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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ALIMENTOS E NUTRIÇÃO 

 
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL - 2020 
Avaliação dos Cursos de Graduação - Engenharia de Alimentos 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A Comissão Setorial de Avaliação (CSA) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição 

- FACFAN, por meio deste Relatório, apresenta os resultados do processo de autoavaliação institucional, que 
é orientado pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
conforme as determinações da Lei n.º 10.861/2004 (BRASIL, 2004), que institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

As seções dos questionários de avaliação e de apresentação dos resultados são baseadas em eixos e 
dimensões de avaliação, conforme definidos no art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004) e pela  Nota 
Técnica nº 65/2014 (INEP, 2014), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 
INEP, que define o Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional, a partir de 5 eixos: Planejamento e 
Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão e 
Infraestrutura Física. 

O objetivo deste relatório é disseminar a estudantes, professores, técnico-administrativos, 
coordenações de cursos e direção da unidade, a percepção da comunidade sobre o desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, especificamente no âmbito da Facfan, apontando suas 
potencialidades e fragilidades, bem como subsidiar a CPA na elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação 
Institucional da UFMS e as coordenações e a Direção no direcionamento de suas ações e pleitos junto à 
Instituição.  

 
2. PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
O processo de avaliação na Unidade é coordenado pela Comissão Setorial de Avaliação - CSA, sob 

coordenação geral da CPA, em consonância com a Proposta de Autoavaliação Institucional da UFMS. 
As CSAs são instituídas por meio de Instrução de Serviço das Unidades de Administração Setorial e têm 

o seu funcionamento regulamentado pela Resolução COUN n.º 57, de 13 de junho de 2017 da UFMS. A CSA-
Facfan é composta assegurando a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, sendo 
constituída, atualmente, por 5 docentes, 1 estudante da graduação, 1 estudante da pós-graduação e 2 técnico-
administrativos. 

Os questionários de avaliação são disponibilizados duas vezes ao ano na página do Sistema de 
Avaliação Institucional - SIAI. Os relatórios anuais dos resultados da autoavaliação institucional, elaborados 
pela CSA, são disponibilizados, com acesso público, no site da Facfan e da Secretaria Especial de Avaliação 
Institucional - Seavi. Além disso, são realizados reuniões com a Direção, Coordenações de graduação e de pós-
graduação, docentes e estudantes para apresentações dos principais resultados. Depois disso as coordenações 
realizam reuniões de NDE/Colegiado para discutir os resultados e elaborar uma devolutiva à CSA com seus 
planos de ações sobre os aspectos que podem ser melhorados e, também, sobre a concretização e efetividade 
das ações planejadas anteriormente baseadas na avaliação anterior. 
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A primeira etapa da Avaliação Institucional, referente à 2020-1, ocorreu de 15 de junho a 07 de julho 

de 2020, voltada para estudantes e docentes. A segunda etapa ocorreu de 3 a 30 de novembro de 2020 
referente à 2020-2, voltada a todos os segmentos acadêmicos: estudantes, docentes, coordenadores de 
cursos, diretores de unidades e técnicos administrativos. 

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

• Muito bom = escore 5, 
• Bom = escore 4, 
• Satisfatório = escore 3, 
• Parcialmente satisfatório = escore 2, e 
• Insatisfatório = escore 1. 

 
A Agetic, com orientações da SEAVI, compila os resultados das avaliações por meio de tabelas e 

gráficos e os disponibiliza no SIAI da instituição. A partir desses dados, fornecidos pela SEAVI/Agetic, cada CSA 
realiza a análise descritiva e discussão dos resultados da unidade, apresentadas em seus respectivos relatórios, 
juntamente com considerações da Direção e das Coordenações de cursos da unidade. Em 2020, um modelo 
de relatório com tabelas, estatísticas descritivas e gráficos em planilhas Excel, elaborado pelo LabMAE-FAENG 
(Laboratório de Metodologias Ativas para o Ensino de Engenharia), foi desenvolvido especialmente para a 
SEAVI-UFMS. Dados e gráficos gerados nessas planilhas foram utilizados na elaboração dos relatórios da 
unidade. Conforme orientação da CPA-UFMS, média e mediana iguais ou menores do que 3 indicam aspectos 
a serem considerados como fragilidade ou oportunidade de melhoria, semelhante aos critérios utilizados pelo 
MEC nas avaliações de cursos. 

 
3. CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
A UFMS oferta desde 2011 o curso de Tecnologia em Alimentos, de três anos de duração, conceito 4 

nas avaliações do MEC e estrutura curricular fundamentada nas características socioeconômicas do Estado de 
Mato Grosso do Sul. Considerando que o mundo do trabalho dinâmico exige aperfeiçoamento contínuo e 
vivência do campo de trabalho, desde 2017 o Núcleo Docente Estruturante do Curso discutia um planejamento 
estratégico de criação do Curso de Engenharia de Alimentos, a fim de consolidar a formação acadêmica e 
profissional na Área de Alimentos, em período integral, possibilitando participação dos estudantes em visitas 
técnicas, em estágios e projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

A Engenharia de Alimentos é a especialidade da Engenharia que se dedica à transformação da matéria-
prima alimentar em alimento próprio para o consumo, por meio de processos tecnológicos apropriados. Desta 
forma, as atribuições do Engenheiro de Alimentos englobam as do Tecnólogo de Alimentos. O Curso de 
Graduação em Engenharia de Alimentos apresenta caráter de atuação profissional abrangente, com 
disponibilidade para atividades durante o dia de forma a aplicar seus conhecimentos e atender as 
competências de um profissional mais dinâmico. Assim, o curso foi criado pela Resolução n. 57, de 04 de julho 
de 2018 do Conselho Universitário, ofertando 40 vagas anualmente. 
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Identificação do curso:  
Nome do curso: Engenharia de Alimentos - Bacharelado 
Título acadêmico: Bacharel 
Modalidade: Presencial 
Turno: integral (manhã e tarde) 
Duração (CFE): min. 10 semestres 
Duração (UFMS): min. 10 semestres e max. 15 semestres   
Implantação: 2019 
Autorização: Resolução Coun nº 57/2018 
Reconhecimento: Após a colação de grau da primeira turma. 
Número de vagas: 40  
Carga horária: 3.746 horas 
 
Coordenador: Bacharel em Engenharia de Alimentos com Doutorado em Ciência de Alimentos, regime de 
trabalho com dedicação exclusiva em período integral (40 h). 

 
As informações sobre a concepção e embasamento do curso, bem como objetivos, metodologias, 

perfil do egresso, regulamentos e matriz curricular podem ser consultados na página da Facfan 
(https://facfan.ufms.br/) e no Projeto Pedagógico do Curso - PPC 
(https://facfan.ufms.br/files/2020/12/2020_RES_257__Aprova_PPC_.-1.pdf).  

 
Os estudantes do curso de Engenharia de Alimentos, bem como os demais da universidade, podem se 

candidatar aos programas de assistência estudantil oferecidos. A Tabela a seguir apresenta o número de 
estudantes beneficiados no curso. 

 
Tabela 1. Auxílios recebidos por estudantes do curso. 

Tipo de auxílio Estudantes atendidos 

Auxílio permanência 6 

Auxílio Emergencial 2 

Auxílio Moradia 1 

Auxílio Alimentação 6 

Bolsa PIBIC/PIBITI 2 

Bolsa de Extensão 9 

Bolsa de Iniciação Científica 6 

Bolsa Pró-Estágio 1 

Atendimento psicopedagógico 1 

Fonte: CAE/PROAES/UFMS – Coordenadoria de Assistência Estudantil e Coordenação de Curso. 
 
A Tabela a seguir apresenta a composição e estrutura do Colegiado e do NDE do curso de Graduação. 
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Tabela 2. Número de docentes que compõem o Colegiado de Curso e NDE, Número de Estudantes que 
compõem o Colegiado de Curso. 

Curso 
Número de docentes que 
compõem o COLEGIADO 

Número de estudantes que 
compõem o COLEGIADO 

Número de docentes 
que compõem o NDE 

Engenharia de 
Alimentos 

5 1 5 

Fonte: Coordenação do Curso. 
 

3.1 Percepção da comunidade acadêmica: resultados 
 

A adesão da comunidade acadêmica da FACFAN nas avaliações institucionais em 2020:. 
 

Tabela 3. Adesão dos diferentes segmentos da FACFAN na autoavaliação institucional em 2020. 

Segmentos 
2020-1 2020-2 

Total Participantes % Total Participantes % 

Diretor - - - 1 1 100,0 

Coordenadores de graduação - - - 4 4 100,0 

Coordenadores de pós-graduação - - - 5 4 80,0 

Docentes 54 39 72,2 44 25 56,8 

Estudantes de graduação 520 282 54,2 483 184 38,1 

     Engenharia de Alimentos 67 35 52,2 62 25 40,3 

     Farmácia 241 156 64,7 234 116 49,6 

     Nutrição 170 71 41,8 155 30 19,4 

     Tecnologia em Alimentos 42 20 47,6 32 13 40,6 

Estudantes de pós-graduação 87 52 59,8 74 35 47,3 

     Biotecnologia - Mestrado 16 12 75,0 16 4 25,0 

     Biotecnologia - Doutorado 8 7 87,5 8 5 62,5 

     Biotecnologia e Biodiversidade - Doutorado 16 8 50,0 8 3 37,5 

     Ciências Farmacêuticas - Mestrado 31 13 41,9 24 11 45,8 

     Ciências Farmacêuticas - Doutorado 16 12 75,0 18 12 66,7 

Técnicos-administrativos - - - 48 21 43,8 

TOTAL DA UNIDADE 661 373 56,4 659 274 41,6 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020) 
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Alguns aspectos avaliados da Facfan tiveram seus resultados disponibilizados no SIAI por curso e 
outros de forma sem essa divisão. A seguir são apresentados os resultados das avaliações do curso. 

 
Figura 1. Avaliação do curso de Engenharia de Alimentos pelos estudantes em 2020-1. 
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Figura 2. Avaliação do curso de Engenharia de Alimentos pelos estudantes em 2020-2. 
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Figura 3. Avaliação do curso de Engenharia de Alimentos pelos docentes em 2020-1. 
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Figura 4. Avaliação do curso de Engenharia de Alimentos pelos docentes em 2020-2. 
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QUESTÕES ABERTAS (PRINCIPAIS PONTOS CITADOS) 
 
Disciplinas e Desempenho Docente 
 
Avaliação pelos estudantes 2020-1 
Pontos positivos: Os acadêmicos elogiaram a atenção, didática e compreensão de parte dos docentes, 
inclusive tais comentários foram emitidos por diferentes estudantes para um mesmo professor. 
Pontos negativos: Entre os comentários negativos, destacaram-se a extensa quantidade de conteúdo para a 
carga horária da disciplina, ratificando o resultado obtido no questionário disciplina/desempenho docente, no 
item que questionava a suficiência da carga horária. Também citaram problema no áudio das aulas e, nesse 
caso, sugeriram que vídeo-aulas fossem gravadas. A falta de didática foi comentada por diferentes acadêmicos 
para um mesmo docente. Além disso, relataram problema quanto ao cumprimento de prazos para entrega de 
notas, bem como, tempo insuficiente para realização de provas. Por fim, dificuldade de entenderem como as 
atividades deveriam ser realizadas foi outro tópico informado pelos alunos. 
Sugestões/outros: Comentário recorrente foi para que a presença não fosse cobrada, especialmente na 
disciplina Tópicos Especiais em Engenharia de Alimentos I, ministrada por diversos docentes.  
Avaliação pelos estudantes 2020-2 
Pontos positivos: Os acadêmicos destacaram o uso de metodologias de ensino eficientes; boa comunicação; 
aplicação da teoria da disciplina para o aspecto prático da profissão; disponibilidade; presteza; disponibilização 
de materiais para resolução das atividades e estudo para prova; coerência entre o conteúdo e atividades. 
Pontos negativos:Entre os pontos negativos, destaca-se a falta de explicação (uso apenas de slides); pouco 
tempo de aula; controle de presença confuso; problema na comunicação com os acadêmicos; não determinar 
a data para devolução das atividades; problema na didática; conteúdo programático confuso; falta de 
compreensão para entender problemas na conexão de internet dos estudantes; estudos dirigidos confusos; 
vídeos extensos; atraso para postagens e respostas no AVA e SISCAD; dificuldade de elaborar relatórios de 
aulas práticas mesmo com o vídeo apresentado pelo docente; excesso de listas de exercícios; falta de clareza 
na prova; pouco tempo para realizar as provas. 
Sugestões/Outros: Não se aplica. 

 
Ensino Remoto de Emergência - ERE 
 
Avaliação pelos estudantes 2020-1 
Foram registrados seis comentários a respeito do ensino remoto de emergência. 
Três comentários sugeriram que a presença ou atividades cuja presença é cobrada não fosse obrigatória. Dois 
comentários destacaram as dificuldades encontradas para acompanhamento das aulas. 
Avaliação pelos estudantes 2020-2 
Foram registrados cinco comentários a respeito do ensino remoto de emergência.  
Quatro comentários destacaram dificuldade de aprendizagem e apontaram diversos motivos como tempo 
insuficiente para a quantidade de conteúdo e grande quantidade de atividades (trabalhos) como tentativa de 
garantir o aproveitamento que, na opinião dos acadêmicos, não resultaram efeito.  
Um comentário foi a respeito do auxílio inclusão digital. De acordo com o acadêmico, o uso do chip não foi 
benéfico, prejudicando o seu desenvolvimento acadêmico. 
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3.2 Plano de ação do curso 
 

Seguem as considerações da Coordenação de Curso após a análise do relatório enviado pela CSA. 
 
Ações da UAS para sanar fragilidades e/ou problemas detectados na avaliação de 2019, de acordo com a 
Coordenação: 

 
Quadro. Ações propostas para sanar as Fragilidades apontadas no ano de 2019 e sua situação atual. 

Fragilidade Foi proposta alguma ação? Qual e para quem? 

Situação atual: 
encaminhada, 
realizada, em 

andamento etc. 
Política de ensino de 
graduação 

  

Estudante de graduação   
Existência de programa de 
programa de mobilidade 
acadêmica (nacional ou 
internacional) 

A UFMS permite a mobilidade acadêmica e dispõe de 
orientações para tal. Deste modo, os estudantes do curso de 
Engenharia de Alimentos podem cursardisciplinas em outras 

Unidades da UFMS, ou em Instituições de Ensino Superior em 
nível estadual, nacional e internacional, oportunizando, desta 

forma, a complementação de seus estudos, bem como o 
desenvolvimento de sua formação. 

Diante da fragilidade apontada, a coordenação propôs como 
ação melhorar a divulgação da mobilidade acadêmica, 

disponibilizando aos estudantes maiores informações. Essas 
informações serão disponibilizadas no site do curso e 

repassadas em encontros/reuniões com os acadêmicos a 
respeito das Políticas de ensino da UFMS. 

Em andamento 

Política de atendimento aos 
estudantes 

  

Estudante de graduação   
Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e 
auxílios) 

A UFMS dispõe de tais programas, o que permite que 
acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos em situação 
de vulnerabilidade sejam acolhidos e assistidos.  Diante desta 

fragilidade apontada, a coordenação propôs como ação 
melhorar a divulgação dos auxílios e programas de assistência 

estudantil, disponibilizando aos estudantes maiores 
informações. Essas informações serão disponibilizadas no site 

do curso e repassadas em encontros/reuniões com os 
acadêmicos a respeito das Políticas de atendimento aos 

estudantes da UFMS. 
Ademais, a coordenação se compromete a investigar/ 

detectar/orientar os alunos que eventualmente necessitam ser 
atendidos/contemplados pelos programas de acolhimento e 

permanência. 
Essa investigação e detecção de estudantes poderá ser 

monitorada semestralmente mediante um formulário de 
controle interno da coordenação, no qual os alunos irão 

responder determinadas perguntas que ajudarão a 

Em andamento 
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coordenação a identificar acadêmicos em situação de 
vulnerabilidade. 

Programas de acessibilidade 
(adaptação de espaços, 
equipamentos adaptados as 
deficiências, tecnologias 
assistivas) 

A UFMS dispõe da Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas 
responsável pela execução e acompanhamento das políticas de 

acessibilidade no âmbito da universidade. Diante desta 
fragilidade apontada, a coordenação propôs como ação 

melhorar a divulgação destes programas, disponibilizando aos 
estudantes maiores informações. Essas informações serão 

disponibilizadas no site do curso e repassadas em 
encontros/reuniões com os acadêmicos a respeito das Políticas 

de atendimento aos estudantes da UFMS. 
Além disto, a coordenação se compromete a investigar/ 

detectar/orientar os alunos que eventualmente necessitam ser 
atendidos/contemplados pelos programas de acessibilidade. 

Essa investigação e detecção de estudantes poderá ser 
monitorada semestralmente mediante um formulário de 
controle interno da coordenação, no qual os alunos irão 

responder determinadas perguntas que ajudarão a 
coordenação a identificar acadêmicos que requerem 

acessibilidade. 

Em andamento 

Apoio psicopedagógico A UFMS dispõe de atendimento psicossocial direcionadoao 
atendimento de alunos com a missão de zelar pelo bem estar e 

qualidade de vida da comunidade acadêmica. Diante desta 
fragilidade, a coordenação propôs como ação melhorar a 

divulgação do apoio psicopedagógico, disponibilizando aos 
estudantes maiores informações. Essas informações serão 

disponibilizadas no site do curso e repassadasem 
encontros/reuniões com os acadêmicos a respeito das Políticas 

de atendimento aos estudantes da UFMS. 
Além disto, a coordenação se compromete a investigar/ 

detectar/orientar os alunos que eventualmente necessitem 
deste apoio. 

Essa investigação e detecção de estudantes poderá ser 
monitorada semestralmente mediante um formulário de 
controle interno da coordenação, no qual os alunos irão 

responder determinadas perguntas que ajudarão a 
coordenação a identificar os acadêmicos. 

Em andamento 

Política institucional e ações 
de estímulo à produção 
estudantil e à participação 
em eventos 

  

Estudantes de graduação   
Apoio financeiro ou logístico 
para a organização e 
participação em eventos na 
IES e de âmbito local, 
nacional ou internacional 

Diante desta fragilidade, a coordenação propôs como ação 
melhorar a divulgação destes apoios quando disponíveis. Essas 
informações serão repassadas via e-mail, disponibilizadas no 
site do curso e em encontros/reuniões com os acadêmicos a 

respeito das Políticas institucionais e ações de estímulo à 
produção estudantil e à participação em eventos. 

Além disto, a coordenação se compromete a detectar 
anualmente o interesse de estudantes quanto a organização e 

participação em eventos, amparado no que for necessário. 

Em andamento 
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Apoio à produção 
acadêmica e à sua 
publicação em encontros e 
periódicos nacionais e 
internacionais 

Diante desta fragilidade, a coordenação propôs como ação 
melhorar a divulgação destes apoios quando disponíveis. Essas 
informações serão repassadas via e-mail, disponibilizadas no 
site do curso e em encontros/reuniões com os acadêmicos a 

respeito das Políticas institucionais e ações de estímulo à 
produção estudantil e à participação em eventos. 

Em andamento 

 
- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações (caso a coordenação queira elencar ou 
comentar): Nada a acrescentar 
 

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias (mediana ≤ 3, satisfatório) 
apontadas na auto avaliação institucional de 2020 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de 
curso. 

Considerar: 
 Fragilidade (atende 3 critérios): mediana ≤3; média <3 e maior frequência de respostas NÃO é em 4+5 (bom 

e muito bom). 
 Oportunidade de melhoria (atende 2 critérios): mediana ≤3 e + um dos outros 2 critérios, ou + alto índice 

de respostas em NSA/NS (>30%). 
Vale destacar que não foram identificadas fragilidades / oportunidades de melhoria pelos Docentes 

em 2020-1 e 2020-2. 
 
Tabela 4. Fragilidades e oportunidades de melhoria apontadas por segmento no ano de 2020 e ações 
propostas para saná-las. Respostas: MB- muito bom, B- bom, S- satisfatório, PS- parcialmente satisfatório, I- 
insatisfatório, NSA/NS- não se aplica /não sei. 

 Média Mediana Maior 
% 

Resposta Tipo Ação proposta / 
 Encaminhada a quem 

Estudantes       

Desempenho do 
Estudante 

      

2020-2 Assimilação dos 
conteúdos abordados 

2.68 3 28.0 S F A coordenação propõe 
acompanhar com regularidade os 
acadêmicos, averiguando os 
motivos e propondo soluções junto 
aos acadêmicos e docentes. 

Ensino Remoto de 
Emergência 

      

2020-1 Contribuição 
para o seu aprendizado 
das aulas ao vivo no 
horário da aula 

2.76 3 28.6 S, PS F Propor aos docentes que realizam 
aulas ao vivo que façam 
igualmente a gravação das aulas e 
disponibilizem posteriormente aos 
acadêmicos. Desta forma, alunos 
com baixa conectividade, com falta 
de atenção e/ou ausência, podem 
recuperar informações/conteúdo 
de forma facilitada. 

2020-2 Contribuição 
para o seu aprendizado 
das aulas ao vivo no 
horário da aula 

1.88 2 44.0 I F  
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2020-2 Contribuição 
para o seu aprendizado 
das aulas gravadas (para 
assistir quando puder) 

2.76 3 36.0 S F Propor aos docentes que realizam 
aulas gravadas que façam também 
encontros ao vivo, a fim de tirar 
dúvidas dos conteúdos gravados. 
Além disso, esses encontros 
podem auxiliar positivamente na 
interação com a turma e na 
absorção do conhecimento. 

Política para a 
Internacionalização 

      

Divulgação no meio 
acadêmico 

2.70 2 20.0 B, S, PS, 
NSA/NS 

F A coordenação propõe, 
juntamente com a AGINOVA, 
melhorar a divulgação no meio 
acadêmico do curso. Algumas 
estratégias adotadas será: 
disponibilizar orientações no site 
do curso; realizar 
encontros/reuniões a respeito do 
assunto; envio de e-mails 

Sua implantação no 
âmbito do curso 

2.33 2 32.0 PS F A coordenação propõe, 
juntamente com a AGINOVA, 
buscar a implantação da 
internacionalização no âmbito do 
curso. Tal medida será melhor 
discutida no NDE e colegiado. 

Atuação NDE e Colegiado       

Núcleo Docente 
estruturante – NDE 

3.47 3 32.0 S, NSA/NS O A ação proposta será melhorar a 
divulgação junto aos alunos da 
atuação/funções/deliberações do 
NDE no âmbito do curso. 

Políticas de Ensino       

Existência de programas 
de monitoria para as 
disciplinas 

2.82 2 28.0 PS F Não houve até o momento a 
criação de monitorias para 
disciplinas ministradas pelo corpo 
docente do curso, tendo em vista o 
recente início da oferta de 
disciplinas para a Engenharia de 
Alimentos (2019/1). Contudo, será 
avaliado junto aos docentes do 
curso a possibilidade de programas 
de monitoria. 

Existência de programa 
de mobilidade 
acadêmica (nacional ou 
internacional) 

3.12 2 32.0 NSA/NS O A coordenação propõe melhorar a 
divulgação da mobilidade 
acadêmica, disponibilizando aos 
estudantes maiores informações. 
Essas informações serão 
disponibilizadas no site do curso e 
repassadas em encontros/reuniões 
com os acadêmicos a respeito das 
Políticas de ensino da UFMS. 
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Política de Atendimento 
Aos Estudantes 

      

Programas de 
acessibilidade 
(adaptação de espaços, 
equipamentos 
adaptados as 
deficiências, tecnologias 
assistivas) 

3.47 3 36.0 B O A coordenação propõe como ação 
melhorar a divulgação destes 
programas, disponibilizando aos 
estudantes maiores informações. 
Essas informações serão 
disponibilizadas no site do curso e 
repassadas em encontros/reuniões 
com os acadêmicos a respeito das 
Políticas de atendimento aos 
estudantes da UFMS. 
Além disto, a coordenação se 
compromete a investigar/ 
detectar/orientar os alunos que 
eventualmente necessitam ser 
atendidos/contemplados pelos 
programas de acessibilidade. 
Essa investigação e detecção de 
estudantes poderá ser monitorada 
semestralmente mediante um 
formulário de controle interno da 
coordenação, no qual os alunos 
irão responder determinadas 
perguntas que ajudarão a 
coordenação a identificar 
acadêmicos que requerem 
acessibilidade 

Apoio psicopedagógico 3.27 2 40.0 NSA/NS O A coordenação propõe como ação 
melhorar a divulgação do apoio 
psicopedagógico, disponibilizando 
aos estudantes maiores 
informações. Essas informações 
serão disponibilizadas no site do 
curso e repassadas em 
encontros/reuniões com os 
acadêmicos a respeito das Políticas 
de atendimento aos estudantes da 
UFMS. 
Além disto, a coordenação se 
compromete a investigar/ 
detectar/orientar os alunos que 
eventualmente necessitem deste 
apoio. 
Essa investigação e detecção de 
estudantes poderá ser monitorada 
semestralmente mediante um 
formulário de controle interno da 
coordenação, no qual os alunos 
irão responder determinadas 
perguntas que ajudarão a 
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coordenação a identificar os 
acadêmicos. 

Processos de Gestão 
Institucional 

      

Utilização das decisões 
colegiadas pela 
comunidade interna 

3.53 3 36.0 S O Tal fragilidade não compete a 
coordenação do curso de 
Engenharia de Alimento. Neste 
contexto, cabe a coordenação do 
curso respeitar as diretrizes e 
orientações frente as decisões 
colegiadas. 

 
- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações (caso a coordenação queira elencar ou 
comentar): Nada a acrescentar. 
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