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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 Geral da Unidade - FACFAN 

 
 
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. FACFAN 
 
3.1 Dados gerais 
 

Em 2020, a Facfan ofereceu quatro cursos de graduação, relacionados na Tabela seguinte. 
 
Tabela 1. Cursos oferecidos pela UAS e número de vagas em 2020. 

Curso Turno Entrada (Sem.) Vagas ofertadas 

Curso 2604 – Engenharia de Alimentos Integral (M/V) 1º 40 

Curso 2601 - Farmácia Integral (M/V) 1º 50 

Curso 2602 - Nutrição Integral (M/V) 1º 40 

Curso 2603 - Tecnologia em Alimentos* N 1º 00 

* não foram ofertadas vagas de ingresso para o Curso Superior de Tecnologia em Alimentos (em extinção). 
Fonte: SECAC/FACFAN (SISCAD/UFMS) 
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Na Facfan são oferecidos os seguintes cursos de pós-graduação, com seus respectivos conceitos. 
 
Tabela 2. Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu oferecidos pela UAS, matrículas e conceitos CAPES. 

Programa de Pós-Graduação Nível Estudantes matriculados Conceito 
CAPES 

Biotecnologia M 15 - 

Biotecnologia D 7 - 

Biotecnologia e Biodiversidade (rede pró-Centro 
Oeste) 

D 8 4 

Ciências Farmacêuticas M 22 4 

Ciências Farmacêuticas D 15 4 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas Mestrado e Doutorado – Facfan e Programa 
de Pós Graduação em Biotecnologia, e Biotecnologia e Biodiversidade (Rede Pró-Centro-Oeste) - Facfan 
 

O corpo docente da Facfan é composto por 2,17% de mestres e 97,82% de doutores, e por 97,82% de 
docentes em tempo integral, distribuído conforme apresentado a seguir. 
 
Tabela 3. Titulação e regime de trabalho dos docentes da Facfan. 

Titulação/Regime 
de Trabalho 

Integral Parcial Horista Total 

Doutor 44 1 0 45 

Mestre 1 0 0 1 

Especialista 0 0 0 0 

Total 45 1 0 46 

Fonte: Direção da Facfan 
 

A Tabela a seguir apresenta o quantitativo de técnicos na Unidade e sua distribuição por titulação. 
 
Tabela 4. Número de técnico-administrativos na Unidade. 

Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total 

- 2 14 5 18 9 48 

Fonte: COAD/Facfan 
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3.2 Apoio ao estudante 
 

Os estudantes da Facfan, bem como os de outras unidades setoriais, podem se candidatar aos 
programas de assistência estudantil oferecidos pela universidade. A Tabela a seguir apresenta o número de 
estudantes beneficiados nos cursos da unidade. 

 
Tabela 5. Auxílios recebidos por estudantes de graduação da Facfan em 2020. 

Tipo de auxílio Tec. em Alimentos Eng. de Alimentos Farmácia Nutrição 

Auxílio permanência 1 6 33 9 

Auxílio Emergencial 1 2 9 5 

Auxílio Moradia - 1 15 4 

Auxílio Creche - - 1 - 

Auxílio Alimentação 1 6 19 6 

Bolsa do Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde 

- - 2 4 

Bolsa do Programa de Educação 
Tutorial (PET) 

- - 17 - 

Bolsa PIBIC/PIBITI 2 2 19 12 

Bolsa de Extensão 7 9 17 16 

Bolsa de Iniciação Científica - 6 15 4 

Bolsa Monitoria de Ensino - - 9 9 

Auxílio para Participação em 
Eventos e Competições 

- - - 10 

Bolsa Pró-Estágio - 1 - - 

Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa 

- - 1 - 

Bolsa de Iniciação em Desenv. 
Tecnológico e Inovação 

- - - 4 

Atendimento psicopedagógico - 1 1 2 

Fonte: CAE/PROAES/UFMS – Coordenadoria de Assistência Estudantil e Coordenações de Curso. 
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Tabela 6. Auxílios recebidos por estudantes da pós-graduação da Facfan em 2020. 

Tipo de auxílio Biotecnologia 
(M e D) 

Biotecnologia e 
Biodiversidade (D) 

Ciências Farmacêuticas 
(M e D) 

Auxílio permanência - - - 

Auxílio Emergencial - - - 

Auxílio Moradia - - - 

Auxílio Creche - - - 

Bolsa Demanda Social 6 6 15 

Bolsa de Estudos para Pós-
doutorado 

- - 1 

Atendimento psicopedagógico - 1 1 

Fonte: CAE/PROAES/UFMS – Coordenadoria de Assistência Estudantil. 
 
 
Tabela 7. Número de disciplinas da Facfan atendidas por monitores em 2020. 

Curso 2020-1 2020-2 

Tecnologia em Alimentos 1 0 

Engenharia de Alimentos 0 0 

Farmácia 6 5 

Nutrição 6 7 

Fonte: SAP/COAC/Facfan. 
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4. AVALIAÇÃO DA UNIDADE 
 

A adesão da comunidade acadêmica da FACFAN nas avaliações institucionais em 2020 está apresentada 
a seguir. 
 
Tabela 8. 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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4.1 Percepção da comunidade acadêmica: resultados 
 

Alguns aspectos avaliados da Facfan tiveram seus resultados disponibilizados no SIAI por curso e 
outros de forma abrangente, sem essa divisão. A seguir são apresentados os resultados gerais da Facfan. 

 
Figura 1. Avaliação geral da Facfan em 2020-1. 
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Figura 2. Avaliação geral da Facfan em 2020-2. 
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QUESTÕES ABERTAS - ERE (PRINCIPAIS PONTOS CITADOS) 
 
Estudantes: 
Pontos negativos: falta de acesso a um computador e à internet; aulas ao vivo (queda de internet, horário fixo, 
qualidade de som e imagem); aulas gravadas muito longas e difíceis de baixar e cansativas de assistir por isso 
(dividir em itens/ assunto mais curtos); excesso de atividades passadas na disciplina; falta de disponibilidade 
de espaço, condições adequadas, e tempo para estudar em casa, além de demandas de outras pessoas 
(família) e atividades (trabalho); saúde mental prejudicada (ansiedade, pressão, desamparo, desânimo); 
sensação de falta de atenção, suporte e treinamento dado pela universidade ao professor para aulas à 
distância; cobrança de presença ou atividades valendo presença; falta das aulas práticas; auxílio emergencial 
insuficiente ou ineficaz. 
Pontos positivos: aulas gravadas (acesso a qualquer momento, melhor qualidade que as ao vivo); esforço dos 
professores. 
Sugestões: “cada disciplina se ater a sua própria carga horária e seguir o horário semanal de aulas, isso vai 
possibilitar que os alunos possam voltar a ter uma rotina de estudos”; enviar material bibliográfico para 
consulta junto com os slides de aulas para embasar o estudo; uniformizar as metodologias de aula e atividades 
nas disciplinas. 
 
Docentes: 
Pontos negativos: dificuldade de adaptação e falta de preparo ao ensino remoto e suas ferramentas; falta de 
tempo e de equipamentos adequados para o preparo e realização as aulas à distância, tanto gravadas quanto 
ao vivo; falta de práticas (perda irremediável para a formação estudantil); aprendizagem prejudicada; falta de 
suporte no uso de ferramentas de ensino remoto. 
Pontos positivos: conhecimento e uso de novas ferramentas de ensino e aulas; 
Sugestões: curso para os uso do AVA para todos os docentes; disponibilizar alguns softwares específicos para 
docentes e estudantes; cursos de ferramentas de ensino a distância que não sejam somente usando o AVA. 
 
4.2 Plano de ação da Unidade 
 

Seguem as considerações da Direção 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 
Direção: 
 
Quadro. Ações propostas para sanar as Fragilidades apontadas no ano de 2019 e sua situação atual. 

Fragilidade Solicitante Situação atual 
Consolidação do prédio para alocar o 
Curso de Nutrição 

Nutrição Prédio foi entregue, com salas de aulas, 
laboratório de informática, salas de aulas, 
novos laboratórios de pesquisa, 
laboratórios de aulas de graduação, 
secretaria acadêmica, salas de 
coordenações e pós-graduações, 
secretaria administrativa. Entretanto, 
ainda falta a instalação do elevador para 
completa acessibilidade.  

Revitalização da iluminação externa 
da Facfan 

Principalmente Engenharia de 
Alimentos, Farmácia 

Iluminação está sendo concluída pela 
PROADI 
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Calçamento do setor que abrange o 
Curso de Farmácia, Engenharia de 
Alimentos, Tecnologia de Alimentos, 
Auditório 

Principalmente Curso de 
Farmácia, Engenharia de 
Alimentos, Tecnologia de 
Alimentos 

Calçamento sendo concluído pela Proadi 

Asfalto até a UNITAL Engenharia de Alimentos e 
Tecnologia de Alimentos 

Asfalto foi concluído  

Condições físicas dos sanitários 
Farmácia 

Farmácia Projeto de reestruturação está 
protocolado na PROADI e está na fila de 
demanda para 2021 

Melhorar divulgação de oportunidades 
de participação em projetos de 
pesquisas e dos resultados dos projetos 

Todos os cursos Ampla divulgação em todas as redes 
sociais legais, em todos os canais da UFMS. 
Entretanto, vale ressaltar que muitas das 
atividades que envolvem participações em 
projetos e eventos, foram drasticamente 
prejudicados pela pandemia  

Avaliação das políticas de 
acompanhamento de egressos pelo 
coordenador de curso de pós-
graduação 

Todos os cursos de Pós As coordenações foram orientadas pela 
PROPP a fazerem esse acompanhamento 

Adaptação de espaços, equipamentos 
adaptados às 
deficiências, tecnologias assistivas 

Todos os setores da Facfan Muitas fragilidades foram sanadas, mas 
outras continuam existindo. Entretanto, 
todas as fragilidades foram apresentadas 
aos setores responsáveis e aguardando 
soluções de acordo com as possibilidades 
técnicas e financeiras da UFMS. 

Divulgação das decisões colegiadas 
pela comunidade interna 

Coordenadores, professores, 
técnicos e estudantes 

Direção solicitou ao DCE representantes 
discentes para compor os órgãos 
colegiados, todas as ATAS são públicas e 
publicadas no Boletim Oficial da UFMS, 
bem como os atos deliberativos 
(resoluções). Direção também cobrou dos 
conselheiros que divulguem nos seus 
cursos e setores as decisões das reuniões 

Espaços para atendimento aos 
discentes 

Coordenadores, professores e 
discentes 

A Proadi está fazendo estudo de espaços 
físicos para atender as demandas dos 
discentes, principalmente em relação à 
cantinas e áreas de lazer 

Avaliação dos laboratórios, ambientes e 
cenários para práticas didáticas 

Coordenadores, professores e 
discentes 

Pequenas reformas foram feitas, pintura 
da UTASP e Farmácia, microscópios para o 
LAC foram adquiridos, equipamentos para 
o Laboratório de Técnicas Farmacêutica. 
Ressaltando que há dois anos não é 
disponibilizado recursos para material 
permanente para a UFMS. 

Produção estudantil e à participação 
em eventos 

Coordenadores, professores, 
discentes 

Devido a pandemia fica difícil fazer essa 
avaliação  

Fonte: Direção da Facfan (2020). 
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- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a Direção: 
  A Facfan além das atividades já descritas, introduziu no seu planejamento mais uma meta, a criação 
do Curso de Engenharia de Alimentos. Essa meta foi alcançada em 2018 e em 2019 teve início sua primeira 
turma. O curso de Nutrição planejou e executou ações de divulgação de informações importantes, como 
eventos, cursos, aulas, decisões de colegiado, pois essa foi uma fragilidade apontada pelos alunos. Aumentou 
a frequência de envio de mensagens e foi criada nova página no facebook e instagram, inclusive em parceria 
com os alunos que também gerenciam as páginas. Além das ações acima, o planejamento de lista de ofertas 
e remanejamento de professores foi realizado também com base nos dados do relatório de avaliação CSA. 
Importante salientar que foi realizado Concurso Público Docente para o Curso de Engenharia de Alimentos, 
em que ingressaram dois professores com formação na graduação e pós-graduação stricto sensu na área.  

Embora não estivesse previsto no PDU da Facfan, conseguimos, através de aquisições de microscópios, 
modernizar dois laboratórios do LAC-Facfan, o de Hematologia e o de Microscopia, microscópios foram 
fornecidos para criação da disciplina de Farmacotécnica, criamos um novo laboratório de ensino/pesquisa no 
curso de Nutrição, o Laboratório de Estudos de Doenças Crônicas, Alimentos e Nutrição (LECCAN). Também 
foi criada a Unidade de Produção de Saneantes, voltada à produção de produtos que combatam a propagação 
do Covid-19. 
 

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias (mediana ≤ 3) 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%). 
 
Tabela 9. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) 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 Ações Propostas 
Estudantes - ERE       
2020-1: Contribuição para o 
seu aprendizado das aulas ao 
vivo no horário da aula 

2,84 3 26,3 PS F Sensibilização dos 
Coordenadores de Curso e 

orientação para realização de 
reuniões pedagógicas com 
todos os docentes de cada 

semestre dos cursos 

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

2,84 3 30,6 S F 

Estudantes - Plan. e Aval. 
Institucional 

      

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação 

3,03 3 26,5 S O Realização de ampla 
divulgação no site da Facfan, 

redes sociais dos cursos, 
email e grupos do whatsap 

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

2,91 3 22,4 B F Realização de ampla 
divulgação de forma mais 

explícita para evidenciar que 
as melhorias ocorreram em 

resposta ao que foi apontado 
nas autoavaliações 
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Técnicos - Plan. e Aval. 
Institucional 

      

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

2,69 1 38,1 NSA/NS F Realização de ampla 
divulgação de forma mais 

explícita para evidenciar que 
as melhorias ocorreram em 

resposta ao que foi apontado 
nas autoavaliações 

Seu nível de conhecimento 
sobre o plano de 
autoavaliação institucional 

2,50 2 28,6 S  Reforço da divulgação pela 
CSA/Facfan e Direção do 
plano de autoavaliação 

institucional para os emails 
dos técnicos 

Representatividade dos vários 
segmentos da UFMS e da 
sociedade civil organizada 
nesse processo 

2,87 3 38,1 S  Solicitação para CSA realizar 
maior sensibilização dos 

técnicos 

Coordenações - Meta-
avaliação 

      

Clareza das questões 3,00 3 37,5 S O Solicitação para a CSA/Facfan 
verificar junto à CPA possíveis 

adequações 
Técnicos - Meta-avaliação       
Adequação das questões para 
os quesitos avaliados 

2,89 3 33,3 S F Solicitação para a CSA/Facfan 
verificar junto à CPA possíveis 

adequações 
Clareza das questões 2,67 2 38,1 PS F Solicitação para a CSA/Facfan 

verificar junto à CPA possíveis 
adequações 

 
Como os cursos e a direção utilizam os resultados da avaliação? 
A Direção e a Coad utilizam do relatório a cada ação que devemos deliberar em termos de infraestrutura. As 
coordenações, tanto da graduação como da pós-graduação, o Conselho da Unidade e a COAC utilizam os 
relatórios como uma ferramenta para suas análises e decisões. 
 
De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade percebeu as implementações feitas? Se não, por 
quê? Problema na divulgação? 
A cada relatório as implantações das ações são mais notadas, entretanto, ainda é preciso melhorar a 
comunicação do que é feitp e o que chega até os servidores e alunos.  Falta a prática das devolutivas dos 
representantes junto à comunidade acadêmica. 
 
Considerações sobre as repostas às questões abertas (item ERE): 
Após análise dos pontos negativos e positivos apontados pelos estudantes e docentes da Facfan as ações 
realizadas por essa Direção com a colaboração da administração central da UFMS no tocante a minimização 
e/ou melhora das fragilidades ao nosso alcance estão apontadas no quadro abaixo.  

 
Pontos Negativos/Fragilidades Solicitante Ações 

Falta de suporte no uso de 
ferramentas de ensino remoto. 

Docentes Divulgação aos docentes da página 
(https://agead.ufms.br/divisoes/capacitacoes/)fac, nas qual 
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constam as capacitações disponíveis de opções de aplicativos 
e softwares gratuitos e o oferecimento de cursos e gravações 
de treinamento sobre ferramentas para auxílio no preparo 
das aulas. 

Dificuldade de adaptação e falta de 
preparo ao ensino remoto e suas 
ferramentas; falta de tempo e de 
equipamentos adequados para o 
preparo e realização as aulas à 
distância, tanto gravadas quanto ao 
vivo; falta de práticas (perda 
irremediável para a formação 
estudantil). 

Docentes Fragilidades apontadas em 2020 e que acreditamos que 
estarão minimizadas em 2021 após adaptação dos docentes 
ao ensino remoto; 
A UFMS conta com setor para gravação de aulas e suporte as 
ferramentas de ensino à distância mediante agendamento, os 
quais foram divulgadas ao docentes em 2020 e serão 
reforçadas em 2021; 
Práticas presenciais estarão liberadas mediante Plano de 
Biossegurança da Facfan em acordo com as normativas do 
Comitê Emergencial (COE) da UFMS mediante quadro 
epidemiológico da pandemia de COVID-19 e vacinação da 
população, além de manifestação da pró-reitoria de 
graduação PROGRAD/UFMS. 

Falta de acesso a um computador e à 
internet; aulas ao vivo (queda de 
internet, horário fixo, qualidade de 
som e imagem). 

Estudantes A Ufms disponibilizou e houve ampla divulgação aos 
estudantes de notebooks, na forma de empréstimo, e uso de 
laboratórios de informática da instituição mediante 
agendamento. 

Aulas gravadas muito longas e difíceis 
de baixar e cansativas de assistir por 
isso; excesso de atividades passadas 
na disciplina; falta de disponibilidade 
de espaço, condições adequadas, e 
tempo para estudar em casa, além de 
demandas de outras pessoas (família) 
e atividades (trabalho); saúde mental 
prejudicada (ansiedade, pressão, 
desamparo, desânimo); sensação de 
falta de atenção, suporte e 
treinamento dado pela universidade 
ao professor para aulas à distância; 
cobrança de presença ou atividades 
valendo presença; falta das aulas 
práticas; auxílio emergencial 
insuficiente ou ineficaz. 

Estudantes Muitos pontos negativos apontados estão fora da alçada 
desta Direção, entretanto, iremos através da COAC/Facfan 
sensibilizar os Coordenadores de curso e consequentemente 
todos os docentes para que respeitem os horários das ofertas 
das disciplinas de 2021, bem como o que for preconizado no 
plano de ensino das disciplinas, considerando a possibilidade 
de prorrogação do ensino na modalidade à distância em 
2021-1. 
Será sugerido que reuniões pedagógicas ocorram entre os 
Coordenadores de Curso e os docentes de 2021-1 que 
ministrarão aulas aos alunos dos cursos de graduação para 
maior efetividade na condução das aulas conforme 
planejamento do plano de ensino e orientações da UFMS; 
Todas os editais de divulgação de recursos, auxílios e 
assistências à saúde dos discentes promovidos pelas pró-
reitorias competentes foram e continuarão sendo divulgados 
pela Direção da Facfan. 

 
No que diz respeito aos pontos positivos, iremos divulgar para os docentes, estudantes e 

coordenadores de curso para que os mesmos sirvam de estímulo na continuidade e melhoria da qualidade do 
ensino na modalidade à distância. Sobre as sugestões apontadas pelos docentes estaremos encaminhando a 
divulgação da página da Agência de Educação Digital e a Distância da UFMS 
(https://agead.ufms.br/divisoes/capacitacoes/), nas qual constam as capacitações disponíveis de opções de 
aplicativos e softwares gratuitos e o oferecimento de cursos e gravações de treinamento sobre ferramentas 
para auxílio no preparo das aulas. Para atender as sugestões dos estudantes a Direção e a COAC/Facfan 
sensibilizarão os Coordenadores de curso da Facfan e consequentemente todos os docentes para que 
respeitem os horários das ofertas das disciplinas de 2021, bem como o que for preconizado no plano de ensino 
das disciplinas, considerando a possibilidade de prorrogação do ensino na modalidade à distância, para que 
os mesmos sejam devidamente aprovados pela Direção. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando o triênio 2018-2020, em geral, a comunidade acadêmica reconhece a UFMS, bem como 
a FACFAN, como ótimas na questão do ensino, especialmente na qualidade dos docentes e na atenção aos 
estudantes, mas que necessita de mais divulgação, recursos, incentivos e estrutura para aulas práticas a campo 
e de laboratório e para pesquisa e extensão. A questão da estrutura física é dos pontos mais criticados, 
especificamente nas instalações de uso da FACFAN com relação aos banheiros, áreas de convivência e 
cantinas. Em 2020, com a ausência de atividades acadêmicas presenciais na universidade a partir de março, 
um ponto de atenção foram as aulas ministradas de maneira remota. Tanto estudantes como docentes 
relataram dificuldades com a nova metodologia, mas reconheceram o esforço de ambos para dar efetividade 
ao ensino à distância. Outro ponto relatado é a grande extensão do questionário e do relatório de 
autoavaliação institucional. Muitos respondentes reclamaram desse aspecto solicitando que ambos fossem 
mais curtos, claros e objetivos, o que poderia resultar em maior participação da comunidade e dados mais 
concretos para os setores da administração setorial e central.  
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