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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 - Nutrição 

 
 
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 NUTRIÇÃO 
 

Após a tramitação para a concretização da abertura do curso, a primeira oferta de 40 vagas para o 
Curso de Nutrição – Bacharelado, da UFMS, ocorreu no ano de 2011. No ano de 2013 o curso de Nutrição 
recebeu a visita da Comissão de Avaliação Externa do Ministério da Educação (MEC) para seu reconhecimento, 
recebendo a nota 4,0. Em 2019, o Curso foi avaliado novamente e recebeu nota 4,0. Em 2016 os discentes do 
último ano participaram da Avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), recebendo 
conceito 4,0. Em 2019, última avaliação do Enade, o conceito obtido foi 5,0.  

No ano de 2017 ocorreu uma reestruturação nas unidades setoriais da UFMS e o Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde (CCBS), ao qual o Curso de Nutrição estava vinculado, foi extinto, sendo criadas três 
novas unidades, a saber: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan), vínculo atual do 
Curso de Nutrição; Instituto de Biociências (Inbio); e Instituto Integrado de Saúde (Inisa).  

A Clínica Escola Integrada (CEI) ficou vinculada ao Instituto Integrado de Saúde (Inisa), mas seus 
consultórios e espaços são compartilhados entre os cursos de graduação de Nutrição, Fisioterapia e 
Enfermagem para atendimento de suas atividades. Destaca-se que o laboratório de Educação Alimentar e 
Nutricional localizado na Clínica Escola Integrada, pertencente à Seção de Nutrição/Facfan, é também 
compartilhado por outros cursos. A indicação da chefia da Seção de Nutrição da CEI está vinculada à 
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Coordenação do Curso de Nutrição, sendo destinada a um docente nutricionista e de comum acordo entre as 
Direções da Facfan e do Inisa. Para o pleno funcionamento da Seção de Nutrição, além dos docentes do curso, 
contamos com servidoras nutricionistas. 

Atualmente o Curso de Nutrição da UFMS é composto por 39 docentes, sendo 13 professoras 
nutricionistas. A maioria apresenta título de doutor, perfazendo 94,87% com titulação obtida em Programa de 
Pós-graduação Stricto Sensu. 
 
Identificação do curso: 
Nome do curso: Nutrição 
Título acadêmico: Bacharel 
Modalidade: Presencial 
Turno: integral (manhã e tarde) 
Duração (CFE): min. 4 anos  
Duração (UFMS): min. 8 semestres e max. 12 semestres   
Implantação: 2011 
Autorização: Portaria nº 823, de 30/12/2014 
Reconhecimento: Decreto Federal nº 67.383, de 15-10-1970 
Número de vagas: 40 por ano 
Carga horária: 3298 Horas 
 
Coordenação: 
Formação em Bacharel em Nutrição com Doutorado em Saúde Pública, 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/graduacao/nutricao-
bacharelado/projeto-pedagogico-do-curso-ppc/).  

 
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 9 

Auxílio Emergencial 5 

Auxílio Moradia 4 

Auxílio Alimentação 6 

Bolsa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 4 

Bolsa PIBIC/PIBITI 12 

Bolsa de Extensão 16 
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Bolsa de Iniciação Científica 4 

Bolsa Monitoria de Ensino 9 

Auxílio para Participação em Eventos e Competições 10 

Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 4 

Atendimento psicopedagógico 2 

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. 
 
 
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. 
 
 
Tabela 3. Número de disciplinas da Facfan atendidas por monitores em 2020. 

Curso 2020-1 2020-2 

Nutrição 6 7 

Fonte: SAP/COAC/Facfan. 
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3.1 Percepção da comunidade acadêmica: resultados 
 

A adesão da comunidade acadêmica da FACFAN nas avaliações institucionais em 2020 está apresentada 
a seguir. 
 
Tabela 4. 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) 
 

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. 
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Figura 1. Avaliação do curso de Nutrição pelos estudantes em 2020-1. 
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Figura 2. Avaliação do curso de Nutrição pelos estudantes em 2020-2. 
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Figura 3. Avaliação do curso de Nutrição pelos docentes em 2020-1. 
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Figura 4. Avaliação do curso de Nutrição pelos docentes em 2020-2. 
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QUESTÕES ABERTAS (PRINCIPAIS PONTOS CITADOS) 
 
Disciplinas e Desempenho Docente 
 
Estudantes 2020-1 
Foram registradas 121 respostas, sendo a maioria com respostas pontuais. 
Pontos positivos: Didática – adaptação excelente para o período; Coerência entre carga horária da disciplina e 
atividades solicitadas ao longo do semestre; Dedicação e esforço para ministrar os conteúdos, com boas 
explicações; Elogios para a condução/organização da disciplina; Compreensão das dificuldades relacionados 
ao período remoto.  
Pontos negativos: Atraso ou não registro de notas e presenças no prazo; Atividades extensas, com sobrecarga; 
Ausência de aulas práticas (entendidas como essenciais); Falta/dificuldade de comunicação entre professor e 
acadêmico (professor não responde e-mails); Não retorno das atividades realizadas.  
 
Estudantes 2020-2 
Foram registradas 34 respostas, sendo a maioria com respostas pontuais. 
Pontos positivos: dedicação e atenção de docentes; estratégias que permitiram aprendizado, mesmo diante 
de todas as circunstâncias do ensino remoto.  
Pontos negativos: melhorar organização dos slides; ausência de aulas práticas; sugestão de aulas gravadas; 
dificuldades para compreender conteúdos complexos.  

 
Ensino Remoto de Emergência - ERE 
 
Estudantes 2020-1 
Pontos positivos: Não foram registradas respostas. 
Pontos negativos: Instabilidade de acesso e internet; Dificuldade para download de aulas; Aulas longas; 
Sobrecarga de atividades e prazos curtos; Não disponibilização de aulas gravadas; Dificuldade de acesso a um 
computador para realização das atividades e afins; Disponibilidade do acadêmico apenas de celular (pouca 
memória e sem microfone). 
 
Estudantes 2020-2 
Pontos positivos: Não foram registradas respostas. 
Pontos negativos: gostaria que todas as aulas fossem gravadas; não disponibilizar slides para as aulas.  
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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 da ação: encaminhada, 
realizada, em andamento etc.  

Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas 

  

- Estudantes de Graduação:   
Existência de programa de 
mobilidade acadêmica (nacional ou 
internacional) 

Direção juntamente com as pró-
reitorias competentes e com a 
Reitoria, vem dedicando-se na busca 
de colaborações nacionais e 
internacionais, como de recursos 
financeiros, para o financiamento 
dessas mobilidades. Entretanto, todo 
o esforço destinado é acompanhado 
pela falta de recursos financeiros, que 
muito nos imobiliza. É meta da UFMS 
investir e continuar na busca de 
soluções para as mobilidades, por 
entender que essa atividade em 
muito engradece o desempenho dos 
nossos alunos, frequência com que a 
grade curricular é atualizada, 
respectivamente 

Foram feitos incentivos a 
intercâmbios e oportunidades no 
exterior, com destaque para os 
editais com México, Colômbia e 
Porto. Criação de uma Agência 
focada nas relações internacionais 
(Aginova); contratação de 
professores visitantes estrangeiros; 
incentivo e capacitação para aulas 
em outros idiomas; cursos de línguas 
em todos os campus; sinalização 
trilíngue. 
A divulgação está sendo feita via e-
mail informando as datas para 
pedido de mobilidade acadêmica. 

Política de pesquisa e inovação 
tecnológica 

  

- Coordenador de Graduação:   
Viabilização de publicações 
científicas, didático-pedagógicas, 
tecnológicas 

Foi mantido a divulgação dos eventos 
e ferramentas disponíveis dentro e 
fora da UFMS por meio do e-mail e 
aumentou a divulgação por meio do 
perfil no Instagram criado para o 
curso e gerido em forma de parceria 
entre docentes e alunos. 

A comunicação está sendo feita via 
redes sociais e e-mail. 

Política de desenvolvimento da 
extensão, cultura e esporte 

  

- Coordenador de Graduação:   
Incentivo à participação dos docentes 
em eventos de âmbito local, nacional 
e internacional 

Coordenação planejou melhorar a 
divulgação dos eventos e ferramentas 
disponíveis dentro e fora da UFMS 
por meio do e-mail e aumento a 
divulgação por meio do perfil no 
Instagram criado para o curso e 
gerido em forma de parceria entre 

Utilizamos e-mail e as redes sociais 
como Facebook, sites dos cursos e da 
Unidade, Instagram, página da 
UFMS. 
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docentes e alunos, sendo assim um 
meio de incentivo a participação.  

Estímulo para a publicação de revista 
da UFMS nas áreas de extensão, 
cultura e esporte 

Coordenação planejou manter a 
divulgação das ferramentas 
disponíveis dentro e fora da UFMS 
por meio do e-mail e a divulgação por 
meio do perfil no Instagram criado 
para o curso e gerido em forma de 
parceria entre docentes e alunos. 

Utilizamos as redes sociais como 
Facebook, sites dos cursos e da 
Unidade, Instagram, página da 
UFMS. 

Política de atendimento aos 
estudantes 

  

- Coordenador de Graduação:   
Programas de acessibilidade 
(adaptação de espaços, 
equipamentos adaptados as 
deficiências, tecnologias assistivas) 

A FACFAN depende de recursos 
financeiros. Dentro dos recursos 
existentes, a UFMS priorizou os 
acadêmicos, com seus programas 
estudantis. Deixou-se de pagar água e 
luz para não cortar bolsas de 
acadêmicos 

Assistência estudantil (criação de 
novos auxílios como permanência, 
creche e moradia); criação de 
tutorias e apoios acadêmicos; 
fortalecimento dos coletivos 
estudantis; ações de cuidado com o 
espaço e com o outro integradas à 
campanha Eu Respeito; capacitação 
de coordenadores e docentes para o 
apoio aos estudantes; circuitos 
culturais e esportivos em todos os 
campus. 

- Estudantes de Graduação:   
Programas de acessibilidade 
(adaptação de espaços, 
equipamentos adaptados as 
deficiências, tecnologias assistivas) 

A FACFAN depende de recursos 
financeiros. Dentro dos recursos 
existentes, a UFMS priorizou os 
acadêmicos, com seus programas 
estudantis. Deixou-se de pagar água e 
luz para não cortar bolsas de 
acadêmicos 

Assistência estudantil (criação de 
novos auxílios como permanência, 
creche e moradia); criação de 
tutorias e apoios acadêmicos; 
fortalecimento dos coletivos 
estudantis; ações de cuidado com o 
espaço e com o outro integradas à 
campanha Eu Respeito; capacitação 
de coordenadores e docentes para o 
apoio aos estudantes; circuitos 
culturais e esportivos em todos os 
campus. 

Apoio psicopedagógico A coordenação discute 
constantemente com a Prograd a 
construção de PPCs mais eficientes e 
atualizados, mantém o diálogo com a 
PROECE e PROAES em busca de 
orientações para assistência 
psicopedagógica. 

Presença de profissional da 
assistência social em todos os 
campus; expansão e fortalecimento 
do atendimento psicossocial nos 
campus. 

Polít. estímulo à produção estudantil e 
à participação em eventos 

  

- Coordenador de Graduação:   
Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em 
eventos na IES e de âmbito local, 
nacional ou internacional 

Existe a divulgação no site da UFMS, 
porém a divulgação necessita 
melhorar. Foi proposto aumentar a 
divulgação dos editas de agências de 

Há a divulgação via página do 
Facebook e e-mail. 
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fomento ligadas aos projetos já 
implementados. 

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

Foi proposto aumentar a divulgação 
dos editas de agências de fomento 
ligadas aos projetos já 
implementados. 

Há a divulgação via página do 
Facebook e e-mail. 

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

Foi proposto aumentar a divulgação 
dos editas de agências de fomento 
ligadas aos projetos já 
implementados. 

Há a divulgação via página do 
Facebook, Instagram e e-mail. 

Planejamento e o processo da 
autoavaliação institucional 

  

- Coordenador de Graduação:   
Adequação dos instrumentos de 
autoavaliação para analisar aspectos 
da instituição, conforme o segmento 
(professor, estudante, técnicos, 
coordenação de curso e direção) 

Diversas melhorias em aspectos 
apontados em avaliações anteriores 
foram feitas na Facfan e na UFMS, em 
geral, conforme mostrado na 
devolutiva das coordenações sobre 
seus “Planos de Ações”, definidos a 
partir de apontamentos de avaliações 
institucionais e elencados no relatório 
de 2018. Apesar disso, alguns 
segmentos, como técnicos e 
estudantes, parecem não 
perceberem de maneira significativa 
essas mudanças. Talvez falte um meio 
de comunicação e divulgação mais 
efetivo dessas melhorias, com maior 
publicitação e visibilidade à toda 
comunidade 

Melhorar a divulgação das melhorias 
feitas, via e-mail, página da Facfan e 
redes sociais. 

- Estudantes de Graduação:   
Meios de divulgação dos resultados 
da autoavaliação? 

Foi criado um perfil no Instagram para 
estreitar a comunicação entre 
Coordenação e alunos. A divulgação 
tem sido feita em forma de reuniões 
com os líderes de turma, mas pelos 
comentários, muitas informações não 
são repassadas para todos. O 
Colegiado está estudando uma forma 
mais abrangente de divulgação, além 
do e-mail e reunião já utilizados 

Os relatórios dos resultados da 
autoavaliação institucional são 
enviados por e-mail a todos os 
segmentos que participam, além de 
serem disponibilizados, com acesso 
público, no site da Facfan e da Seavi. 
Além disso, são realizadas reuniões 
com a Direção, Coordenações de 
graduação e de pós-graduação, 
docentes e estudantes para 
apresentações dos principais 
resultados. Depois disso as 
coordenações realizam reuniões de 
NDE para discutir os resultados e 
elaboraram uma devolutiva à CSA 
com seus planos de ações sobre os 
aspectos que podem ser melhorados 
e, também, sobre a concretização e 
efetividade das ações planejadas 
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anteriormente baseadas na avaliação 
anterior.  

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

Foi criado um perfil no Instagram para 
estreitar a comunicação entre 
Coordenação e alunos. A divulgação 
tem sido feita em forma de reuniões 
com os líderes de turma, mas pelos 
comentários, muitas informações não 
são repassadas para todos. O 
Colegiado está estudando uma forma 
mais abrangente de divulgação, além 
do e-mail e reunião já utilizados 

Os relatórios dos resultados da 
autoavaliação institucional são 
enviados por e-mail a todos os 
segmentos que participam, além de 
serem disponibilizados, com acesso 
público, no site da Facfan e da Seavi. 
Além disso, são realizadas reuniões 
com a Direção, Coordenações de 
graduação e de pós-graduação, 
docentes e estudantes para 
apresentações dos principais 
resultados. Depois disso as 
coordenações realizam reuniões de 
NDE para discutir os resultados e 
elaboraram uma devolutiva à CSA 
com seus planos de ações sobre os 
aspectos que podem ser melhorados 
e, também, sobre a concretização e 
efetividade das ações planejadas 
anteriormente baseadas na avaliação 
anterior. 

Coordenação de curso:   
- Estudantes de Graduação:   
Orientações e divulgação sobre os 
serviços de assistência estudantil 
(atendimento psicológico, 
odontológico, nutricional e de 
fisioterapia) 

A Coordenação aumentou a 
periodicidade do envio dos informes 
repassados pela Direção e pela 
PROAES, além de ter criado um novo 
perfil no Instagram em parceria com 
os alunos para agilizar o 
compartilhamento de informações 

A Coordenação não consegue 
implementar uma rotina de buscar 
essas informações periodicamente, 
ficando restrito a repassar somente o 
que chega via Sei e por e-mail. Não há 
técnicos administrativos que 
poderiam apoiar esta ação de busca. 
Portanto a divulgação acaba ficando 
restrita aos informes recebidos e 
explicar que existe a Pró-reitoria. 

 
 - 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. 
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Tabela 5. 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. 
Estudantes - 2020-1 Média Mediana Maior % Resposta Tipo Ação proposta / para quem 

Coordenação de Curso       

Orientações sobre as atividades de 
extensão, cultura e esporte (projetos, 
eventos e ações), previstas no PDI e 
PPC, e desenvolvidas na UFMS 

2,9 3 29,6 PS F Divulgação dos editais via 
WhatsApp e Instagram do curso 
(líderes das turmas repassam a 
informação), página da FACFAN 
(https://facfan.ufms.br/) e envio 

aos acadêmicos por e-mail 
Orientações sobre as atividades de 
pesquisa e inovação (projetos, PIBIC, 
PIVIC, PIBITI, entre outras), previstas 
no PDI e PPC, e desenvolvidas na 
UFMS 

2,9 2 26,8 PS F Divulgação dos editais via 
WhatsApp e Instagram do curso 
(líderes das turmas repassam a 
informação), página da FACFAN 
(https://facfan.ufms.br/) e envio 

aos acadêmicos por e-mail 
Desempenho do Estudante       

Assimilação dos conteúdos 
abordados 

3,0 3 29,6 S F Houve melhorias do ambiente 
virtual (AVA) ao longo do ano de 

2020, capacitação dos 
professores em Curso de 

Formação em TICs. É 
importante ressaltar que o 

aluno também deverá buscar 
seu método de estudo, com 

rotina, atenção e dedicação. A 
coordenação de curso e os 

docentes mantêm-se a 
disposição para contribuir com 
os acadêmicos nesse processo 

de ensino remoto. 
Ensino Remoto de Emergência       

No ensino remoto de emergência, 
como você avalia a contribuição para 
o seu aprendizado das aulas ao vivo 
no horário da aula 

2,7 2 28,2 PS F Os acadêmicos são 
constantemente orientados a 
assistirem as aulas do início ao 
fim, o que possibilitará tanto 

mais compreensão do conteúdo 
quanto a possibilidade de 

perguntas, dúvidas e outras 
considerações. Os acadêmicos 

também são orientados a 
participarem ativamente das 
aulas. A coordenação orienta 

sobre o comprometimento do 
acadêmico com os horários das 

aulas ao vivo e permanência 
durante o período da disciplina. 

Estudantes - 2020-2       
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Planejamento e Avaliação Institucional       

Atuação da Comissão Setorial de 
Avaliação (CSA) da sua unidade 

2,89 2 36,7 NSA/NS F Divulgação via WhatsApp e 
Instagram do curso (líderes das 
turmas repassam a informação) 

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação 

2,96 2 26,7 B O Divulgação via WhatsApp e 
Instagram do curso (líderes das 
turmas repassam a informação) 

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

2,96 2 26,7 B O Divulgação via WhatsApp e 
Instagram do curso (líderes das 
turmas repassam a informação) 

Política Para a Internacionalização       

Divulgação no meio acadêmico 2,00 1 30,0 I F Divulgação dos editais via 
WhatsApp e Instagram do curso 
(líderes das turmas repassam a 
informação), página da FACFAN 
(https://facfan.ufms.br/) e envio 

aos acadêmicos por e-mail. 
Orientação de fluxo pela 
coordenação de curso.  

Sua implantação no âmbito do curso 1,90 1 33,3 NSA/NS F Divulgação dos editais via 
WhatsApp e Instagram do curso 
(líderes das turmas repassam a 
informação), página da FACFAN 
(https://facfan.ufms.br/) e envio 

aos acadêmicos por e-mail. 
Orientação de fluxo pela 
coordenação de curso. 

Atuação       

Núcleo Docente estruturante – NDE 3,58 3 36,7 NSA/NS O Divulgação entre os 
representantes das turmas, que 

devem repassar a informação 
aos demais estudantes. 

Colegiado de Curso 3,63 3 36,7 NSA/NS O Solicitar que o representante 
discente repasse as informações 

aos líderes das turmas, que 
devem repassar a informação 

aos demais estudantes. 

Políticas de Ensino       

Existência de programa de 
mobilidade acadêmica (nacional ou 
internacional) 

3,06 2 40,0 NSA/NS O Divulgação dos editais via 
WhatsApp e Instagram do curso 
(líderes das turmas repassam a 
informação), página da FACFAN 
(https://facfan.ufms.br/) e envio 

aos acadêmicos por e-mail. 
Orientação de fluxo pela 
coordenação de curso. 

Política de Pesquisa e Inovação 
Tecnológica 
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Programas de acessibilidade 
(adaptação de espaços, 
equipamentos adaptados as 
deficiências, tecnologias assistivas) 

2,63 1 36,7 NSA/NS F Divulgação via WhatsApp e 
Instagram do curso (líderes das 
turmas repassam a informação) 

Apoio psicopedagógico 2,53 1 43,3 NSA/NS F Divulgação via WhatsApp e 
Instagram do curso (líderes das 
turmas repassam a informação) 

Processos de Gestão Institucional       

Divulgação das decisões colegiadas 
pela comunidade interna 

2,95 2 30,0 NSA/NS O Divulgação via WhatsApp e 
Instagram do curso (líderes das 
turmas repassam a informação) 

Utilização das decisões colegiadas 
pela comunidade interna 

3,14 2 30,0 NSA/NS O Divulgação via WhatsApp e 
Instagram do curso (líderes das 
turmas repassam a informação) 

Política de Extensão, Cultura e Esporte       

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

2,95 2 26,7 B O Depende de instâncias 
administrativas superiores.  A 
informação será repassada. 

Comunicação da UFMS com a 
Comunidade 

      

Mecanismos de transparência 
institucional e de ouvidoria que 
gerem subsídios para a melhoria da 
qualidade institucional 

2,96 3 30,0 B O Depende de instâncias 
administrativas superiores.  A 
informação será repassada. 

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

Os resultados de fragilidade da autoavaliação foram divulgados em reunião de colegiado, estando 
presente o representante discente, que obtém as informações e as propostas de melhorias e repassará às 
turmas. 
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