,33% e 29,63% classificaram 
como regular.   
 
4.1.5.2 Avaliação da coordenação de curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
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Como você avalia a coordenação de Curso em relação a (ao) 

 
1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
 

 
Figura 30 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade e atenção aos 

acadêmicos pela coordenação. 
 

 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à 
disponibilidade e atenção da coordenação do Curso de Farmácia aos acadêmicos. A partir do gráfico e 
desconsiderando os acadêmicos que responderam "não se aplica ou não observado", 37,78% dos 
acadêmicos classificaram este aspecto como muito bom ou bom, 36,67% classificaram como regular e 
25,56% classificaram como ruim ou muito ruim, no ano de 2017. No ano de 2016, 52,56% classificaram 
como muito bom ou bom. Já no ano de 2015, 53,17% dos acadêmicos classificaram este aspecto 
como muito bom ou bom. 
 
2. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 
 

 
Figura 31 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da orientação sobre atividades de 

pesquisa, extensão, etc pela coordenação. 
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 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à orientação 
da coordenação do Curso de Farmácia sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros. A partir do 
gráfico e desconsiderando os acadêmicos que responderam "não se aplica ou não observado", 37,78% 
dos acadêmicos classificaram este aspecto como regular, 35,56% classificaram como muito bom ou 
bom e 23,33% classificaram como ruim ou muito ruim, no ano de 2017. No ano de 2016, 48,72% 
classificaram como muito bom ou bom. Já no ano de 2015, 33,33% dos acadêmicos classificaram este 
aspecto como muito bom ou bom. 
 
3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz curricular, locais, 
horários)? 
 

 
Figura 32 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da divulgação das informações do curso 

pela coordenação. 
 

 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à divulgação 
das informações do curso pela coordenação do Curso de Farmácia. A partir do gráfico e 
desconsiderando os acadêmicos que responderam "não se aplica ou não observado", a maioria dos 
acadêmicos (62,22%; 55,13% e 41,67%) classificou este aspecto como muito bom ou bom nos anos 
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4.1.5.3 Avaliação da infraestrutura do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a infraestrutura física do Curso em relação a (ao) 
 

1. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas (e 
transporte a elas)? 
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Figura 33 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade de laboratórios. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à qualidade e 
funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas e transporte a elas. A partir 
dos resultados apresentados no gráfico, 42,17% e 47,62% dos discentes classificaram este aspecto 
como regular nos anos de 2017 e 2015, respectivamente. No ano de 2016, 36,24% classificaram como 
muito bom ou bom e 32,22% classificaram como regular.  
 
2. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, sistemas e 
Internet)? 
 

 
Figura 34 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos recursos computacionais. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação aos recursos 
computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, sistemas e internet). A partir 
dos resultados apresentados no gráfico, 39,76%, 35,71% e 36,22% dos discentes classificaram este 
aspecto como regular nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
3. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de aula? 
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Figura 35 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade de salas de aula. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à qualidade 
(conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de aula. A partir dos 
resultados apresentados no gráfico, 42,27%, 49,28% e 45,24% dos discentes classificaram este 
aspecto como regular nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente. Nenhum discente avaliou este 
aspecto como muito bom no ano de 2017. 
 
4. Condições físicas dos sanitários? 
 

 
Figura 36 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das condições físicas dos sanitários. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação às condições 
físicas dos sanitários. A partir dos resultados apresentados no gráfico, 47,73%, 44,41% e 42,84% dos 
discentes classificaram este aspecto como ruim ou muito ruim nos anos de 2017, 2016 e 2015, 
respectivamente.  
 
5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 
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Figura 37 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do atendimento prestado aos portadores 

de necessidades especiais. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao 
atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais. A partir dos resultados apresentados 
no gráfico, 46,99%, 42,02% e 47,62% dos discentes não souberam avaliar este aspecto. Dos discentes 
que avaliaram, 19,28%, 26,09% e 16,67% classificaram este aspecto como regular nos anos de 2017, 
2016 e 2015, respectivamente.  
 
6. Serviços de segurança? 
 

 
Figura 38 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços de segurança. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação aos serviços 
de segurança. A partir do gráfico, 24,94% e 40,48% dos discentes classificaram este aspecto como 
regular nos anos de 2017 e 2015, respectivamente; enquanto 36,22% classificaram como ruim no ano 
de 2016. 
 
7. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 
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Figura 39 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade de espaços para lazer 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à 
disponibilidade de espaço para lazer e convivência. A partir dos resultados apresentados no gráfico, 
42,17%, 52,61% e 50,00% dos discentes classificaram este aspecto como ruim ou muito ruim nos anos 
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
8. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 
 

 
Figura 40 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços de limpeza e conservação. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação aos serviços 
de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura. A partir dos resultados apresentados no 
gráfico, 48,39% dos discentes classificaram este aspecto como muito bom ou bom no ano de 2017, 
enquanto 32,33% e 33,34% classificaram como ruim ou muito ruim nos anos de 2016 e 2015, 
respectivamente.  
 
9. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua unidade 
setorial? 
 



37 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

 
Figura 41 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços das cantinas. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação aos serviços 
prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas da sua unidade setorial. A partir 
dos resultados apresentados no gráfico, 38,55% e 31,88% dos discentes classificaram este aspecto 
como ruim ou muito ruim nos anos de 2017 e 2016, respectivamente; enquanto 35,71% classificaram 
como regular no ano de 2015.  
 
10. Instalações físicas da biblioteca de seu campus? 
 

 
Figura 42 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das instalações da biblioteca. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação às instalações 
físicas da biblioteca do campus. A partir dos resultados apresentados no gráfico, 71,82% 71,00% e 
71,43% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 
2015, respectivamente.  
 
11. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 
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Figura 43 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do acervo da biblioteca. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à 
disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso. A partir dos resultados 
apresentados no gráfico, 71,09% 59,41% e 57,14% dos discentes classificaram este aspecto como 
bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4.1.5.4 Avaliação da pesquisa e extensão do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a pesquisa e extensão no curso em relação a (ao) 
 

1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 
 

 
Figura 44 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da oportunidade para participar de 

projetos de pesquisa. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação às 
oportunidades para participar de projetos de pesquisa. A partir dos resultados apresentados no gráfico, 
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65,89%, 57,82% e 52,5% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos 
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
2. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 
 

 
Figura 45 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da oportunidade para participar de 

projetos de extensão. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação às 
oportunidades para participar de programas/projetos de extensão. A partir dos resultados apresentados 
no gráfico, 60,17%, 54,69% e 47,5% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom 
nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
3. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 
 

 
Figura 46 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade das atividades de extensão. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à qualidade 
das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica. A partir dos resultados 
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apresentados no gráfico, 63,7%, 54,49% e 65,0% dos discentes classificaram este aspecto como bom 
ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 
 

 
Figura 47 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do apoio institucional à participação em 

eventos. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao apoio da 
instituição para participação em eventos externos. A partir dos resultados apresentados no gráfico, 
31,93% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom no ano de 2017, enquanto 
31,76% classificaram como regular no mesmo ano. No ano de 2016, 26,56% dos discentes 
classificaram este aspecto como regular enquanto 24,9% classificaram como bom ou muito bom. Em 
2015, 35% dos discentes classificaram este aspecto como regular.  
 
4.1.5.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia as políticas de atendimento aos discentes em relação a (ao) 
 

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, congressos, 
cursos de extensão, etc.? 
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Figura 48 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades extracurriculares 

oferecidas. 
  

O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação às atividades 
extracurriculares oferecidas pela UFMS. A partir dos resultados apresentados no gráfico, 61,04%, 
43,62% e 43,25% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 
2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 
 

 
Figura 49 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do serviço de apoio psicossocial 

oferecido. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação aos serviços 
de apoio e orientação psicossocial da UFMS. A partir dos resultados apresentados no gráfico e 
desconsiderando os discentes que não souberam avaliar este aspecto, 25,97%, 26,15% e 21,62% dos 
discentes classificaram este aspecto como regular nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4.1.5.6 Avaliação da organização e gestão do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
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Como você avalia a organização e gestão do Curso em relação a (ao) 

 
1. Atendimento prestado pelos técnicos administrativos da sua unidade setorial acadêmica? 
 
 

 
Figura 50 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do atendimento da equipe de técnicos. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao 
atendimento prestado pelos técnicos administrativos da sua unidade setorial acadêmica. A partir dos 
resultados apresentados no gráfico, 58,98%, 54,54% e 52,63% dos discentes classificaram este 
aspecto como muito bom ou bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
2. Participação em processos decisórios? 
 

 
Figura 51 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da participação nas decisões. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à participação 
em processos decisórios. A partir dos resultados apresentados no gráfico e desconsiderando os 
discentes que não souberam avaliar este aspecto, 28,2% dos discentes classificaram este aspecto 
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como muito bom ou bom no ano de 2017. Nos anos de 2016 e 2015, respectivamente, 33,33% e 
34,21% dos discentes classificaram este aspecto como regular. 
 
3. Atuação do DCE? 
 

 
Figura 52 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da atuação do DCE. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à atuação do 
DCE. A partir dos resultados apresentados no gráfico e desconsiderando os discentes que não 
souberam avaliar este aspecto, 29,49% e 42,11% dos discentes classificaram como regular nos anos 
de 2017 e 2015, respectivamente. No ano de 2016, 50,0% dos discentes classificaram este aspecto 
como ruim ou muito ruim. 
 
4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das auto avaliações 
anteriores? 
 

 
Figura 53 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das melhorias realizadas a partir de auto 

avaliações anteriores. 
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 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação às melhorias 
realizadas no curso ou na unidade setorial a partir dos resultados das autoavaliações anteriores. 
Desconsiderando os discentes que não souberam avaliar este aspecto, 28,21% dos discentes 
classificaram como regular no ano de 2017. Já nos anos de 2016 e 2015, respectivamente, 34,85% e 
39,47 dos discentes classificaram este aspecto como ruim ou muito ruim. 
 
4.1.5.7 Avaliação da comunicação com a sociedade  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a comunicação com a sociedade no âmbito do Curso em relação a (ao) 
 

1. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? 
 

 
Figura 54 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da divulgação de atividades realizadas na 

UFMS. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à divulgação 
das atividades realizadas na UFMS. A partir dos resultados apresentados no gráfico, 64,1% dos 
discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom no ano de 2017. Já nos anos de 2016 e 
2015, 43,94% e 36,84% dos discentes classificaram este aspecto como regular, respectivamente. 
 
2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 
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Figura 55 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do serviço de ouvidoria. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à qualidade 
dos serviços de ouvidoria da UFMS. Desconsiderando os discentes que não souberam avaliar este 
aspecto, 34,62% dos discentes classificaram como bom ou muito bom no ano de 2017; entretanto, 
30,77% classificaram como regular. Já nos anos de 2016 e 2015, respectivamente, 34,85% e 39,47 
dos discentes classificaram este aspecto como regular. 
 
3. Portal (site) da UFMS? 
 

 
Figura 56 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do site da UFMS. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao portal da 
UFMS. Nesse sentido, 73,08%, 59,09% e 57,89% dos discentes classificaram como bom ou muito bom 
nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
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Figura 57 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do site da Facfan. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao portal da 
unidade setorial acadêmica. Nesse sentido, 41,02% e 37,88% dos discentes classificaram este aspecto 
como bom ou muito bom nos anos de 2017 e 2016, respectivamente. Já em 2015, 39,47% dos 
discentes classificaram como regular. 
 
4.1.5.8 Avaliação da responsabilidade social  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a responsabilidade social do Curso em relação a (ao) 
 

1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 
 

 
Figura 58 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades desenvolvidas para a 

promoção da cidadania e inclusão social. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação às atividades 
desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social. Desconsiderando os discentes que não 
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souberam avaliar este aspecto, 62,65% e 31,95% dos discentes classificaram este aspecto como bom 
ou muito bom nos anos de 2017 e 2016, respectivamente. Já em 2015, 32,5% dos discentes 
classificaram como regular. 
 
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da 
memória e do patrimônio cultural? 
 

 
Figura 59 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da interação da UFMS com a 

comunidade. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à interação da 
UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da memória e do 
patrimônio cultural. Desconsiderando os discentes que não souberam avaliar este aspecto, 60,24% e 
34,73% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017 e 2016, 
respectivamente. Já em 2015, 32,5% dos discentes classificaram como regular. 
 
4.1.5.9 Avaliação dos docentes do curso pelos discentes 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia o desempenho docente em relação a (ao) 
 
1. Qualidade didática? 
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Figura 60 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade didática dos docentes. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à qualidade 
didática dos docentes do curso. Nesse sentido, 72,71%, 76,16% e 72,73% dos discentes classificaram 
este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
2. Assiduidade e cumprimento do horário? 
 

 
Figura 61 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da assiduidade dos docentes. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à assiduidade 
e cumprimento do horário pelos docentes do curso. Nesse sentido, 89,97%, 89,76% e 87,47% dos 
discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, 
respectivamente.  
 
3. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
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Figura 62 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade dos docentes. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à 
disponibilidade dos docentes do curso para atender os discentes, dentro e fora da sala de aula. Nesse 
sentido, 73,16%, 77,6% e 75,92% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom 
nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 
 

 
Figura 63 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da coerência entre conteúdo ministrado 

pelos docentes e as avaliações. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao grau de 
coerência entre o conteúdo ministrado pelos docentes do curso e as avaliações. Nesse sentido, 
78,06%, 81,76% e 76,42% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos 
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
5. Relacionamento professor-acadêmico? 
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Figura 64 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do relacionamento dos docentes com os 

acadêmicos. 
 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao 
relacionamento professor-acadêmico. Nesse sentido, 83,04%, 86,4% e 83,18% dos discentes 
classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4.1.5.10  Avaliação das disciplinas do curso 
  

 Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia as disciplinas do Curso em relação a (ao) 
 

1. Importância para a sua formação profissional? 
 

 
Figura 65 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da importância das disciplinas para sua 

formação. 
 

 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à importância 
das disciplinas para a sua formação profissional. Nesse sentido, 93,44%, 89,72% e 86,84% dos 
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discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, 
respectivamente.  

 
 

2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
 

 
Figura 66 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade de bibliografia. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à 
disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca. Nesse sentido, 66,23%, 
61,87% e 65,23% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 
2017, 2016 e 2015, respectivamente.  

 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

 

 
Figura 67 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da adequação dos conteúdos à proposta 

do Curso. 
 

 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação à adequação 
dos conteúdos das disciplinas à proposta do curso. Nesse sentido, 87,06%, 83,18% e 80,86% dos 
discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, 
respectivamente.  
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4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 
 

 
Figura 68 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do número de alunos, equipamentos e 

espaço físico de aulas práticas. 
 

 O gráfico acima apresenta os resultados da avaliação dos discentes em relação ao número de 
alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas. Nesse sentido, 73,54%, 
73,46% e 65,27% dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 
2017, 2016 e 2015, respectivamente.  

 
4.1.5.11 Auto avaliação discente 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia seu desempenho como discente em relação a (ao) 
 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
 

 
Figura 69 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua participação nas atividades 

propostas. 
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 O gráfico acima apresenta os resultados da auto avaliação discente relacionada à participação 
e dedicação nas atividades do curso. Nesse sentido, 89,33%, 83,89% e 85,66% dos discentes 
classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
 
2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
 

 
Figura 70 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua pontualidade. 

 
 O gráfico acima apresenta os resultados da auto avaliação dos discentes em relação à 
pontualidade e permanência do início ao término das aulas. Nesse sentido, 89,53%, 88,01% e 86,38% 
dos discentes classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, 
respectivamente.  
 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 
 

 
Figura 71 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua assimilação de conteúdos. 
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 O gráfico acima apresenta os resultados da auto avaliação dos discentes em relação à 
assimilação dos conteúdos abordados. Nesse sentido, 78,66%, 72,1% e 72,47% dos discentes 
classificaram este aspecto como bom ou muito bom nos anos de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.  
 
4.1.5.12 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 

Os discentes do Curso de Farmácia responderam a questões abertas, citando pontos críticos e 
pontos positivos em relação a: 
 
a. Pesquisa e Extensão: 
 

 Pouco incentivo da coordenação (divulgação e orientação) para a participação em projetos 
pesquisa e extensão; 

 Faltam incentivos institucionais para participação e apresentação de trabalhos em eventos 
externos; 

 Pouca divulgação dos projetos, especialmente para os ingressantes; 
 O número de bolsas diminuiu drasticamente e, consequentemente, o número de projetos. 

 
b. Infraestrutura física 
 

 Laboratórios do Instituto de Química abandonados (sujos, equipamentos enferrujados e 
velhos, falta de reagentes, aparelhos de ar condicionado estragados, bancos de madeira 
desconfortáveis, transporte ruim - apenas a cada 1 hora - e falta segurança nos acessos). O laboratório 
de parasitologia clínica não consegue acomodar o número de alunos matriculados. Todos os 
laboratórios necessitam de melhorias; 

 Internet eduroam muito ruim ultimamente; 
 Unidades VI, INQUI e Química sem cantinas; 
 Banheiros necessitam de maior iluminação, manutenção, papel higiênico e limpeza, 

especialmente os da Unidade VI; 
 Necessidade de reforma urgente na ponte que dá acesso ao INQUI; 
 Falta de um bloco próprio para o Curso de Farmácia, um dos mais tradicionais da UFMS; 
 Pouco espaço físico para descanso; 
 Unidade VI: goteiras nas salas de aula e nos corredores, aparelhos de ar condicionado com 

defeitos, banheiros sem iluminação e ventilação adequados, além de apresentarem portas quebradas; 
 Goteiras nos corredores do antigo CCBS e CCHS. Iluminação limitada nas áreas do campus; 
 Poucas cadeiras para canhotos nas salas de aula; 
 Faltam bebedouros de água e muitos não funcionam; 
 Filas muito grandes no restaurante universitário; 
 A biblioteca possui poucas salas de estudo e a maioria das tomadas está quebrada. 

 
c. Políticas de atendimento aos discentes 
 

 Dificuldade de atendimento médico aos acadêmicos no Hospital Universitário; 
 Necessidade de maior número de atividades extracurriculares; 
 Necessidade urgente de ampliação do programa de atenção psicossocial aos acadêmicos; 
 Falta divulgação sobre o acesso aos serviços de apoio aos acadêmicos;   
 Pouco apoio dos docentes para participação em eventos. 
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4.1.6 Avaliação interna realizada pelo coordenador de Curso 
 

O Curso de Graduação em Farmácia também foi avaliado pelo (a) coordenador (a) de Curso, 
em relação às condições de gestão e oferecimento do Curso, infraestrutura e auto avaliação. Para 
cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 

 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 
As respostas estão apresentadas a seguir. 
 

4.1.6.1 Condições de gestão e oferecimento do curso 
 
O (a) coordenador (a) do Curso de Farmácia respondeu às questões que seguem. 

 
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): 

 
1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem 
desenvolvidas na função de coordenador. 
2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
 
 Os resultados estão apresentados na Tabela 05. 
 
Tabela 05 – Condições de oferecimento do Curso de Farmácia, na opinião do coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 1 – Muito ruim 
2 5 – Muito bom 
3 5 – Muito bom 
4 4 – Bom 
5 4 – Bom 

 
A coordenação do Curso de Farmácia avaliou o auxílio da SECAC e da COAC como muito 

bom, a qualidade da equipe de laboratórios e o auxílio prestado pela SAP como bom. Foi apontado 
como muito ruim os treinamentos e orientações recebidos para se assumir a coordenação de Curso. 
 

As questões abaixo também foram respondidas. 
 

Como você avalia as condições de gestão do curso relativo à (ao): 
 
1. Atuação do NDE (Núcleo Docente Estruturante). 
2. Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso, quanto ao seu quantitativo, 
titulação e previsão para os próximos 3 anos. 
3. Atualização do PPC (Projeto Pedagógico do Curso). 
4. Atendimento a pessoas com deficiência. 
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5. Apoio e atendimento da PROGRAD. 
6. Apoio e atendimento da PROAES. 
 
 Os resultados estão apresentados na Tabela 06. 
 
Tabela 06 – Condições de gestão do Curso de Farmácia, na opinião do coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 4 – Bom 
2 3 – Regular 
3 4 – Bom 
4 Não observado 
5 3 – Regular 
6 5 – Muito bom 

 
Em relação à gestão do Curso a coordenação do Curso de Farmácia deu nota máxima para o 

atendimento da PROAES e considerou como bom a atuação do NDE e a atualização do PPC. Foi 
considerada regular a disponibilidade de docentes para aulas e o atendimento da PROGRAD. Não foi 
atribuída nota para o atendimento a pessoas com deficiência, considerado não observado. 
 
4.1.6.2 Infraestrutura 

 
O (a) coordenador (a) do Curso de Farmácia respondeu às questões que seguem. 

 
Como você avalia a infraestrutura do curso relativo à (ao): 

 
1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades do curso. 
 

Os resultados estão apresentados na Tabela 07. 
 
Tabela 07 – Infraestrutura do Curso de Farmácia, na opinião do coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 3 – Regular 
2 4 – Bom 
3 4 – Bom 

 
Na opinião da coordenação do Curso de Farmácia é considerado bom o espaço físico de 

laboratórios e os equipamentos de laboratório e informática, e regular o espaço físico disponibilizado 
para as aulas. 
 
 
4.1.6.3 Auto avaliação 

 
O (a) coordenador (a) do Curso de Farmácia respondeu às questões que seguem. 

 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à (ao): 

 
1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios 
de Auto avaliação). 
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2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 
 

Os resultados estão apresentados na Tabela 08. 
 
Tabela 08 – Auto avaliação do (a) coordenador (a) do Curso de Farmácia. 

Questão Nota atribuída 
1 4 – Bom 
2 5 – Muito bom 

 
A coordenação do Curso de Farmácia avaliou como bom seu conhecimento a respeito dos 

documentos oficiais da UFMS e muito bom em relação aos documentos do Curso. 
 
4.1.6.4 Observações, sugestões e críticas do (a) coordenador (a) de Curso 
 

Não foram apresentadas críticas, sugestões e observações pela coordenação do Curso de 
Farmácia. 
 

4.1.7 Proposição de ações para minimizar as fragilidades 
 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Farmácia se reuniu e propôs ações a fim de 
minimizar as fragilidades apontadas para o Curso (Quadro 1). 



Quadro 1 – Plano de ação para minimizar as fragilidades apontadas para o Curso de Farmácia. 

Fragilidade O que será feito? Por quê? Como? Quem? Quando? Onde? 

Disponibilidade e atenção 
aos acadêmicos 
(coordenação) 

Disponibilizar diferentes 
horários para atendimento 

e realizar reuniões 
semestrais com 

representantes de Turma 

Para melhorar a 
disponibilidade da 
coordenação aos 

acadêmicos 

Fixando horários na 
porta da sala 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Disponibilidade e atenção 
aos acadêmicos 
(coordenação) 

Solicitar apoio de 
infraestrutura e 
administrativo 

Para melhorar a 
disponibilidade da 
coordenação aos 

acadêmicos 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Orientação sobre as 
atividades de pesquisa, 

extensão e outros 
(coordenação) 

Encaminhar aos 
acadêmicos a lista de 
docentes e linhas de 

pesquisa 

Para melhorar o 
acesso às atividades 

de pesquisa e 
extensão que os 

docentes realizam 

Enviando informação 
por e-mail aos 

acadêmicos do Curso 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Orientação sobre as 
atividades de pesquisa, 

extensão e outros 
(coordenação) 

Criar as tutorias de 
professores do NDE para 

alunos ingressantes 

Para melhorar o 
acesso às atividades 

de pesquisa e 
extensão que os 

docentes realizam 

Designando os 
membros do NDE 
como tutores dos 

alunos ingressantes. 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Atuação do DCE 
Solicitar maior atuação ao 

DCE 

Para que possam 
responder as 

demandas dos 
acadêmicos 

Realizando reunião 
do DCE com o C.A. e 

a coordenação de 
Curso 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Melhorias realizadas no 
curso ou na unidade 
setorial a partir do 
resultado das auto 

avaliações anteriores 

Divulgar as melhorias 
realizadas a partir das 
avaliações anteriores 

Para que os alunos 
tenham conhecimento 

do que foi realizado 
 

Realizando um 
seminário de 

divulgação dos 
resultados 

Comissão 
Setorial de 

Avaliação da 
Facfan 

30/03/2018 Facfan 
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Fragilidade O que será feito? Por quê? Como? Quem? Quando? Onde? 

Condições físicas dos 
sanitários 

Solicitar melhoria das 
condições físicas dos 

sanitários 

Para melhorar a 
qualidade do ambiente 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Divulgação das decisões 

Criar uma página na 
internet do Curso de 

Farmácia para alimentar 
com informações sobre 

atividades, cursos e 
decisões do colegiado e 

do NDE 

Para melhorar o 
acesso às informações 

Disponibilizando 
servidor responsável 

para a atividade 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Serviços de segurança 

Solicitar melhoria das 
condições de segurança 

nas Unidades do Curso de 
Farmácia 

Para melhorar a 
segurança do 

ambiente 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Disponibilidade de 
espaços para lazer e 

convivência 

Solicitar disponibilização 
de espaços para lazer no 

Curso de Farmácia 

Para melhorar a 
qualidade do ambiente 

acadêmico 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

Serviços prestados pelas 
cantinas e lanchonetes 
instaladas nas áreas 

internas de sua unidade 
setorial 

Solicitar disponibilização 
de cantinas no Curso de 

Farmácia 

Para melhorar a 
qualidade do ambiente 

acadêmico 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora 
de Curso de 

Farmácia 
01/02/2018 

Coordenação do 
Curso de 
Farmácia 

 



 
4.2 Curso de Nutrição 
 

Habilitação Bacharel em Nutrição 
Área de concentração Ciências da Nutrição 
Duração (CFE) Mínimo 4 anos, máximo 6 anos 
Duração (UFMS) Mínimo 4 anos, máximo 6 anos 
Implantação 2011 
Autorização Criado com base na autonomia prevista no 

Artigo 28 do Decreto Federal n° 5.773 de 2006. 
Reconhecimento Portaria MEC Nº 617, de 30-10-2014 
Turno Integral (matutino e vespertino) 
Número de vagas 40 
Carga horária 3.519 horas 
Coordenação Fabiane de La Flor Ziegler Sanches 

 
4.2.1 Indicadores 

 
O corpo docente do curso de Nutrição constitui-se de Doutores, Mestres e Especialistas 

conforme apresentado na Tabela 09. O perfil do corpo técnico administrativo está apresentado na 
Tabela 10. 
  
Tabela 09 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do curso Nutrição. 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL TITULAÇÃO 
% 

Integral Parcial DE 

Doutores - - 11 11 91,67 

Mestres - - 1 1 8,33 

Especialistas - - - - - 

TOTAL - - 12 12 100 
Regime de 
Trabalho(%) - - 100 - - 

Fonte: Direção Facfan 
 
Tabela 10 - Perfil do corpo técnico administrativo do curso de Nutrição. 

Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 

- - - - - - 

Ensino Médio - - 1 20 1 20 

Graduado 1 20 1 20 2 40 

Especialista - - - - - - 

Mestre 2 40 - - 2 40 

Doutor - - - - - - 

Total 3 60 2 40 5 - 
Fonte: PROGEP - UFMS 
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Tabela 11 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso Nutrição em 2017  
Indicadores Número total 

Vagas 40 
Ingressantes 40 
Matriculados 170 
Trancamentos 10 
Desligamentos 10 
Mobilidade Interna 00 
Mobilidade Externa 01 
Vagas Ociosas 03 
Concluintes 19  

Fonte: SISCAD 
 

As disciplinas com maior índice de reprovação, variando entre 31 a 10%, em ordem 
decrescente são: Embriologia, Histologia, Genética Humana, Metodologia Científica, Bioquímica I e II, 
Parasitologia e Biologia Celular (10%).  

As ações para minimizar a reprovação dos acadêmicos são realizadas através da 
disponibilização de monitores nas disciplinas e a reoferta das mesmas. 
 

4.2.2 Potencialidades e fragilidades 
 
Na avaliação da coordenação de Curso são potencialidades do Curso de Nutrição da UFMS: 

 A maioria dos docentes nutricionistas contratados pelo curso são doutores com motivação para 
atuar na extensão e pesquisa; 

 PPC contempla ampla carga horária em aulas e atividades práticas permitindo contato dos alunos 
com situações práticas dos diferentes contextos de atuação do nutricionista desde o início do curso; 

 Integração do curso com outras áreas do conhecimento, com desenvolvimento de trabalhos 
conjuntos (Projetos de Extensão, Ensino e Pesquisa); 

 Participação efetiva de alunos em projetos de extensão, ensino e pesquisa; 
 A sessão de Nutrição na Clínica Escola Integrada propicia o atendimento nutricional à comunidade 

e a tendência é aumentar a demanda nos próximos anos e a existência da Empresa Júnior Apetite 
do curso de Nutrição propiciando aos discentes atuações no mercado de trabalho enquanto 
graduandos, sob supervisão de docentes. 

 
Na avaliação da coordenação de Curso são fragilidades do Curso de Nutrição da UFMS: 

 Falta de estrutura física. O curso ainda não possui prédio, sendo instalado em quatro salas da 
Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (UTASP), sendo que em uma funciona a 
coordenação do curso, abrigando também os técnicos; em duas salas ficam os professores 
nutricionistas do curso (6 em cada), e na quarta funciona o laboratório de Avaliação Nutricional; 

 Uso de laboratórios em instituição de ensino privada da cidade a partir de Termo de Concessão de 
Uso de Laboratório em outra Instituição; 

 Dependência e dificuldades de transporte da UFMS para realização de aulas práticas em instituição 
privada; 

 Dificuldade na supervisão dos estágios obrigatórios que necessitam de supervisão semidireta, visto 
que a supervisão designada ao curso é indireta. 
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4.2.3 Avaliação externa 
 
O curso de Nutrição não recebeu visita para avaliação externa até o presente momento. 

Entretanto, existe um processo aberto de renovação de reconhecimento do curso desde 2015, pois no 
ano de 2013 o curso não tinha estudantes concluintes e dessa forma não obteve conceito no ENADE. 
No ano de 2017 foi realizado o preenchimento da 2ª etapa do relatório eletrônico para envio ao MEC e 
o curso aguarda agendamento para a visita in loco pelos avaliadores. No ano de 2016 houve a 
realização do ENADE pelos estudantes concluintes do curso de Nutrição e foi obtido o conceito 4. 

 
4.2.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 

 
De acordo com a coordenação do Curso de Nutrição as seguintes ações foram desenvolvidas 

em 2017, mediante resultado apontado no relatório de 2016, para manter as potencialidades do curso: 
 Desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e extensão, especialmente considerando editais 

com ônus contemplados pelos docentes do curso; 
 O acompanhamento da obra de construção do prédio da nutrição está sendo executado – há uma 

Comissão de Docentes responsáveis; 
 Foram solicitados novos livros para biblioteca – Coordenação do curso;  
 Está sendo feita a atualização do PPC – Núcleo Docente Estruturante do curso. 
 Foi realizada a atualização bibliográfica do PPC – Núcleo Docente Estruturante do curso. 

 
A coordenação de Curso apontou as seguintes ações propostas em 2016 e que foram 

realizadas em 2017, para sanar ou minimizar as fragilidades do curso: 
 Foi realizado o acompanhamento da obra de construção e finalização do prédio da Nutrição, que 

tinha previsão de entrega e ocupação até o final de 2017. O prazo foi prorrogado por causa da 
necessidade de licitação da subestação de energia elétrica e a tubulação de rede de gás para os 
laboratórios – há uma Comissão de docentes responsáveis, Coordenação do curso e Direção da 
FACFAN; 

 Foi realizada a atualização do regulamento de Estágios do curso de Nutrição, conforme as 
resoluções publicadas no ano de 2017 referente ao Regulamento do Estágio para os acadêmicos 
dos Cursos de Graduação presenciais, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.  

 Como não houve a ocupação do prédio, o curso ainda depende da utilização do laboratório de outra 
instituição privada e do setor de transporte. 
 

4.2.5 Avaliação interna pelos discentes 
 

O Curso de Graduação em Nutrição foi avaliado pelos discentes em relação ao Curso, à 
coordenação de curso, às disciplinas, ao desempenho discente e docente, à pesquisa e extensão, à 
infraestrutura física, responsabilidade social, comunicação com a sociedade e organização e gestão da 
instituição. Para cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 

 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 
A seguir estão apresentados os percentuais das notas atribuídas para 2017/1 e a evolução dos 

resultados do triênio 2015 a 2017. 
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4.2.5.1 Avaliação do Curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia o Curso em relação a (ao) 
 
1. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
 

 
Figura 72 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da adequação às exigências da 

sociedade e do perfil profissional. 
 

Em relação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado, houve uma queda 
nos respondentes que classificaram esse item como “muito bom” entre os anos de 2016 para 2017. 
Aumentando as respostas de “bom” e “regular”. 
 
2. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
 

 
 Figura 73 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da matriz curricular. 

 
Considerando a matriz curricular, a maioria dos respondentes classifica esse item como 

“regular”, com uma porcentagem crescente dessa classificação ao longo do triênio (2015-2017). Em 
contrapartida, porcentagem dos que classificava como “muito bom” e “bom” diminuiu.  
 
3. Atuação/qualidade dos professores? 
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Figura 74 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade dos professores. 

 
A qualidade e atuação dos professores foram avaliadas como “bom” para a maioria dos 

respondentes, sendo que essa classificação foi crescente em relação à 2015. A classificação “muito 
bom” sofreu uma redução entre os anos de 2016 para 2017. 
 
4. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa de estágio 
obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 
 

 
Figura 75 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do estágio obrigatório. 

 
O estágio obrigatório, por ser realizado apenas nos últimos dois semestres, tem uma taxa de 

respostas muito baixa. Dos respondentes, a maioria classificou com “bom”, apesar de a avaliação de 
“muito bom” e “bom” ter diminuído ao longo do triênio. 
 
5. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas? 
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Figura 76 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades complementares. 

 
O oferecimento de atividades complementares teve sua avaliação de “muito bom” e “bom” 

reduzida ao longo do triênio e a classificação de “regular”, “ruim” e “muito ruim” aumentou. Tal fato 
deve-se, possivelmente, da alteração nas normas relativas às atividades complementares. Mesmo que 
os alunos recebam a orientação desde o primeiro semestre, eles começam a desenvolver tais 
atividades do segundo para o terceiro ano de curso.  
 
6. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
 

 
Figura 77 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do TCC. 

 
O item “TCC” foi avaliado pela maioria dos respondentes como “bom”. Houve um aumento na 

avaliação de “muito bom” e de “regular” e “ruim”. 
 
7. Sistema acadêmico (SISCAD)? 
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Figura 78 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do SISCAD. 

 
Quanto ao SISCAD, a avaliação se manteve constante ao longo do triênio, cm a maioria dos 

respondentes classificando-o como “bom”.  
 
8. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do seu curso? 
 

 
Figura79 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua atuação no colegiado e centro 

acadêmico. 
 

A atuação de representante discente nos órgãos colegiados e do centro acadêmico tiveram 
suas avaliações de “muito bom” e “bom” diminuídas e aumentou a classificação de “regular”, “ruim” e 
“muito ruim” ao longo do triênio.  
 
4.2.5.2 Avaliação da coordenação de curso  

 
Os discentes responderam às seguintes questões: 

 
Como você avalia a coordenação de Curso em relação a (ao) 

 
1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
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Figura 80 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade e atenção aos 

acadêmicos pela coordenação. 
 

A disponibilidade e atenção aos acadêmicos, por parte da coordenação de curso foi avaliada 
pela maioria dos respondentes como “bom”. A porcentagem de respondentes que a classificavam 
como “muito bom” diminuiu de 2016 para 2017. As demais classificações se mantiveram constantes. 
 
2. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz curricular, locais, 
horários)? 
 

 
Figura 81 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da divulgação das informações do curso 

pela coordenação. 
 

A divulgação das informações do curso foi classificada como “bom” e “muito bom” para a 
maioria dos respondentes. As demais classificações se mantiveram constantes. 

 
3. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 
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Figura 82 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da orientação sobre atividades de 

pesquisa, extensão, etc pela coordenação. 
 
Sobre a orientação das atividades de pesquisa, extensão e outros, a maioria dos respondentes 

avaliou como “bom” e “regular”, com porcentagens muito próximas. A porcentagem de avaliação “ruim” 
e “muito ruim” aumentou. 
 
4.2.5.3 Avaliação da infraestrutura do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a infraestrutura física do Curso em relação a (ao) 
 

1. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas (e 
transporte a elas)? 
 

 
Figura 83 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade de laboratórios. 

 
A qualidade e funcionamento dos laboratórios e unidades de aulas práticas foram avaliados 

pela maioria dos alunos como “bom” e “regular”. As demais classificações se mantiveram constantes. 
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2. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, sistemas e 
Internet)? 
 

 
Figura 84 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos recursos computacionais. 

 
Os recursos computacionais tiveram sua avaliação melhor classificada ao longo do triênio, 

aumentando a porcentagem de avalição “bom” e diminuindo a avaliação “regular”. 
 

3. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de aula? 
 

 
Figura 85 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade de salas de aula. 

 
A qualidade das salas de aula foi avaliada de forma bastante negativa pelos alunos, 

evidenciando uma pior avaliação ao longo do triênio. 
 

4. Condições físicas dos sanitários? 



70 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

 
Figura 86 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das condições físicas dos sanitários. 

 
A condição física do sanitário foi avaliada como “muito ruim” pela maioria dos respondentes e 

a avaliação piorou ao longo do triênio. 
 

5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 
 

 
Figura 87 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do atendimento prestado aos portadores 

de necessidades especiais. 
 

O atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais melhorou ao longo do 
triênio, considerando que diminuíram as avaliações de “regular” e “ruim” e aumentou a de “bom”. 
 
6. Serviços de segurança? 
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Figura 88 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços de segurança. 
 
Quanto à segurança, a maioria dos respondentes a classificou como sendo “bom”, seguido 

pela classificação “regular”. 
 
7. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 
 

 
Figura 89 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade de espaços para lazer 

 
A disponibilidade de espaços de lazer e convivência foi avaliada de forma bastante negativa 

pelos respondentes. 
 
8. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 
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Figura 90 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços de limpeza e conservação. 

 
Os serviços de limpeza e a conservação de edificações vêm sendo avaliado com “regular” e 

“bom” pela maioria dos respondentes. 
 
9. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua unidade 
setorial? 
 

 
Figura 91 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços das cantinas. 

 
Os serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes foram avaliados de forma bastante 

negativa pelos respondentes e a avaliação piorou ao longo do triênio. 
 
10. Instalações físicas da biblioteca de seu campus? 
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Figura 92 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das instalações da biblioteca. 
 
A biblioteca do campus foi avaliada de forma bastante positiva pelos respondentes, sendo eu a 

maioria a classificou como “bom” e “muito bom”. 
 
11. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 
 

 
Figura 93 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do acervo da biblioteca. 

 
O acervo da biblioteca também foi avaliado de forma bastante positiva pelos respondentes, 

sendo eu a maioria a classificou como “bom” e “muito bom”. 
 
4.2.5.4 Avaliação da pesquisa e extensão do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a pesquisa e extensão no curso em relação a (ao) 
 

1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 
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Figura 94 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da oportunidade para participar de 

projetos de pesquisa. 
 

Em relação à oportunidade de participar de projetos de pesquisa, a maioria dos respondentes 
a classificou como “regular”, porcentagem essa que subiu ao longo do triênio. A classificação de “muito 
bom” e “bom” diminuiu ao longo do período avaliado (2015-2017). 

 
2. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 
 

 
Figura 95 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da oportunidade para participar de 

projetos de extensão. 
 

Em relação à participação em programas e projetos de extensão, a maioria dos respondentes 
classificou como “regular” e “bom”. A classificação “muito bom” diminuiu e a “ruim” se manteve 
constante.  
 
3. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 
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Figura 96 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade das atividades de extensão. 

 
Quanto à qualidade das atividades de extensão como complemento à formação acadêmico, a 

maioria dos respondentes avaliou com “bom” e “muito bom”.  
 
4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 
 

 
Figura 97 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do apoio institucional à participação em 

eventos. 
 

O apoio da instituição para a participação em eventos externos teve sua classificação 
distribuída entre “bom”, “regular” e “ruim”.  
 
4.2.5.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia as políticas de atendimento aos discentes em relação a (ao) 
 

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, congressos, 
cursos de extensão, etc.? 
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Figura 98 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades extracurriculares 

oferecidas. 
 
As atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS foram avaliadas pela maioria dos 

respondentes como “bom” e “regular”. 
 
2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

 

 
Figura 99 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do serviço de apoio psicossocial 

oferecido. 
 
Quanto ao serviço de apoio e orientação psicossocial, a maioria dos respondentes classificou 

como ”regular”, evidenciando uma piora na avaliação desse serviço ao longo do período analisado 
(2015-2017).  

 
4.2.5.6 Avaliação da organização e gestão do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a organização e gestão do Curso em relação a (ao) 
 

1. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica? 
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Figura 100 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do atendimento da equipe de técnicos. 

 
Ao longo do triênio os discentes melhoraram a avaliação referente a “bom” para o atendimento 

da equipe de técnicos, porém também houve mais avaliações referentes a “regular” para este quesito. 
 

2. Participação em processos decisórios? 
 

 
Figura 101 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da participação nas decisões. 

 
No quesito participação em processos decisórios reduziram, ao longo do triênio, as respostas 

referentes a “regular”. 
 

3. Atuação do DCE? 
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Figura 102 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da atuação do DCE. 

 
A atuação do DCE recebeu mais avaliações referentes a “regular” e “ruim” em 2017, quando 

comparada a 2016.   
 

4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das auto avaliações 
anteriores? 
 

 
Figura 103 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das melhorias realizadas a partir de auto 

avaliações anteriores. 
 

Os resultados indicam que não houve evolução neste quesito ao longo do triênio, e que a 
maioria das respostas atribuídas foram referentes a “não se aplica” ou “não observado”. 

 
4.2.5.7 Avaliação da comunicação com a sociedade  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a comunicação com a sociedade no âmbito do Curso em relação a (ao) 
 

1. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? 
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Figura 104 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da divulgação de atividades realizadas 

na UFMS. 
 

A divulgação das atividades realizadas na UFMS foi classificada como “bom” e “regular” pela 
maioria dos respondentes, no entanto a classificação “muito bom” aumentou sua porcentagem de 
respostas no período avaliado.  
 
2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 
 

 
Figura 105 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do serviço de ouvidoria. 
 
A qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS foi avaliada pela maioria dos respondentes 

como sendo “regular” e “bom”. A porcentagem de “não se aplica” foi elevada, evidenciando que muitas 
pessoas não utilizam esse serviço.  
 
3. Portal (site) da UFMS? 
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 Figura 106 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do site da UFMS. 

 
O portal da UFMS foi avaliado de forma bastante positiva pelos respondentes, sendo que a 

maioria o classificou como “bom”.  
 
4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
 

 
Figura 107 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do site da Facfan. 

 
O portal na nossa unidade setorial também foi avaliado de forma positiva por parte dos 

respondentes, sendo que a maioria o classificou como “bom”.  
 
4.2.5.8 Avaliação da responsabilidade social  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a responsabilidade social do Curso em relação a (ao) 
 

1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 
 



81 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

 
Figura 108 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades desenvolvidas para a 

promoção da cidadania e inclusão social. 
 
Quanto às atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social, a maioria 

dos respondentes a classificou como “bom”, porcentagem essa que subiu ao longo do triênio.  
 
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da 
memória e do patrimônio cultural? 
 

 
Figura 109 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da interação da UFMS com a 

comunidade. 
 
Quando avaliada a interação da UFMS com a comunidade regional, a porcentagem de “muito 

bom” subiu ao longo do período analisado (2015-2017), bem como o de “bom”, evidenciando uma 
avaliação positiva nesse quesito.  
 
4.2.5.9 Avaliação dos docentes do curso pelos discentes 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
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Como você avalia o desempenho docente em relação a (ao) 
 
1. Qualidade didática? 
 

 
Figura 110 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade didática dos docentes. 

 
A qualidade didática dos docentes do curso foi avaliada como “muito bom” pela maioria dos 

respondentes, porcentagem essa que demostra alta ao longo do triênio. 
 
2. Assiduidade e cumprimento do horário? 
 

 
Figura 111 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da assiduidade dos docentes. 

 
A assiduidade e cumprimento de horário dos docentes foi avaliada de forma bastante positiva 

pela grande maioria dos respondentes. 
 
3. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
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Figura 112 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade dos docentes. 

 
A disponibilidade em atender os acadêmicos foi classificada como “muito boa” pelos 

respondentes, seguida pela classificação “bom” ao longo do triênio.  
 
4. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 
 

 
Figura 113 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da coerência entre conteúdo ministrado 

pelos docentes e as avaliações. 
 

O grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações foi classificado como “muito 
bom” pela maioria dos respondentes, seguido da avaliação “bom”.  
 
5. Relacionamento professor-acadêmico? 
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Figura 114 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do relacionamento dos docentes com os 

acadêmicos. 
 
O quesito relacionamento professor-acadêmico foi classificado como “muito bom”, seguido de 

“bom” pela maioria dos respondentes. A porcentagem de “muito bom” vem aumentando ao longo do 
período analisado (2015-2017).  
 
4.2.5.10  Avaliação das disciplinas do curso 
  

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia as disciplinas do Curso em relação a (ao) 
 

1. Importância para a sua formação profissional? 
 

 
Figura 115 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da importância das disciplinas para sua 

formação. 
 
Quando questionados sobre a importância das disciplinas para a formação profissional, a 

grande maioria dos respondentes avaliou como “muito bom”, porcentagem essa que vem crescendo ao 
longo do triênio.  
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2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
 

 
Figura 116 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade de bibliografia. 

 
A disponibilidade de bibliografia foi avaliada pela maioria dos respondentes como “muito bom”, 

porcentagem essa que vem crescendo ao longo do triênio.  
 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
 

 
 
Figura 117 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da adequação dos conteúdos à proposta 

do Curso. 
 
A adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso foi avaliada pela maioria dos 

respondentes como “muito bom”, porcentagem essa que vem crescendo ao longo do triênio. 
 
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 
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Figura 118 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do número de alunos, equipamentos e 

espaço físico de aulas práticas. 
 
Em relação às aulas práticas, a avaliação, pela maioria dos respondentes, foi “muito bom”, 

porcentagem essa que vem crescendo ao longo do triênio. 
 
4.2.5.11 Auto avaliação discente 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia seu desempenho como discente em relação a (ao) 
 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
 

 
Figura 119 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua participação nas atividades 

propostas. 
 
Os respondentes avaliam a participação discente nas atividades como “muito bom” e “bom”. A 

porcentagem do “muito bom” vem aumentando ao longo do triênio.  
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2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
 

 
Figura 120 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua pontualidade. 

 
Em relação à pontualidade e permanência dos discentes na aula, a grande maioria avalia 

como “muito bom” e “bom”. A porcentagem do “muito bom” vem aumentando ao longo do triênio.  
 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 
 
 

 
Figura 121 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua assimilação de conteúdos. 

 
A assimilação do conteúdo foi avaliada como “muito bom” e “bom”. A porcentagem do “muito 

bom” vem aumentando ao longo do triênio.  
 
4.2.5.12  Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 

Os discentes do Curso de Nutrição responderam a questões abertas, citando pontos críticos e 
pontos positivos em relação a: 
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a. Disciplinas 
Em relação às disciplinas, foi levantada a necessidade de laboratórios na UFMS para as 

disciplinas, uma vez que o deslocamento para utilização de laboratórios fora da instituição geram 
prejuízos para o aprendizado dos alunos, uma vez que há dificuldades de deslocamento e perda de 
tempo da disciplina. Ainda, relatos de laboratórios que são pequenos e com poucos equipamentos 
para as disciplinas.  

Foi levantada a ausência de exemplares de livros suficiente na biblioteca de campus, 
disciplinas da área básica com muitos alunos em sala de aula, dificultando o aprendizado. Foi 
comentado sobre a atenção e boa didática dos professores do curso, matérias da grade das disciplinas 
obrigatórias que poderiam ser incluídas nas optativas, aulas ministradas por convidados (alunos de 
mestrado e doutorado), o que não tiveram boa aceitação por parte dos acadêmicos.  

Foi ressaltada a importância e necessidade da monitoria em diversas disciplinas, carga horária 
muito pesada no quinto semestre do curso e necessidade de maior carga horária de aulas práticas. 
 
b. Desempenho docente 

Foi pontuada a falta de organização e de pontualidade para as aulas e também liberação de 
notas e faltas no SISCAD, os prazos curtos para a entrega de trabalhos, professores com bastante 
experiência, boa didática, necessidade de critérios para a correção das provas e formas de avaliação, 
falta de didática de alguns professores e o tempo curto para muito conteúdo no semestre. 

 
c. Pesquisa e Extensão 

Comentou-se sobre a pouca divulgação dos projetos disponíveis, os critérios de seleção dos 
participantes devem ser mais objetivos e pouco incentivo financeiro por parte da instituição. 

 
d. Infraestrutura física 

Em relação à infraestrutura foi pontuada a falta de cantina no bloco 6 e falta de opções de 
lanches mais saudáveis, ar condicionado frequentemente com problemas e sem funcionar, banheiros 
em péssimas condições de uso e também de higiene, com destaque para a falta de papel e também de 
sabonete, horário de limpeza do banheiro coincide com a troca das aulas, o que dificulta seu uso e 
salas de aula em péssimas condições (portas quebradas, goteiras, cheiro de mofo, falta de projetores). 

 
e. Políticas de atendimento aos discentes 

Comentou-se sobre a necessidade de melhoria no atendimento psicossocial e a cobrança de 
taxas de inscrição dos eventos da instituição, dificultando o cumprimento das horas em atividades 
complementares. 

 
4.2.6 Avaliação interna feita pelo coordenador de Curso 

 
O Curso de Graduação em Nutrição também foi avaliado pelo (a) coordenador (a) de Curso, 

em relação às condições de gestão e oferecimento do Curso, infraestrutura e auto avaliação. Para 
cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 

 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 
As respostas estão apresentadas a seguir. 
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4.2.6.1 Condições de gestão e oferecimento do curso 
 
O (a) coordenador (a) do Curso de Nutrição respondeu às questões que seguem. 

 
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): 

 
1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem 
desenvolvidas na função de coordenador. 
2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
 
 Os resultados estão apresentados na Tabela 12. 
 
Tabela 12 – Condições de oferecimento do Curso de Nutrição, na opinião do coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 2 – Ruim 
2 4 – Bom 
3 5 – Muito bom 
4 2 – Ruim 
5 5 – Muito bom 

 
A coordenação do Curso de Nutrição avaliou o auxílio da COAC e a qualidade da equipe de 

laboratórios como muito bom, e o auxílio prestado pela SECAC como bom. Foi apontado como ruim os 
treinamentos e orientações recebidos para se assumir a coordenação de Curso e o auxílio da SAP. 
 

As questões abaixo também foram respondidas. 
 

Como você avalia as condições de gestão do curso relativo à (ao): 
 
1. Atuação do NDE (Núcleo Docente Estruturante). 
2. Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso, quanto ao seu quantitativo, 
titulação e previsão para os próximos 3 anos. 
3. Atualização do PPC (Projeto Pedagógico do Curso). 
4. Atendimento a pessoas com deficiência. 
5. Apoio e atendimento da PROGRAD. 
6. Apoio e atendimento da PROAES. 
 
 Os resultados estão apresentados na Tabela 13. 
 
Tabela 13 – Condições de gestão do Curso de Nutrição, na opinião do coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 4 – Bom 
2 5 – Muito bom 
3 4 – Bom 
4 4 – Bom 
5 5 – Muito bom 
6 5 – Muito bom 
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Em relação à gestão do Curso a coordenação do Curso de Nutrição deu nota máxima para a 
disponibilidade de docentes para aulas e para o atendimento da PROGRAD e PROAES. Foi 
considerado como muito bom a atuação do NDE, a atualização do PPC e o atendimento a pessoas 
com deficiência. 
 
4.2.6.2 Infraestrutura 

 
O (a) coordenador (a) do Curso de Nutrição respondeu às questões que seguem. 

 
Como você avalia a infraestrutura do curso relativo à (ao): 

 
1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades do curso. 
 
Os resultados estão apresentados na Tabela 14. 
 
Tabela 14 – Infraestrutura do Curso de Nutrição, na opinião do coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 3 – Regular 
2 3 – Regular 
3 3 – Regular 

 
Na opinião da coordenação do Curso de Nutrição é considerado regular o espaço físico 

disponibilizado para as aulas, o espaço de laboratórios e os equipamentos de laboratório e informática. 
 
4.2.6.3 Auto avaliação 

 
O (a) coordenador (a) do Curso de Nutrição respondeu às questões que seguem. 

 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à (ao): 

 
1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios 
de Auto avaliação). 
2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 
 
Os resultados estão apresentados na Tabela 15. 
 
Tabela 15 – Auto avaliação do (a) coordenador (a) do Curso de Nutrição. 

Questão Nota atribuída 
1 4 – B bom 
2 5 – Muito bom 

 
A coordenação do Curso de Nutrição avaliou como bom seu conhecimento a respeito dos 

documentos oficiais da UFMS e muito bom em relação aos documentos do Curso. 
 
4.2.6.4 Observações, sugestões e críticas do (a) coordenador (a) de Curso 
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Não foram apresentadas críticas, sugestões e observações pela coordenação do Curso de 
Nutrição. 
 

4.2.7 Proposição de ações para minimizar as fragilidades 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Nutrição se reuniu e propôs ações para 
minimizar as fragilidades apontadas para o Curso (Quadro 2). 



Quando 2 – Ações propostas pelo NDE do Curso de Nutrição para minimizar as fragilidades apontadas. 

Fragilidade O que será feito? Por que? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  

Matriz Curricular 
Alterar o PPC do 
Curso de Nutrição 

Para minimizar as 
fragilidades 

apontadas na matriz 
curricular 

Reduzindo a carga 
horária total do 

curso para maior 
flexibilidade e 

disponibilidade dos 
alunos para 

participarem de 
projetos de ensino, 

pesquisa e 
extensão   

Coordenação de 
Curso 

19/02/2018 
Coordenação do 

Curso de Nutrição 

Infraestrutura física 

Efetivar a mudança 
do curso de 

Nutrição da Unidade 
de Tecnologia de 

Alimentos e Saúde 
Pública (UTASP) 

para o novo prédio 
da Nutrição 

Para minimizar as 
fragilidades 
referentes a 

infraestrutura e 
aulas práticas 

Acompanhando as 
licitações referentes 
a energia e ao gás 
do novo prédio da 

Nutrição e 
solicitando a 
aquisição de 

materiais 
permanentes e de 

consumo  

Coordenação de 
Curso 

30/07/2018 Prédio da Nutrição 

 



4.3 Curso de Tecnologia em Alimentos 
 

Habilitação Tecnólogo em Alimentos 
Área de concentração Tecnologia de Alimentos 
Duração (CFE) Mínimo 3 anos, máximo 5 anos 
Duração (UFMS) 3 anos  
Implantação Ano letivo de 2011 
Autorização Res. Coun nº 54, de 01.07.2010 
Reconhecimento Portaria MEC 433/2014  
Turno Noturno 
Número de vagas 40 
Carga horária 2652 h 
Coordenação Profa. Dra. Danielle Bogo 

 
4.3.1 Indicadores 

 
O corpo docente do curso Tecnologia em Alimentos constitui-se na sua totalidade por 

Doutores, conforme apresentado na Tabela 16. O perfil do corpo técnico administrativo está 
apresentado na Tabela 17. 
 
Tabela 16 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do curso de Tecnologia em Alimentos. 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL TITULAÇÃO 
% 

Integral Parcial DE 

Doutores - - 10 10 100 

Mestres - - - - - 

Especialistas - - - - - 

TOTAL - - 10 10 - 
Regime de Trabalho 
(%) 

- - 100 - - 

Fonte: Direção – Facfan.  
 
Tabela 17 - Perfil do corpo técnico administrativo do curso de Tecnologia em Alimentos. 

Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 

- - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Graduado 1 9 3 27 4 36 

Especialista 1 9 1 9 2 18 

Mestre 4 37 - - 4 37 

Doutor 1 9 - - 1 9 

Total 7 64 4 36 11 100 
Fonte: PROGEP – UFMS. 
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Tabela 18 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso Tecnologia em Alimentos em 2017.  
Indicadores Número total 

Vagas 40 
Ingressantes 40 
Matriculados 91 
Trancamentos 08 
Desligamentos 00 
Mobilidade Interna 00 
Mobilidade Externa 00 
Vagas Ociosas 22 
Concluintes 01 

Fonte: SISCAD 
 

As disciplinas do Curso Tecnologia em Alimentos com maior índice de reprovação em 2017/1 
foram:  

 Estudo de Libras, com 100% de reprovação (1 aluno matriculado); 
 Matemática para Tecnologia em Alimentos, com 78,4% de reprovação. Em 2016/2 o índice foi 

de 40%; 
 Bioquímica Geral, com 71,7% de reprovação. Em 2016/2 o índice foi 67,9%. 
 Produção de Texto e Metodologia da Pesquisa, com 66,7% de reprovação. Em 2016/2 o índice 

foi de 38,9%. 
 

A coordenação de Curso propôs as seguintes ações para minimizar os índices de reprovação 
nas disciplinas citadas, a serem realizadas em conjunto com o NDE do Curso: 
1. Compreender junto aos professores as dificuldades dos alunos, propor monitores para auxiliar nas 
disciplinas. 
2. Um fator que contribui para o alto índice de reprovação é a evasão dos alunos que acontece em 
maior proporção nos dois primeiros semestres do ano. O indicador não descreve se a reprovação 
ocorreu por nota ou por faltas/desistência, não possibilitando uma análise efetiva dos dados. 
3. A disciplina de matemática é ministrada aos sábados e isso pode contribuir para o alto índice de 
reprovação em decorrência das faltas dos alunos que não conseguem comparecer às aulas aos 
sábados.  
4. As ementas estão sendo revisadas pelo NDE do Curso, que está alterando o Projeto Pedagógico do 
Curso de forma a atender melhor às demandas específicas do curso de Tecnologia em Alimentos, 
focando em conteúdos que serão utilizados em outras disciplinas. 
 

4.3.2 Potencialidades e fragilidades 
 
A coordenação do Curso Tecnologia em Alimentos apontou as seguintes potencialidades do 

Curso: 
 Comprometimento dos docentes com a qualidade do ensino; 
 NDE atuante e presente junto ao coordenador; 
 A Unidade de Tecnologia de Alimentos representa uma grande potencialidade no curso, uma 

vez que, possibilitará o desenvolvimento de pesquisa, extensão e vai melhorar muito a 
qualidade das aulas práticas, quando estiver em pleno funcionamento;  

 Realização de visitas técnicas a indústrias da área de alimentos. 
 
Foram levantadas as seguintes fragilidades pela Coordenação de Curso: 

 Sendo o curso noturno dificulta as atividades de pesquisa e extensão para os acadêmicos; 
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 Os docentes atuantes no curso estão sobrecarregados (por serem poucos) e todos 
desenvolvem ações de pesquisa e extensão, além das aulas e participação em comissões e 
ações administrativas; 

 Falta de apoio administrativo na coordenação, dificultando para o coordenador dedicar-se 
integralmente à parte pedagógica do curso e aos alunos, tendo que dividir seu tempo com as 
atividades administrativas, por causa da ausência de um servidor técnico-administrativo para 
auxiliá-lo;  

 Falta de material de consumo para as aulas práticas e desenvolvimento de TCCs, havendo a 
necessidade dos professores terem que comprar reagentes e outros materiais para as aulas e 
desenvolvimento de TCCs. 
 

4.3.3 Avaliação externa 
 
Em 2013 o curso Tecnologia em Alimentos passou por processo de Reconhecimento de 

Curso, sendo aprovado com a Portaria número 433, de 30 de julho de 2014 onde obteve Conceito 
Final 4, publicada no Diário Oficial da União número 146, de 01 de agosto de 2014. O Curso de 
Tecnologia em Alimentos recebeu a visita dos avaliadores do INEP/MEC nos dias 30/07/2017 a 
02/08/2017, para renovação de reconhecimento do curso e obteve Conceito Final 4. 

O curso não será submetido ao ENADE pelo fato de existirem menos de 100 instituições no 
Brasil, neste segmento de Alimentos. Desta forma, a cada três anos, o curso passará pela avaliação in 
loco do MEC, para renovação de reconhecimento de curso. 

Após a divulgação do relatório final de avaliação do MEC, o NDE do curso está se reunindo a 
fim de detectarmos as falhas, os pontos em que o curso precisa melhorar e assim, estabelecermos um 
plano de ação para melhorar o conceito obtido, bem como, para realizarmos modificações no PPC do 
curso de modo a atendermos melhor as demandas dos acadêmicos, melhorando a qualidade 
pedagógica do curso. 
 

4.3.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 
 

De acordo com a coordenação de curso após publicação do relatório de avaliação setorial de 
2016 foram desenvolvidas as seguintes ações em 2017 para manter as potencialidades do curso: 

 O corpo docente representado pelo NDE realizou reuniões periódicas ao longo de 2017/1; 
 Alguns docentes estão atuando em programa de Pós-graduação, e a maioria dos docentes do 

NDE tem alunos de PIBIC; 
 Algumas aulas teóricas estão sendo ministradas na UNITAL, e os professores já se mudaram 

para a Unidade; 
 Em 2017/1 foram realizadas atividades de Extensão como o III ENATA (Encontro Acadêmico 

de Tecnologia em Alimentos) e o II SINATEX (Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos); 
 Dois técnicos foram contratados para a UNITAL e já estão desenvolvendo atividades na 

Unidade; 
 Participação de alunos em monitorias. 

 
De acordo com a coordenação de curso são ações a serem desenvolvidas em 2018, visando 

manter as potencialidades do curso: 
 Os docentes do curso deverão manter o NDE atuante, comprometidos com a qualidade de 

ensino; 
 O próximo coordenador de curso, que assumirá em dezembro de 2017, deverá, juntamente 

com a Direção, viabilizar o funcionamento da UNITAL, para que as aulas práticas, pesquisa e 
extensão aconteçam plenamente nesta Unidade. 
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A coordenação de Curso apontou as seguintes ações previstas em 2016 e realizadas em 2017 
para minimizar as fragilidades do curso: 

 Para reduzir o índice de reprovação da disciplina de Bioquímica, foram feitas reuniões com os 
alunos a fim de motiva-los a se dedicaram. Também foi conversado com os professores da 
disciplina, a fim de sensibilizá-los sobre as dificuldades dos alunos. Além disso, o NDE estuda 
a possibilidade de rever a ementa; 

 Para evitar que as disciplinas da Área da Química ficassem sem docente, ou com professores 
substitutos, a coordenação conversou com o coordenador do curso de Química e com o 
Diretor do INQUI, sobre a necessidade do curso ter um professor efetivo para as disciplinas 
ofertadas ao curso de Tecnologia em Alimentos. Uma professora efetiva foi designada para 
química Orgânica e a coordenação já conversou com a referida professora explicando as 
demandas do curso e o perfil do aluno de Tecnologia em Alimentos; 

 Para a disciplina de Métodos Instrumentais, que também era ministrada por professor 
substituto, foi designado um professor efetivo e esta coordenação também agendou uma 
reunião para tratar desta disciplina com o referido professor; 

 Para oportunizar atividades complementares e melhorar a formação do aluno, melhorando a 
sua participação em eventos, palestras e extensão, o curso disponibilizou este ano o III 
ENATA, o II SINATEX e, em novembro, o Curso de Plantas Alimentícias do Pantanal e 
Cerrado; 

 Para melhorar qualidade das instalações (infraestrutura) do curso, apontada como fragilidade, 
a UNITAL está funcionado parcialmente, atendendo às aulas teóricas e alguns professores e 
técnicos já se mudaram para a UNIDADE; 

 Para melhorar a comunicação entre alunos e egressos, foi criado o link para o Curso de 
Tecnologia de Alimentos, na página da FACFAN, onde são frequentemente postadas 
atividades do curso e informações; 

 Para motivar o envolvimento dos alunos no Curso, com as eleições no DCE, pode-se 
finalmente oficializar a atuação da aluna do curso como membro representante discente no 
colegiado de curso. 

 
As seguintes ações foram propostas pela coordenação de Curso para serem desenvolvidas 

em 2018, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso: 
 O NDE, juntamente com a Direção da FACFAN deve iniciar o processo para mudança do turno 

do curso, para diurno;  
 Conforme orientações dos avaliadores do MEC, o curso deve ter pelo menos um docente 

tecnólogo de alimentos. Além disso, como os docentes atuantes no curso estão 
sobrecarregados (por serem poucos) e todos desenvolvem ações de pesquisa, extensão, além 
das aulas, participação em comissões e ações administrativas. Assim, o coordenador e a 
Direção devem se mobilizar para conseguir junto à Progep, uma vaga pra docente; 

 A fim de facilitar o trabalho do coordenador, permitindo que ele se dedique integralmente à 
parte pedagógica do curso e aos alunos, a Direção deverá pleitear junto à administração 
central, um servidor técnico-administrativo para auxiliar na coordenação;  

 Para solucionar a falta de material de consumo para as aulas práticas e desenvolvimento de 
TCCs, a administração central por meio da Direção da FACFAN deverá disponibilizar, na 
matriz orçamentária, os materiais de consumo necessários. 

 
4.3.5 Avaliação interna pelos discentes 

 
O Curso de Graduação Tecnologia em Alimentos foi avaliado pelos discentes em relação ao 

Curso, à coordenação de curso, às disciplinas, ao desempenho discente e docente, à pesquisa e 
extensão, à infraestrutura física, responsabilidade social, comunicação com a sociedade e organização 
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e gestão da instituição. Para cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em 
que: 

 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 
A seguir estão apresentados os percentuais das notas atribuídas para 2017/1 e a evolução dos 

resultados do triênio 2015 a 2017. 
 
4.3.5.1 Avaliação do Curso 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia o Curso em relação a (ao) 
 
1. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
 

 
Figura 122 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da adequação às exigências da 

sociedade e do perfil profissional. 
 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio, sendo que 

em 2017 houve a melhor avaliação e o percentual de muito bom aumentou em relação aos anos 
anteriores. 
 
2. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
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Figura 123 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da matriz curricular. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2015 e 2016. Porém, 

recebeu avaliação de “bom” em 2017. 
 
3. Atuação/qualidade dos professores? 
 

 
Figura 124 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade dos professores. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito bom” em 2015 e “bom” em 

2016 e 2017”.  
 
4. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa de estágio 
obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 
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Figura 125 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do estágio obrigatório. 

 
Esse quesito foi avaliado no triênio pela maioria dos discentes como não aplicável ou não 

observado, já que o curso de Tecnologia em Alimentos não possui estágio obrigatório em sua matriz 
curricular. 
 
5. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas? 
 

 
Figura 126 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades complementares. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” ou  “bom” em 2015, 

“regular” em 2016 e “bom” em 2017. 
 
6. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
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Figura 127 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do TCC. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “não se aplica ou não observado” 

em 2017, provavelmente porque ainda não estão na fase de desenvolmento de TCC no curso. Em 
2015 e 2016,  a maioria considerou o quesito como “bom”. 
 
7. Sistema acadêmico (SISCAD)? 
 

 
Figura 128 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do SISCAD. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio. 

 
8. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do seu curso? 
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Figura 129 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua atuação no colegiado e centro 

acadêmico. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2015, “bom” ou 
“regular” em 2016, e “bom” em 2017. 
 
4.3.5.2 Avaliação da coordenação de curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a coordenação de Curso em relação a (ao) 
 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
 

 
Figura 130 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade e atenção aos 

acadêmicos pela coordenação. 
 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em 2015 e 2016,  e como 

“muito bom” em 2017”. 
 



102 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

2. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz curricular, locais, 
horários)? 
 

 
Figura 131 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da divulgação das informações do curso 

pela coordenação. 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio, sendo que 

em 2017 houve a melhor avaliação e o percentual de muito bom aumentou em relação aos anos 
anteriores. 
 
3. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 
 

 
Figura 132 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da orientação sobre atividades de 

pesquisa, extensão, etc pela coordenação. 
 
Nesse quesito houve divisão na avaliação dos discente entre “muito bom”, “bom” e “regular” 

em 2015, em 2016 foi considerado “regular” e em 2017 foi considerado “bom”, com um aumento 
considerável do percentual em relação aos anos anteriores. 

 
4.3.5.3 Avaliação da infraestrutura do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
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Como você avalia a infraestrutura física do Curso em relação a (ao) 

 
1. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas (e 
transporte a elas)? 
 

 
Figura 133 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade de laboratórios. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em todo o triênio, com 

percentuais em torno de 60% em 2015 e 2017. 
 
2. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, sistemas e 
Internet)? 
 

 
Figura 134 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos recursos computacionais. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em todo o triênio, com 

percentuais em torno de 50% em 2016 e 2017. 
 
3. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de aula? 
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Figura 135 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade de salas de aula. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” ou “ruim” em 2015, 

“regular” ou bom” em 2016, e como “regular” em 2017. 
 
4. Condições físicas dos sanitários? 
 

 
Figura 136 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das condições físicas dos sanitários. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em 2015 e 2017, e como 

“regular” em 2016. 
 
5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 
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Figura 137 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do atendimento prestado aos portadores 

de necessidades especiais. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “não se aplica ou não observado” 
em todo o triênio. 
 
6. Serviços de segurança? 
 

 
Figura 138 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços de segurança. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2015 e 2016, e como 

“bom” em 2017, mostrando um claro aumento nesse percentual ao longo desses anos. 
 
7. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 
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Figura 139 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade de espaços para lazer 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito ruim” em 2015, e como 
“regular” em 2016 e 2017. 
 
8. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 
 

 
Figura 140 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços de limpeza e conservação. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em 2015 e 2017, e como 
“regular” em 2016. 
 
9. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua unidade 
setorial? 
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Figura 141 – Evolução da percepção dos discentes a respeito dos serviços das cantinas. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito ruim” em 2015, e como 

“regular” em 2016 e 2017. 
 
10. Instalações físicas da biblioteca de seu campus? 
 

 
Figura 142 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das instalações da biblioteca. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio, com 

percentuais acima de 50%. 
 
11. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 
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Figura 143 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do acervo da biblioteca. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2015, e como “bom” 

em 2016 e 2017. 
 

4.3.5.4 Avaliação da pesquisa e extensão do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a pesquisa e extensão no curso em relação a (ao) 
 

1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

 
Figura 144 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da oportunidade para participar de 

projetos de pesquisa. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2016, e como “bom” 
em 2015 e 2017. 
 
2. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 
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Figura 145 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da oportunidade para participar de 

projetos de extensão. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio. 
 
3. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 
 

 
Figura 146 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade das atividades de 

extensão. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio, com um 
aumento considerável desse percentual em 2017. 
 
4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 
 



110 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

 
Figura 147 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do apoio institucional à participação em 

eventos. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular em 2015, e como “bom” em 
2016 e 2017. 
 
4.3.5.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia as políticas de atendimento aos discentes em relação a (ao) 
 

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, congressos, 
cursos de extensão, etc.? 

 
Figura 148 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades extracurriculares 

oferecidas. 
  

Este quesito melhorou sua avaliação ao longo do triênio, sendo considerado como bom em 
2017 por 40% dos discentes. 

 
2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 
 



111 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017 | FACFAN

 
Figura 149 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do serviço de apoio psicossocial 

oferecido. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “não se aplica ou não observado” 
em todo o triênio. 
 
4.3.5.6 Avaliação da organização e gestão do curso  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a organização e gestão do Curso em relação a (ao) 
 

1. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica? 
 

 
Figura 150 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do atendimento da equipe de técnicos. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio, com u 

aumento nesse percentua ao longo dos anos. 
 
2. Participação em processos decisórios? 
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Figura 151 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da participação nas decisões. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2015, “regular” ou 

“bom” em 2016,  e como “bom” em 2017. 
 
3. Atuação do DCE? 
 

 
Figura 152 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da atuação do DCE. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “não se aplica ou não observado” 

em 2015 e 2016, e como “não se aplica ou não observado” ou “regular” em 2017. 
 

4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das auto avaliações 
anteriores? 
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Figura 153 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das melhorias realizadas a partir de auto 

avaliações anteriores. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito ruim” em 2015, “bom” em 
2016”, e como “regular” em 2017. 
 
4.3.5.7 Avaliação da comunicação com a sociedade  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a comunicação com a sociedade no âmbito do Curso em relação a (ao) 
 

1. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? 
 

 
 

Figura 154 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da divulgação de atividades realizadas 
na UFMS. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2015, “regular” ou  

“bom” em 2016, e como “bom” em 2017. 
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2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 
 

 
Figura 155 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do serviço de ouvidoria. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “não se aplica ou não observado” 

em 2015,  e como “regular” em 2016 e 2017. 
 
3. Portal (site) da UFMS? 
 

 
Figura 156 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do site da UFMS. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio, com um 

aumento nesse percentual ao longo dos anos. 
 
4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
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Figura 157 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do site da Facfan. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” ou “bom” em todo o triênio. 
 
4.3.5.8 Avaliação da responsabilidade social  
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia a responsabilidade social do Curso em relação a (ao) 
 

1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 
 

 
 

Figura 158 – Evolução da percepção dos discentes a respeito das atividades desenvolvidas para a 
promoção da cidadania e inclusão social. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular em 2015 e 2016,  e como 

“bom” em 2017. 
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2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da 
memória e do patrimônio cultural? 
 

 
Figura 159 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da interação da UFMS com a 

comunidade. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “regular” em 2015, e como “bom” 
em 2016 e 2017. 
 
4.3.5.9 Avaliação do desempenho docente 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia o desempenho docente em relação a (ao) 
 
1. Qualidade didática? 
 

 
 

Figura 160 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da qualidade didática dos docentes. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito bom” em todo o triênio. 
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2. Assiduidade e cumprimento do horário? 
 

 
Figura 161 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da assiduidade dos docentes. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito bom” em todo o triênio, com 

percentuais acima de 60%. 
 
3. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
 

 
Figura 162 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade dos docentes. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito bom” em todo o triênio, com 

percentuais em torno de 50%. 
 
4. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 
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Figura 163 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da coerência entre conteúdo ministrado 

pelos docentes e as avaliações. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito bom” em todo o triênio, com 
percentuais em torno de 50 a 60%. 
 
5. Relacionamento professor-acadêmico? 
 

 
 
Figura 164 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do relacionamento dos docentes com os 

acadêmicos. 
 

Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito bom” em todo o triênio, com 
percentuais em torno de 50 a 60%. 
 
4.3.5.10  Avaliação das disciplinas do curso 
  

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia as disciplinas do Curso em relação a (ao) 
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1. Importância para a sua formação profissional? 
 

 
Figura 165 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da importância das disciplinas para sua 

formação. 
 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “muito bom” em todo o triênio, com 

percentuais acima de 50%. 
 

2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
 

 
 

Figura 166 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da disponibilidade de bibliografia. 
 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em 2015 e 2016, e como 

“muito bom” em 2017. 
 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
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Figura 167 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da adequação dos conteúdos à proposta 

do Curso. 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em 2015 e como “muito bom” 

em 2016 e 2017. 
 
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 
 

 
Figura 168 – Evolução da percepção dos discentes a respeito do número de alunos, equipamentos e 

espaço físico de aulas práticas. 
 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em 2015, e “muito bom em 

2016 e 2017. 
 
4.3.5.11 Auto avaliação discente 
 

Os discentes responderam às seguintes questões: 
 

Como você avalia seu desempenho como discente em relação a (ao) 
 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
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Figura 169 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua participação nas atividades 

propostas. 
 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” ou “muito bom” em todo o 

triênio. 
 

2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
 

 
Figura 170 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua pontualidade. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em 2016, e como “muito bom 

em 2015 e 2017. 
 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 
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Figura 171 – Evolução da percepção dos discentes a respeito da sua assimilação de conteúdos. 

 
Esse quesito foi avaliado pela maioria dos discentes como “bom” em todo o triênio. 

 
4.3.5.12 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 

Os discentes do Curso de Tecnologia em Alimentos responderam a questões abertas, citando 
pontos críticos e pontos positivos em relação a: 
 
a. Disciplinas 
 

Pontos positivos citados: importância das visitas técnicas; organização das disciplinas; 
conteúdos importantes para a formação. 

Pontos críticos citados: ligação de disciplinas básicas com o curso; tempo curto para o 
tamanho do conteúdo; poderia mudar para semestre posterior para melhor aproveitamento; falta de 
materiais para as aulas práticas; falta de aulas práticas em algumas disciplinas atualmente teóricas; 
algumas disciplinas maçantes e cansativas pelo tipo de conteúdo. 
 
b. Desempenho docente 
 

Pontos positivos citados: excelentes professores; alto nível de conhecimento; boa didática; 
acessibilidade aos alunos; compreensíveis; corrigem a prova com os alunos e lançam os dados no 
prazo no siscad. 

Pontos críticos citados: alguns professores de disciplina básicas e/ou optativas arrogantes, 
sem conhecimento aprofundado e não acessíveis; avaliações de uma disciplina confusas e sem 
devolutiva aos alunos; mestrandos que ministraram algumas aulas em disciplinas não apresentaram 
didática e conhecimento suficientes. 
 
c. Pesquisa e Extensão 
 

Pontos críticos citados: falta divulgação mais clara de projetos a todos os alunos; alunos mais 
antigos no Curso com pouca participação pois alunos mais novos estariam sendo privilegiados na 
seleção. 
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d. Infraestrutura física 
 

Pontos positivos citados: biblioteca excelente 
Pontos críticos citados: tamanho pequeno dos laboratórios em relação ao número de alunos; 

falta de infraestrutura para uso da UNITAL (bebedouros, calçamento da rua de acesso e calçadas; 
melhor iluminação à noite, transporte até o prédio, rede móvel de internet; falta de utensílios e 
materiais para as aulas práticas e uso dos laboratórios; falta de segurança; instalação de quadro nas 
salas de aulas), bloco 6 (estrutura sem manutenção, banheiros ruins, alaga e acaba a energia quando 
chove; está sem cantina; aparelhos de ar condicionado não funcionam); guarita em frente ao Atacadão 
mal iluminada e sem funcionários da segurança. 
 
e. Políticas de atendimento aos discentes 
 

Pontos críticos citados: demora na elaboração e entrega da carteira estudantil e de acesso à 
biblioteca. 
 

4.3.6 Avaliação interna feita pelo coordenador de Curso 
 

O Curso de Graduação Tecnologia em Alimentos também foi avaliado pelo (a) coordenador (a) 
de Curso, em relação às condições de gestão e oferecimento do Curso, infraestrutura e auto avaliação. 
Para cada questão foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5 pontos, em que: 

 
Muito bom = 5 pontos, 
Bom = 4 pontos, 
Regular = 3 pontos, 
Ruim = 2 pontos e 
Muito ruim = 1 ponto. 
 
As respostas estão apresentadas a seguir. 
 

4.3.6.1 Condições de gestão e oferecimento do curso 
 
O (a) coordenador (a) do Curso de Tecnologia em Alimentos respondeu às questões que 

seguem. 
 

Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): 
 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem 
desenvolvidas na função de coordenador. 
2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
 
 Os resultados estão apresentados na Tabela 19. 

A coordenação do Curso Tecnologia em Alimentos avaliou o auxílio da COAC como muito 
bom, e o auxílio prestado pela SECAC, SAP e equipe de laboratórios como bom. Foi apontado como 
muito ruim os treinamentos e orientações recebidos para se assumir a coordenação de Curso. 
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Tabela 19 – Condições de oferecimento do Curso de Tecnologia em Alimentos, na opinião do 
coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 1 – Muito ruim 
2 4 – Bom 
3 5 – Muito bom 
4 4 – Bom 
5 4 – Bom 

 
As questões abaixo também foram respondidas. 
 

Como você avalia as condições de gestão do curso relativo à (ao): 
 
1. Atuação do NDE (Núcleo Docente Estruturante). 
2. Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso, quanto ao seu quantitativo, 
titulação e previsão para os próximos 3 anos. 
3. Atualização do PPC (Projeto Pedagógico do Curso). 
4. Atendimento a pessoas com deficiência. 
5. Apoio e atendimento da PROGRAD. 
6. Apoio e atendimento da PROAES. 
 

Os resultados estão apresentados na Tabela 20. 
 
Tabela 20 – Condições de gestão do Curso de Tecnologia em Alimentos, na opinião do coordenador 
de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 5 – Muito bom 
2 3 – Regular 
3 5 – Muito bom 
4 1 – Muito ruim 
5 4 – Bom 
6 4 – Bom 

 
Em relação à gestão do Curso a coordenação do Curso Tecnologia em Alimentos deu nota 

máxima para a atuação do NDE e para a atualização do PPC. Foi considerado como muito bom o 
atendimento da PROGRAD e PROAES, porém a coordenação considera regular a disponibilidade de 
docentes para aulas e muito ruim o atendimento a pessoas com deficiência. 
 
4.3.6.2 Infraestrutura 

 
O (a) coordenador (a) do Curso de Tecnologia em Alimentos respondeu às questões que 

seguem. 
 

Como você avalia a infraestrutura do curso relativo à (ao): 
 
1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades do curso. 
 

Os resultados estão apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Infraestrutura do Curso de Tecnologia em Alimentos, na opinião do coordenador de Curso. 

Questão Nota atribuída 
1 4 – Bom 
2 3 – Regular 
3 3 – Regular 

 
Na opinião da coordenação do Curso Tecnologia em Alimentos o espaço físico disponibilizado 

para as aulas do Curso é bom, porém é considerado regular o espaço físico de laboratórios e os 
equipamentos de laboratório e informática. 

 
4.3.6.3 Auto avaliação 

 
O (a) coordenador (a) do Curso de Tecnologia em Alimentos respondeu às questões que 

seguem. 
 

Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à (ao): 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios 
de Auto avaliação). 
2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 
 

Os resultados estão apresentados na Tabela 22. 
 
Tabela 22 – Auto avaliação do (a) coordenador (a) do Curso de Tecnologia em Alimentos. 

Questão Nota atribuída 
1 5 – Muito bom 
2 5 – Muito bom 

 
A coordenação do Curso Tecnologia em Alimentos avaliou como muito bom seu conhecimento 

a respeito dos documentos oficiais da UFMS e do Curso. 
 
4.3.6.4 Observações, sugestões e críticas do (a) coordenador (a) de Curso 
 

A coordenação do Curso Tecnologia em Alimentos enfatizou o aumento nas demandas a 
serem atendidas pela coordenação de Curso, de forma que o coordenador não consegue focar na 
resolução de problemas e proposição de melhorias da parte pedagógica do Curso. Ainda, foi citado 
que o Curso tem poucos docentes, fazendo com que a coordenadora de Curso continue ministrando 
todas as disciplinas da Graduação após assumir a coordenação, ficando sobrecarregada.  

Foi citada pela coordenação de Curso a importância da presença de um auxiliar técnico 
administrativo para auxiliá-lo nas atividades da coordenação, atualmente a coordenação não conta 
com um servidor para executar essa atividade, o que contribui para a sobrecarga de atividades.  
 

4.3.7 Proposição de ações para minimizar as fragilidades 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Tecnologia em Alimentos se reuniu e propôs 
ações para minimizar as fragilidades apontadas para o Curso (Quadro 3). 



Quando 3 – Ações propostas pelo NDE do Curso Tecnologia em Alimentos para minimizar as fragilidades apontadas. 

Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  

Qualidade e funcionamento das 
instalações dos laboratórios, 
unidades de aulas práticas (e 

transporte a elas) 

Solicitar a pavimentação 
da estrada de acesso a 

Unital 

Para facilitar o acesso 
a Unidade 

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

21/11/2017 UTASP 

Recursos computacionais 
(laboratórios/unidades de aulas 

práticas, equipamentos, 
sistemas e Internet 

Solicitar implantação de 
sala de informática para 

a Facfan 

Para possibilitar 
acesso a recursos 

computacionais  

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

22/11/2017 UTASP 

Qualidade (conforto térmico, 
iluminação, limpeza, mobiliário e 
conservação) das salas de aula 

Solicitar o conserto dos 
aparelhos de ar 

condicionado da Unital  

Para melhorar o 
conforto térmico do 

local 

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

22/11/2017 UTASP 

Disponibilidade de espaços para 
lazer e convivência 

de aula 

Criar área de 
convivência no Setor 3 

da UFMS 

Para proporcionar área 
de lazer aos 
acadêmicos 

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

22/11/2017 UTASP 

Serviços prestados pelas 
cantinas e lanchonetes 

instaladas nas áreas internas de 
sua unidade setorial 

Reativar a cantina da 
Unidade 6 

Para disponibilizar 
espaço de convivência 
e oferecer uma opção 
de alimentação aos 

acadêmicos 

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

22/11/2017 UTASP 

Melhorias realizadas no curso ou 
na unidade setorial a partir do 
resultado das auto avaliações 

anteriores 

Divulgar as ações 
propostas pelo Curso 
frente aos resultados 

das avaliações 
anteriores 

Para socialização das 
ações realizadas 

Marcando reunião 
com os acadêmicos 
para apresentação 

dos resultados  

Mariana 
Prates 

30/03/18 Unital 
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Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  

Portal (site) da sua unidade 
setorial acadêmica 

Implementar portal para 
a Facfan 

Para melhorar a 
divulgação das 

atividades realizadas 
na Unidade 

Divulgando 
periodicamente as 

atividades realizadas 
Magali Costa 01/11/18 Facfan 

Ligação de disciplinas básicas 
com o curso 

Realizar a II Semana 
Pedagógica e o “Café 

com Alimentos” 

Para integrar os 
docentes das 

disciplinas básicas 

Apresentando aos 
docentes das 

disciplinas básicas o 
perfil do egresso de 

Tecnologia em 
Alimentos e o PPC 

do Curso 

Raquel 
Campos 

12/02/18 Unital 

Tempo curto para o tamanho do 
conteúdo; poderia mudar para 
semestre posterior para melhor 

aproveitamento;  

Finalizar as alterações 
no PPC do Curso 

Tecnologia em 
Alimentos 

Para otimizar o 
desempenho 

acadêmico do  Curso 

Revendo a matriz 
curricular do Curso 

Raquel 
Campos 

09/03/18 Unital 

Falta de materiais para as aulas 
práticas 

Solicitar atendimento 
das previsões 

semestrais feitas 
regularmente pelo Curso 

Para viabilizar as aulas 
práticas do Curso 

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

22/11/2017 UTASP 

Falta divulgação mais clara de 
projetos a todos os alunos;  

Divulgar no Portal da 
Facfan a relação de 
projetos de ensino, 

pesquisa e extensão  

Para melhorar o 
acesso dos alunos a 

informação 

Inserindo a relação 
de projetos do Curso 

Tecnologia em 
Alimentos 

Danielle 
Bogo 

30/12/17 Facfan 

Alunos mais antigos no Curso 
com pouca participação pois 
alunos mais novos estariam 

sendo privilegiados na seleção 

Reforçar com os 
acadêmicos que os 

critérios e seleção são 
públicos e sem 

privilégios 

Para esclarecer 
dúvidas dos 
acadêmicos 

Divulgando 
novamente a 

informação aos 
alunos 

Danielle 
Bogo 

30/11/17 Facfan 



128 
 

 

Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  

Demora na elaboração e entrega 
da carteira estudantil e de 

acesso à biblioteca 

Elaborar e entregar as 
carteirinhas aos 

acadêmicos 

Para possibilitar 
acesso a biblioteca 

Solicitando a 
biblioteca 

Danielle 
Bogo 

30/06/17 Facfan 

Tamanho pequeno dos 
laboratórios em relação ao 

número de alunos 

Adequar as instalações 
elétricas na Unital 

Para realizar todas as 
aulas praticas de 
Tecnologia em 

Alimentos na Unital 

Solicitando a 
liberação do valor da 
matriz orçamentária 

a PROADI  

Ligia Macedo 30/05/18 
Direção 
Facfan 

Falta de infraestrutura para uso 
da UNITAL (bebedouros) 

Adequar instalações 
permanentes para os 
bebedouros na Unital 

Para possibilitar o uso 
pelos acadêmicos 

Solicitando a 
liberação do valor da 
matriz orçamentária 

a PROADI 

Ligia Macedo 30/05/18 
Direção 
Facfan 

Falta de infraestrutura para uso 
da UNITAL (falta de segurança) 

Solicitar instalação de 
uma guarita para acesso 

a Unital pela Avenida 
Interlagos 

Para eliminar 
problemas com 

acesso, segurança, 
iluminação apontados 

no relatório  

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

30/11/2017 UTASP 

Falta de infraestrutura para uso 
da UNITAL (rede móvel de 

internet) 

Solicitar acesso para 
acadêmicos a rede de 

internet móvel 

Para possibilitar 
acesso a internet  

Disponibilizando 
acesso a rede 

Eduroam na Unital 

Danielle 
Bogo 

30/11/2017 UTASP 

Instalação de quadro nas salas 
de aulas 

Instalar quadros nas 
salas de aula da Unital 

Para melhorar a 
qualidade do ensino 

Solicitando a Direção 
da Facfan 

Luciana 
Miyagusku 

30/11/17 Unital 

Bloco 6 (estrutura sem 
manutenção, banheiros ruins, 

alaga e acaba a energia quando 
chove; está sem cantina; 

Solicitar disponibilização 
de sala de aula na 

UTASP 

Para que as aulas 
ocorram na UNITAL e 
UTASP, sem utilizar a 

UNIDADE 6, 

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

30/11/2017 UTASP 
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Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  

aparelhos de ar condicionado 
não funcionam) 

facilitando também o 
acesso as aulas em 

laboratório  

Guarita em frente ao Atacadão 
mal iluminada e sem 

funcionários da segurança 

Solicitar a presença de 
segurança permanente 
na guarita em frente ao 

Atacadão 

Para melhorar 
segurança a 

comunidade da UFMS 

Encaminhando 
solicitação a Direção 

da Facfan 

Danielle 
Bogo 

30/11/2017 UTASP 

 



 

5 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
 
5.1 Pós-graduação 
 

A Facfan possui 02 programas de pós-graduação strictu sensu, sendo 01 em nível de mestrado 
e 01 de doutorado. Informações detalhadas de cada programa são apresentadas no endereço 
eletrônico https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal. 

 
Quadro 1 - Programas de pós graduação ofertados pela Facfan  no ano de 2017. 
Pós-graduação Programas 
MESTRADO Farmácia 
DOUTORADO Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pró Centro-Oeste 

 
5.1.1 Programa de Mestrado em Farmácia 

 
O curso Mestrado em Farmácia obteve o conceito 4 da Capes e possui duas linhas de 

pesquisa: Marcadores moleculares, estudos epidemiológicos e pré-clínicos e Prospecção, síntese, 
controle de qualidade, tecnologia farmacêutica e toxicologia. As premissas do programa são a 
integração entre diversos aspectos da epidemiologia, diagnóstico e tratamento de doenças que 
acometem nossa região e a exploração do potencial farmacoquímico dos biomas Cerrado e Pantanal. 

 
- Indicadores 2017  

 Número de vagas em 2017: 23 
 Número de concluintes em 2017: 11 
 Número de desistentes em 2017: 1 

 
- Potencialidades do curso 

De acordo com a coordenação do PPG, o Curso de Mestrado em Farmácia foca na exploração 
dos biomas de nosso Estado e no tratamento e estudo de doenças negligenciadas. Isto dá visibilidade 
à nossa Instituição e conseguimos atrair alunos de todas as instituições do estado. O curso irá enviar o 
APCN para pedido do Doutorado no próximo ano, para isto enxugou seu quadro e deixou o mesmo 
mais nivelado e com produtividade similar a outros programas de doutorado nível 4 do País. 

  
- Fragilidades do curso 

Na opinião da coordenação do Programa de Pós-graduação alguns professores se mostraram 
descompromissados com o curso ao longo do último semestre, fazendo com que o nível e número de 
publicações diminuísse. A publicação discente precisa ser melhorada. O tempo de defesa do programa 
também está um pouco alto.  

 
- Ações tomadas em 2017 e a serem tomadas em 2018 visando a melhoria do curso: 

A coordenação do Mestrado em Farmácia informou que o programa foi reestruturado, sendo 
que sete professores que estavam prejudicando os indicadores do Curso foram desligados. Ainda, foi 
apontado que o Curso precisa de apoio institucional para aumentar as publicações discentes (vincular 
a mesma ao recebimento do título), e que a área precisa de publicações em revistas open access, que 
são de grande impacto e com menores barreiras para publicação. 
 

5.1.2 Programa de Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade 
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O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade obteve o conceito 4 da 
Capes, concentra-se na área de Biotecnologia e possui três linhas de pesquisas: Bioeconomia e 
Conservação dos Recursos Naturais; Ciência, Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade da Região 
Centro Oeste; e Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços Biotecnológicos. 

  
- Indicadores 2017 

 Número de vagas em 2017: 15 vagas, porém tivemos apenas 02 matriculados 
 Número de concluintes em 2017: 02  
 Número de desistentes em 2017: 04  

 
- Potencialidades do curso 

Na opinião da coordenação do Programa de Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade são 
potencialidades do Curso: 
1. Programa de pós-graduação com ótima titularidade na UFMS; 
2. Forma profissionais na área de Biotecnologia que podem atuar no setor acadêmico e no setor de 
produção tecnológica; 
3. Contribui para o fortalecimento das pesquisas cientificas que envolvam processos biotecnológicos 
e/ou tecnológicos; 
4. Faz interação com diversas áreas das Pós-graduações e/ou pesquisas da UFMS e de outras 
Instituições Nacionais/Internacionais. 

 
- Fragilidades do curso: 

A coordenação do Curso de Pós-graduação apontou as seguintes fragilidades: 
1. Falta de sala de aula; 
2. Faltam professores para compor um corpo mais coeso e produtivo; 
3. Faltam técnicos de nível superior para compor os laboratórios mais produtivos do Programa; 
4. Faltam bolsas para os alunos. 

 
- Ações tomadas em 2017 e a serem tomadas em 2018 visando a melhoria do curso: 

As seguintes ações foram realizadas / propostas pela coordenação do Programa de Pós-
graduação: 
1. O Programa é de Rede e abrange duas grandes áreas: Biotecnologia e Biodiversidade. Ele está 
iniciando um estudo para fortalecer o programa local, a fim de propor em médio prazo a proposta de 
um novo Curso de Pós-graduação em Biotecnologia que seja da UFMS. Para isso os professores do 
Programa estão elaborando em conjunto propostas de editais de grande porte (FINEP, PRONEX, 
PRONEM) para a viabilização de infraestrutura para o fortalecimento do nosso parque tecnológico. Em 
2016, os professores aprovaram junto a UFMS uma proposta para o CT-INFRA FINEP (1º colocado), 
proposta essa que foi aprovada pela FINEP. A proposta foi enviada através da coordenadora do 
Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade. 
2. Realizar um processo seletivo para Professor Titular em Biotecnologia. 
3. Incentivar os professores a buscarem recursos financeiros nos editais de pesquisa 
4. Alterar o núcleo de docentes (permanentes e colaboradores) visando o fortalecimento e estruturação 
da pós-graduação (credenciamentos e descredenciamentos). 
5. Levantar professores que estejam interessados em compor o corpo docente e que tenham produção 
cientifica condizente com o Programa. 
6. Levantar novas disciplinas e ofertas visando uma boa avaliação neste critério para o quadriênio. 
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5.2 Pesquisa 
 

Caracteriza-se como atividade de pesquisa a geração da produção intelectual, científica e de 
desenvolvimento nas áreas tecnológica, artística, técnica, esportiva, pedagógica e cultural. 

A Coordenadoria de Pesquisa (CPQ/Propp), juntamente com suas três divisões, a Divisão de 
Projetos e Grupos de Pesquisa (DIPQ/CPQ/Propp), a Divisão de Laboratórios e Bases de Estudo 
(Dilab/CPQ/Propp) e a Iniciação Científica e Tecnológica (DICT/CPQ/PROPP), é a unidade 
responsável pela coordenação, orientação, acompanhamento e avaliação das atividades de pesquisa 
da UFMS. 

Na Facfan, a produção é proveniente das pós-graduações (docentes e discentes orientados) e 
de professores pesquisadores que trabalham com projetos isolados, sejam eles efetivos ou com 
lotação provisória na Unidade. Os recursos financeiros são obtidos pela UFMS, através dos editais via 
CPQ/Propp, ou provenientes de órgãos de fomento externo como FUNDECT, CNPq e outros.  

Em 2017, segundo dados fornecidos pela CPQ - PROPP, houve um total de 48 (quarenta e 
oito) projetos de pesquisa em andamento, conforme descrito abaixo. 
 
Quadro 4 – Relação de projetos de pesquisa da Facfan.  

Título Coordenador (a) Situação Linha de 
Pesquisa 

Estudo de peptídeos de origem 
vegetal com potencial antimicrobiano 

Maria Lígia 
Rodrigues 
Macedo - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Mecanismo de 
Defesa de Plantas 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE 
AGUDA DE EXTRATOS DA CASCA 

DA GUAVIRA (Campomanesia 
adamantium) EM RATAS WISTAR 

Elisvania Freitas 
dos Santos - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Nutrição 
Experimental 

Associação entre o estado 
nutricional de crianças Terena 

recém-nascidas e variáveis de saúde 
e nutrição materna em Aldeias 

Urbanas de Campo Grande, MS 

Deise Bresan - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Nutrição – Análise 
nutricional de 

população 

Avaliação do consumo de diferentes 
concentrações de farinha da casca 

da guavira em ratos Wistar 
alimentados com dieta hipercalórica 

Elisvania Freitas 
dos Santos - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Nutrição 
Experimental 

Biofilme bacteriano em diferentes 
condições experimentais que 

mimetizam o processo infectivo: uma 
estratégia para o estudo da relação 

patógeno-hospedeiro 

Simone 
Schneider Weber 

- Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Genética de 
microrganismos 

Desenvolvimento de nanopartículas 
de sílica mesoporosa para o 

carreamento e liberação modificada 
do citrato de tamoxifeno 

Teófilo Fernando 
Mazon Cardoso - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Desenvolvimento 
de formas 

farmacêuticas de 
liberação 

modificada. 
Estudo analítico de antimicrobianos 
e produtos de degradação visando o 
monitoramento de contaminação na 

região do pantanal 

Nájla Mohamad 
Kassab - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Desenvolvimento e 
validação de 
métodos de 
análise de 
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Título Coordenador (a) Situação 
Linha de 
Pesquisa 
fármacos, 

medicamentos e 
cosméticos. 

Efeitos de plantas típicas da região 
do cerrado e Pantanal em modelo 

experimental de obesidade na 
síndrome metabólica 

Karine de Cássia 
Freitas - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Metabolismo de 
Nutrientes 

Estado nutricional, atividade física e 
imagem corporal de universitários 

Priscila Milene 
Ângelo Sanches - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Análises 
nutricionais de 

populações 

Hábitos alimentares e fatores 
associados à saúde em idosos 

Giovana Eliza 
Pegolo - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Padrões de 
consumo alimentar 

Qualidade na produção de refeições 
fast food: análise de cardápios em 

shoppings centers de Campo 
Grande-MS 

Patrícia Vieira 
Del Ré - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Padrões de 
consumo alimentar 

Relação entre o consumo de 
proteínas e massa muscular em 

idosos 

Luciana Bronzi 
de Souza - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Análises 
nutricionais de 

populações 

Rede para desenvolvimento de 
novos tratamentos para pacientes 

com câncer com baixa imunidade e 
susceptíveis a infecções bacterianas 

utilizando peptídeos e inibidores 
enzimáticos promíscuos 

Maria Lígia 
Rodrigues 
Macedo - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Proteínas 
Vegetais: 

inibidores de 
proteinases e 

lectinas vegetais 

Armazenamento de frutos de baru 
para produção de castanha torrada, 

sementes e mudas 

Juliana 
Rodrigues 
Donadon - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Secagem e 
armazenamento de 
grãos ou sementes 

Avaliação da qualidade físico-
química de matérias-primas 

regionais do Estado de Mato Grosso 
do Sul. Aproveitamento de plantas 
nativas comestíveis e estudo da 

fração lipídica de algumas espécies 
animais do pantanal sul-mato-

grossense 

Priscila Aiko 
Hiane - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Extração de 
compostos 

naturais 

Desidratação osmótica e secagem 
convencional em Mangas (Mangifera 
indica L.) e Peras (Pyrus communis 

L.). 

Juliana 
Rodrigues 
Donadon - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Pós-colheita e 
processamento de 
produtos vegetais 

Desenvolvimento de Plantas 
Resistentes a Insetos Praga - Prêmio 

Maria Lígia 
Rodrigues 

Proposta 
recomendada - EM 

Bases moleculares 
da Resistência de 
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Título Coordenador (a) Situação 
Linha de 
Pesquisa 

FINEP Macedo - 
Docente 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Plantas ao Ataque 
de Insetos e 
Patógenos 

Bioprospecção e caracterização 
molecular de inibidores de 
proteinases e peptídeos 

antimicrobianos e antitumorais em 
plantas do Cerrado-Pantanal: 

Biomoléculas do Futuro. 

Maria Lígia 
Rodrigues 
Macedo - 
Docente 

Proposta 
recomendada - 
PRORROGADA 

Identificação de 
potenciais usos de 

plantas nativas 
com princípios 

ativos de interesse 
para saúde 

humana e animal 

Estudo do Papel Biológico das 
Lectinas Vegetais: Efeito sobre o 

Desenvolvimento de Callosobruchus 
maculatus e Ação Fungicida. 

Maria Lígia 
Rodrigues 
Macedo - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Mecanismo de 
Defesa de Plantas 

Estudo do Papel Biológico dos 
Inibidores de Tripsina de Vegetais: 
Efeito sobre o Desenvolvimento de 
Callosobruchus maculatus e Ação 

Fungicida 

Maria Lígia 
Rodrigues 
Macedo - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Mecanismo de 
Defesa de Plantas 

Estudo etnofarmacológico da 
atividade anti-inflamatória e 

analgésica das raízes do pequi 
(Caryocar brasiliense Cambess.) 

Ellen Pereira da 
Silva Maciel - 

Discente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Química de 
produtos naturais 

Estudos não clínicos e dos 
mecanismos envolvidos na ação 
anti-inflamatória e antiofídica do 
iridóide especiosídeo isolado da 

Tabebuia aurea e da ação 
neutralizante de anticorpos 

humanizados anti-botrópicos 

Monica Cristina 
Toffoli Kadri - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Investigação sobre 
propriedades 

antiofídicas de 
produtos naturais e 

sintéticos 

Efeito da Baccharis trimera 
(carqueja) sobre as funções 
celulares de macrófagos de 

camundongos obesos após a 
indução da reação inflamatória 

Thalita Vieira do 
Nascimento 
Ximenes - 
Discente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Avaliação das 
atividades anti-
inflamatória e 
analgésica de 

produtos naturais e 
sintéticos 

Caracterização dos efeitos 
inflamatórios in vivo e in vitro 

induzidos 

Monica Cristina 
Toffoli Kadri - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Avaliação das 
atividades anti-
inflamatória e 
analgésica de 

produtos naturais e 
sintéticos 

Aspectos epidemiológicos, clínicos e 
moleculares de infecções fúngicas 

oportunistas 

Marilene 
Rodrigues Chang 

- Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Aspectos 
laboratoriais, 

epidemiológicos e 
moleculares de 

infecções fúngicas, 
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Título Coordenador (a) Situação 
Linha de 
Pesquisa 

bacterianas e 
virais. 

Avaliação da citotoxicidade, inibição 
de topoisomerases humanas e efeito 
apoptótico induzidos por plantas de 

Mato Grosso do Sul 

Renata Trentin 
Perdomo - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Avaliação de 
Atividade 

Farmacológica em 
Cultura de Células 

Ação de substâncias bioativas de 
plantas de Mato Grosso do Sul na 
expressão de genes, caspases e 
inibição de topoisomerase in vitro 

Maria de Fatima 
Cepa Matos - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Avaliação de 
Atividade 

Farmacológica em 
Cultura de Células 

Ciclização Eletrofílica de (Z)-
tiobutenoínos: Síntese e Reatividade 

de 3-iodotiofenos Substituídos 

Adriano Cesar de 
Morais Baroni - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Síntese e 
modificação 
molecular de 

substância bioativa 
utilizando 

ferramentas de 
Química Medicinal 

Cuidado farmacêutico na atenção 
básica para pacientes com doenças 

crônicas não transmissíveis 

Camila 
Guimarães 

Polisel - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Estudos de 
utilização de 

medicamentos 

Ferroceno Isoxazóis: Planejamento, 
Síntese e Avaliação da Atividade 
Biológica Anti-leishmania e Anti-

Tripanossoma 

Adriano Cesar de 
Morais Baroni - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Síntese e 
modificação 
molecular de 

substância bioativa 
utilizando 

ferramentas de 
Química Medicinal 

Interações Medicamentosas em 
ambiente hospitalar 

Maria Tereza 
Ferreira Duenhas 

Monreal - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Estudos de 
utilização de 

medicamentos 

Síntese De Novos Análogos 
Nitroheterocíclicos Isoxazólicos Com 
Potencial Atividade Contra Doenças 

Negligenciadas 

Adriano Cesar de 
Morais Baroni - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Síntese e 
modificação 
molecular de 

substância bioativa 
utilizando 

ferramentas de 
Química Medicinal 

Aplicação de cromotografia líquida 
de alta eficiência e eletroforese 

capilar para determinação de perfil 
de impurezas dos fármacos anti-
histamínicos de terceira geração 

Nájla Mohamad 
Kassab - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Desenvolvimento e 
validação de 
métodos de 
análise de 
fármacos, 

medicamentos e 
cosméticos. 

Desenvolvimento e validação de 
métodos analíticos para 

Nájla Mohamad 
Kassab - 

Proposta 
recomendada - EM 

Desenvolvimento e 
validação de 
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Título Coordenador (a) Situação 
Linha de 
Pesquisa 

determinação simultânea de 
oxitetraciclina com antinflamatórios 

não Esteroidais e avaliação da 
citotoxicidade in vitro dos possíveis 

produtos de degradação 

Docente ANDAMENTO - 
NORMAL 

métodos de 
análise de 
fármacos, 

medicamentos e 
cosméticos. 

Avaliação da Atividade 
Antineoplásica em Cultura de 

Células de Substâncias e Extratos 
de Plantas do Cerrado e Pantanal de 

Mato Grosso do Sul 

Maria de Fatima 
Cepa Matos - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Avaliação de 
Atividade 

Farmacológica em 
Cultura de Células 

Desenvolvimento de uma biblioteca 
de padrões para a aplicação em 

estudos de desreplicação de extratos 
vegetais por CLAE-DAD-EM 

Denise Brentan 
da Silva - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Caracterização 
química e 

identificação de 
compostos 
bioativos de 

origem vegetal 

Sustainable bisabolol production 
from renewable resources 

Carlos Alexandre 
Carollo - Docente 

Proposta 
recomendada - 
PRORROGADA 

Estudos de 
utilização de 

medicamentos 
Suplementação proteica e 

prevalência de sarcopenia em idosos 
hospitalizados em uma unidade de 

cuidados continuados integrados em 
campo grande-ms. 

Fabiane La Flor 
Ziegler Sanches - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Avaliação 
Nutricional no 

Contexto 
Hospitalar 

Estado nutricional e hábitos 
alimentares de professoras 

aposentadas, Campo Grande (MS) 

Giovana Eliza 
Pegolo - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Análises 
nutricionais de 

populações 

Avaliação do consumo da laranjinha-
de-pacu liofilizada na obesidade 

induzida por dieta hiperlipídica em 
ratos 

Elisvania Freitas 
dos Santos - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Nutrição 
Experimental 

Avaliação do consumo de diferentes 
concentrações de farinha de 

bocaiuva em ratos Wistar 
submetidos à dieta hipercalórica 

Elisvania Freitas 
dos Santos - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Nutrição 
Experimental 

Efeitos da laranjinha-de-pacu 
liofilizada em ratos alimentados com 

dieta hiperlipídica 

Priscila Aiko 
Hiane - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Ciência e 
tecnologia dos 

alimentos. 

Investigação do potencial terapêutico 
da fibra de bocaiuva em dieta de 

animais com obesidade e diabetes 
mellitus 

Rita de Cássia 
Avellaneda 
Guimarães - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Nutrição, 
metabolismo e 
atividade física 

Avaliação da qualidade nutricional, 
sensorial e cultural dos cardápios do 
Restaurante Universitário da UFMS 

Patrícia Vieira 
Del Ré - Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

Padrões de 
consumo alimentar 
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Título Coordenador (a) Situação 
Linha de 
Pesquisa 

PARCIAL 

Elaboração de produtos à base de 
ingredientes funcionais e/ou frutos 

do cerrado: Composição físico-
química e aceitabilidade sensorial 

Elisvania Freitas 
dos Santos - 

Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - COM 
RELATORIO 

PARCIAL 

Ciência e 
Tecnologia dos 

Alimentos 

Avaliação do conhecimento do 
adolescente a respeito da colocação 
do preservativo masculino de acordo 
com dados do túnel das sensações 

Soraya Solon - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Construção do 
conhecimento e 

saúde 

Perfil das ações do Projeto Saúde e 
Prevenção nas Escolas realizadas 

em Campo Grande (MS) pelo grupo 
de trabalho SPE-UFMS. 

Soraya Solon - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Construção do 
conhecimento e 

saúde 

Armazenamento de frutos de baru 
para produção de castanha torrada, 

sementes e mudas 

Juliana 
Rodrigues 
Donadon - 
Docente 

Proposta 
recomendada - EM 

ANDAMENTO - 
NORMAL 

Secagem e 
armazenamento de 
grãos ou sementes 

 
 

6 EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE 
 
A UFMS se propõe a interagir com a sociedade em busca de soluções para o desenvolvimento 

do cidadão, da sociedade e da região sul-mato-grossense, conduzindo propostas de melhor adaptação 
dos alunos à comunidade universitária e permitindo que estes vivenciem ações que unam a 
aprendizagem com serviços externos. 
 A gestão da extensão universitária e do apoio ao discente é realizada pela Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Esporte (PROECE) e pela Pró-Reitoria de Apoio ao Discente (PROAES), cujos 
objetivos principais são fomentar uma extensão universitária socialmente relevante e implantar e 
acompanhar políticas estudantis na UFMS.  
 
6.1 Extensão 

 
O encontro entre os saberes das áreas de educação e de saúde potencializa o 

desenvolvimento de ações que privilegiam a dimensão educativa do cuidado à saúde, do cuidado de 
si, do outro e do ambiente, provocando efeitos no desenvolvimento saudável e protagonismo do 
educando e da comunidade onde vive, permitindo opções que melhorem a qualidade de vida sejam 
realizadas.  
 Em 2017, segundo dados da Coordenadoria de Extensão/PROECE, a Facfan manteve em 
andamento 43 (quarenta e três) projetos de extensão, concluídos ou submetidos neste ano, 
coordenados por docentes ou por discentes orientados, conforme descrito a seguir. 
  
Quadro 5 – Relação de projetos de extensão da Facfan.  

Título Coordenador (a) 
Boas Práticas de Fabricação Amanda Gomes Macedo - Discente 

Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos 
Amanda Kethleen Marques de Oliveira 

- Discente 
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Cuidados farmacêuticos em pacientes com distúrbios 
mentais graves e severos no CAPS III Vila Margarida 

Amanda Naomi Teruya - Discente 

Características química, nutritiva, microbiológica e sensorial 
de frutos nativos 

Amanda Ribeiro Marques - Discente 

Ações lúdicas e dinâmicas para conscientização e 
prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e 

gravidez não planejada. 

Ana Rita Coimbra Motta Castro - 
Docente 

Ações lúdicas e dinâmicas para conscientização e 
prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e 

gravidez não planejada. 

Anna Carolina Soares de Araujo Abate 
- Discente 

Cuidado farmacêutico direcionado a adultos com condições 
crônicas de saúde. 

Beatriz Mariane Xavier Thomaz - 
Discente 

Contribuições do Farmacêutico no Cuidado de Condições 
Crônicas na Atenção Primária à Saúde 

Camila Guimarães Polisel - Docente 

Orientação farmacêutica direcionada à administração correta 
de medicamentos 

Camila Guimarães Polisel - Docente 

Serviços clínicos farmacêuticos aplicados aos diversos 
cenários de prática profissional 

Camila Guimarães Polisel - docente 

Tecnologia de sementes e mudas Caroline Ferreira Matos - Discente 
Boas práticas na coleta, pós-colheita e processamento de 

frutos nativos 
Dara Sami Vilasanti Garnes - Discente 

Ações de cuidado farmacêutico em idosos com condições 
crônicas assistidos pela atenção primária à saúde 

Eder Siqueira Leal - Discente 

Valorização de Frutos Nativos e Exóticos Eliza do Prado Francisco - Discente 

Cuidado farmacêutico com enfoque em saúde mental 
Êmelli Laleska Ferreira de Souza - 

Discente 
Plano de Cuidado Farmacêutico aos pacientes com 

Esclerose Múltipla 
Fernanda Cristina Moretti de Souza 

Lomba - Discente 
Alimentando vidas: nutrição e saúde para a comunidade – 

2017 
Fernanda Zanoni Consolo - Docente 

Ambulatório de Nutrição Clínica Fernanda Zanoni Consolo - Docente 
Capacitação de Manipuladores de Alimentos da Base de 

Estudos do Pantanal: do cardápio à mesa 
Giovanna de Carvalho Corrêa Chaves 

- Discente 
Boas práticas na coleta, pós-colheita e processamento de 

frutos nativos 
Isabella da Silva Cunha - Discente 

Ações de cuidado farmacêutico direcionadas a adultos com 
condições crônicas assistidos pela atenção primária à saúde. 

Jeniffer Oliveira Lescano de ávila - 
Discente 

II Sinatex (Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos) Joanna Souza Lima Beck - Discente 
Elaboração da informação nutricional dos produtos 

elaborados pelas comunidades com frutos do Cerrado e 
Pantanal 

Juliana Mara Elora Marques - Discente 

Boas práticas de coleta pós-colheita e processamento de 
frutos nativos 

Juliana Oliveira Biazon - discente 

Problemas relacionados ao medicamento em pacientes com 
esclerose múltipla. 

Lucas Denis de Carvalho Nunes - 
Discente 
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Características química, nutritiva, microbiológica e sensorial 
de frutos nativos 

Lucas Kenzo Shimabukuro Casimiro - 
Discente 

Atendimento Nutricional Aberto à Comunidade (Cópia) 10-
12-2015 (Cópia) 28-11-2016 

Luciana Bronzi de Souza - Docente 

XXII Jornada Acadêmica do Curso de Farmácia da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Luciana Miyagusku - Docente 

Adequação de Embalgens 
Marcos Vinicius Flores Miranda 

Nolasco - Discente 

Cuidado farmacêutico para pacientes com esclerose múltipla 
Maria Tereza Ferreira Duenhas 

Monreal - Docente 

III Encontro Acadêmico de Tecnologia em Alimentos 
Mariana Ferreira Oliveira Prates - 

Docente 

Plano de Negócios 
Mariana Tallita Gomes dos Santos - 

Discente 
Características físico-químicas, nutritivas, microbiológicas e 

sensoriais de frutos nativos 
Mayra Ramos Vieira Alves - Discente 

Aprimorando a gestão de cuidados farmacêuticos na Saúde 
Mental Infantojuvenil. 

Nathália Vasques Rezende Diniz - 
Discente 

Empresa Júnior do Curso de Nutrição: EJ APETITE (Ano 
2017) 

Patricia Beatriz Pedroso Minossi - 
Discente 

Empresa Júnior do Curso de Nutrição: EJ APETITE (Ano 
2017) 

Patrícia Vieira Del Ré - Docente 

Análise e elaboração da composição nutricional de produtos 
elaborados pelas comunidades 

Paulo Sérgio Loubet Filho - Discente 

II Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos (Sinatex) Priscila Aiko Hiane - docente 
Simpósio Sobre Frutos Nativos e Exóticos Rayan Semidei - Discente 

Ampliando a gestão do trabalho e a educação na saúde dos 
cuidados farmacêuticos na Saúde Mental 

Soraya Solon - Docente 

Ações de prevenção de agravos e promoção à saúde do 
adolescente no âmbito da atenção básica. 

Soraya Solon - Docente 

Medalha - atendimento nutricional Thayná Gil Santos - Discente 
Exercendo a cidadania através da promoção à saúde e 

qualidade de vida em uma comunidade isolada no Pantanal - 
MS (cópia) 28-03-2017 

Wander Fernando de Oliveira Filiú – 
Docente  

 
6.2 Apoio ao discente 
 
 Na UFMS, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE) e a Pró-Reitoria de Apoio 
ao Discente (PROAES) são as principais responsáveis pela integração dos discentes, através de 
práticas esportivas e eventos culturais, bem como o desenvolvimento de políticas de apoio baseados 
na atenção ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
 A PROECE se utiliza de projetos de extensão, sob a coordenação de docentes, técnicos ou 
discentes, promovendo ações que envolvem atividades nas modalidades programas, projetos, cursos, 
eventos e prestações de serviços.  
 A PROAES se dedica especialmente ao apoio aos discentes com vulnerabilidade econômica 
através de seus dois programas: “Integração e Assistência Estudantil” e Desenvolvimento e Inclusão”. 
Com base na Resolução nº 59/2017, a PROAES oferece em as seguintes transferências de recursos: 
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1 – auxílio permanência: aporte financeiro mensal; 
2 – auxílio-alimentação: aporte financeiro mensal; 
3 – auxílio-creche: subvenção financeira a discentes com guarda de menores; 
4 – auxílio-moradia: benefício a discentes oriundos de famílias residentes em municípios fora do 
campus no qual está matriculado; 
5 – auxílio à participação em eventos; 
6 – auxílio instrumental pedagógico: disponibilização de kits com materiais e instrumentos 
indispensáveis para a aprendizagem; 
7 – auxílio emergencial: repasse financeiro com duração de até três meses, renovável por igual 
período. Solicitações excepcionais serão julgados por uma equipe da PROAES. 

É importante considerar o apoio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e sua exigência 
de adaptação dos projetos pedagógicos voltados para os direitos humanos e para a educação das 
relações étnico-raciais, além de atendimento também voltado aos alunos portadores de necessidades 
especiais (deficiência intelectual ou sensorial, cegueira total, baixa visão, surdez total, deficiência 
auditiva, deficiência física, síndromes e transtornos diversos), além de incentivar a criação de projetos 
de ensino voltados à recuperação dos acadêmicos, sejam portadores de necessidades especiais, em 
estado de vulnerabilidade econômica, ou não.  
 A Facfan, além dos incentivos oferecidos pelas Pró-Reitorias, objetiva a integração discente 
com o apoio das Coordenações de Curso e da Coordenação de Gestão Acadêmica. 
 

7 AVALIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA  
 

Na avaliação do Guia do Estudante estiveram presentes dois Cursos de Graduação da Facfan. 
Na avaliação do Guia do Estudante o Curso de Farmácia recebeu quatro estrelas e o Curso de 
Nutrição recebeu três estrelas.  A Avaliação do Guia do Estudante é uma pesquisa de opinião feita 
com mais de oito mil professores e coordenadores de curso de todo o país. Eles emitem conceitos que 
permitem classificar as graduações em boas, muito boas e excelentes. 

A Folha de São Paulo classifica as instituições brasileiras e os cursos oferecidos por elas a 
partir de indicadores de pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação. O Curso de 
Graduação em Farmácia da UFMS ocupa o 24° lugar, em comparação com os demais Cursos 
oferecidos no Brasil. O Curso de Nutrição ocupa o 29° lugar entre as Instituições brasileiras. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação interna realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição 
possibilitou a compreensão sobre suas principais potencialidades e fragilidades. Em geral, a 
comunidade da Facfan apontou como principais potencialidades o ambiente de trabalho amistoso, o 
comprometimento e qualificação do corpo docente, o bom relacionamento interpessoal e as notas 
obtidas para os Cursos de Graduação (4 – Cursos de Nutrição e Tecnologia em Alimentos e 5 – Curso 
de Farmácia).  

As principais fragilidades apontadas por discentes, técnicos e docentes para a Facfan foram 
referentes à falta de infraestrutura em geral, problemas constantes com a compra de material de 
consumo para aulas práticas, deficiência de manutenção predial e de equipamentos, de serviço de 
segurança, de iluminação, de condições física e higiênica dos banheiros, de estacionamento e de 
acessibilidade, falta de cantinas e espaço de lazer e convivência, falta de laboratório de informática, 
falta de treinamento para coordenadores e sobre o Serviço Eletrônico de Informações (SEI) e falta de 
orientação sobre as atividades de pesquisa e extensão. Ainda, foi foram apontadas fragilidades na 
atuação do DCE e no retorno à comunidade sobre os resultados de avaliações anteriores. 


