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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 Pós-Graduação 
Biotecnologia (M/D) e Biotecnologia e Biodiversidade (D) 

 
 
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. 

 



2 
 

 
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. BIOTECNOLOGIA (M/D) E EM BIOTECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE (D) 

 
O Programa em Biotecnologia da UFMS visa a formação de mestres e doutores, para estes atuarem 

na geração de propostas Biotecnológicas com impacto, principalmente no Estado de Mato Grosso do Sul 
enaltecendo a Biodiversidade regional. Para isto se propõem aprofundar a formação científica, técnica e 
cultural do pós-graduando de forma a permitir contribuição original e criativa na área de pesquisa científica e 
tecnológica, com o foco na inovação e na formação de recursos humanos de alto nível. Pretende-se, no 
desenvolvimento do Programa, que as pesquisas realizadas se alinhem com o interesse do estado e regiões 
adjacentes, com a participação de profissionais do setor produtivo. Neste contexto, objetiva-se a agregação 
de conhecimentos que possam ser utilizados no desenvolvimento de processos, produtos e serviços que 
venham contribuir para a saúde humana e animal com participação da indústria local e para o 
desenvolvimento sustentável da Região. Assim, será dado um grande destaque ao desenvolvimento de 
produtos e processos biotecnológicos que levem ao crescimento da indústria local com exploração sustentável 
do patrimônio estadual. O Programa deverá contribuir na formação de pós-graduandos capazes de interagir 
com o ensino superior, Institutos de pesquisa setor produtivo, favorecendo o empreendedorismo e o 
crescimento da bioeconomia no Estado, principalmente na geração de patentes, produtos e serviços e na 
criação de novos negócios. Nosso programa começou a funcionar em 2019 em nível mestrado e doutorado. 
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Identificação do curso: 
Nome do curso: Pós-Graduação em Biotecnologia 
Título acadêmico: Mestrado e Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Turno: integral  
Duração (CFE): 24 meses mestrado; 48 meses doutorado 
Duração (UFMS): 24 meses mestrado, máximo 36 meses; 48 meses doutorado, máximo 60 meses. 
Implantação: 2019 
Autorização: RESOLUÇÃO COUN No 41, DE 28 DE MAIO DE 2018. 
Reconhecimento:  BIOTECNOLOGIA (51001012177P1) CAPES; Homologação da 179ª Reunião do CTC-ES. 
Parecer CNE/CES nº 839/2019 
Número de vagas: 20 mestrado, 15 doutorado 
Colegiado do Curso: FACFAN INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 69, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 
 

As informações sobre curso, como regulamentos e matriz curricular podem ser consultados na página 
da Facfan (https://facfan.ufms.br/) ou do Programa (https://ppgbiotecnologia.ufms.br/).  

 
Os estudantes do Programa, bem como os demais da universidade, podem se candidatar a 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 Biotecnologia (M e D) Biotecnologia e Biodiversidade (D) 

Bolsa Demanda Social 6 6 

Atendimento psicopedagógico - 1 

Fonte: CAE/PROAES/UFMS – Coordenadoria de Assistência Estudantil 
 

A Tabela a seguir apresenta a composição e estrutura do Colegiado do curso de pós-graduação. 
 
Tabela 2. Número de docentes que compõem o Colegiado de Curso, Número de Estudantes que compõem 
o Colegiado de Curso. 

Curso 
Número de docentes que 
compõem o COLEGIADO 

Número de estudantes que 
compõem o COLEGIADO 

Biotecnologia e Biodiversidade 4 1 

Biotecnologia 5 0 

Fonte: Coordenação do Curso de Biotecnologia, e Biotecnologia e Biodiversidade. 
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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 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 Programa pelos estudantes em 2020-1. 
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Figura 2. Avaliação do Programa pelos estudantes em 2020-2. 
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Figura 3. Avaliação do Programa pelos docentes em 2020-1. 
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Figura 4. Avaliação do Programa pelos docentes em 2020-2. 
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QUESTÕES ABERTAS 
 
Ensino Remoto de Emergência - ERE 
Estudantes 
Pontos positivos: Preferem aulas ao vivo curtas, do que gravadas e longas 
Pontos negativos: Se sente sobre carregado com aulas na quarentena e cuidar de crianças em casa. 
Outros: Sugere-se a troca de informações entre docentes sobre o uso de TIC 
 
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.  

O uso das TICs (pelos docentes) para 
assegurar o acesso a materiais e 
recursos didáticos da disciplina 

Cursos de atualização O uso e conhecimento dos docentes 
aumentou devido à pandemia em 
2020. 
 

Contribuição (dos estudantes) para o 
Programa por meio de publicações 
em eventos e periódicos. 

Aumento de financiamento pela 
PROPP. Financiamento da PROAP do 
curso. 

Saíram as primeiras publicações com 
alunos do programa, produto de 
teses, em 2020 
 

Participação (dos estudantes) em 
eventos nacionais e internacionais da 
área 
 

Redução de financiamento em 
participações externas à 
universidade. 

As participações foram virtuais 
devido à pandemia 

Divulgação (pela coordenação) dos 
documentos institucionais, como 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), e o regulamento 
do programa de pós-graduação. 

Divulgação pela coordenação do PPG Foi aprovado em 2020 o regimento 
do programa em Biotecnologia. 
Todos os documentos estão 
presentes na página do PPGBiotec. 

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

Estudante 2020-1 Média Mediana Maior % Resposta 
Ações propostas / 

Encaminhada a quem 
Desempenho do Estudante           

Conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, 
Regimento Geral, PDI, Relatórios de 
Autoavaliação) 

2,92 3 37,0 S  Divulgação / Coordenação 

Conhecimento dos documentos de 
área do Curso de Pós-Graduação e 
dos critérios de avaliação do 
quadriênio 

2,88 3 40,7 S  Divulgação / Coordenação 

Conhecimento dos documentos 
oficiais do curso (projeto do curso, 
regulamento do curso, normas de 
bolsas, e outros concernentes ao seu 
funcionamento) 

2,92 3 29,6 S  Divulgação / Coordenação 

Participação em eventos nacionais e 
internacionais na área 

2,86 2 25,9 B  Divulgação / Coordenação / 
PROPP 

Disciplinas/Desempenho Docente           

A disponibilidade da bibliografia da 
disciplina (indicada no plano de 
ensino) na biblioteca física e/ou 
virtual 

4,45 3 46,5 NSA/NS  Docentes do programa 

Coordenação do Programa de Pós-
graduação 

          

Orientações e divulgação sobre os 
serviços de assistência estudantil 
(atendimento psicossocial, auxílios 
permanência, creche, moradia, 
emergencial, apoio surdos, apoio 
deficientes, apoioador conteúdo 
ensino médio, cadastro RU, auxílio 
participação eventos, odontológico, 
nutricional e de fisioterapia) 

2,36 1 37,0 I  Divulgação / Coordenação /PROPP 

Divulgação e acesso ao Regulamento 
da Pós-graduação Stricto Sensu da 
UFMS 

3,07 3 33,3 B  Divulgação / Coordenação / 
Orientadores 

Articulação da pós-graduação com 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, empreendedorismo e 
inovação 

3,00 3 29,6 S  Reuniões / Coordenação/ 
Orientadores 
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Realização de melhorias do curso 
considerando os resultados da 
autoavaliação, planejamento 
estratégico e das avaliações externas 
(CAPES) 

2,90 2 25,9 S, NSA/NS  Reunião / Coordenação / 
Orientadores 

Comunicação/divulgação das 
decisões do colegiado 

2,74 2 22,2 S  Divulgação / Coordenação 

Estudantes 2020-2      

Desempenho do Estudante           

Conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, 
Regimento Geral, PDI, Relatórios de 
Autoavaliação) 

2,67 3 33,3 S  Reunião/ Coordenação / 
Orientadores 

Contribuição para o Programa por 
meio de publicações em eventos e 
periódicos 

3,10 2 25,0 PS  Financiamento / PROPP / agências 
Financiadoras 

Participação em eventos nacionais e 
internacionais na área 

2,70 2 41,7 PS  Financiamento / PROPP / agências 
Financiadoras 

Meta-avaliação       

Quantidade de questões 2,83 3 33,3 S  Redução / PROPP 

Coordenação do Programa de Pós-
graduação 

      

Orientações e divulgação sobre os 
serviços de assistência estudantil 
(atendimento psicossocial, auxílios 
permanência, creche, moradia, 
emergencial, apoio surdos, apoio 
deficientes, apoio conteúdo ensino 
médio, cadastro RU, auxílio 
participação eventos, odontológico, 
nutricional e de fisioterapia) 

3,00 2 25,0 B, PS  Divulgação / Coordenação / 
PROPP, quando disponível 

Planejamento e Avaliação 
Institucional 

      

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação 

2,70 2 25,0 B, I   Divulgação / Coordenação 

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

3,11 2 25,0 B, NSA/NS   Divulgação / Coordenação 

Políticas de Ensino       

Existência de programa de 
mobilidade acadêmica (nacional ou 
internacional) 

3,00 2 41,7 B, PS   Criação do programa / 
Coordenação / PROPP / Agências 
financiadoras 

Política de Desenvolvimento da 
Extensão, Cultura e Esporte 

      

Estímulo para a participação em 
projetos de extensão, cultura e 
esporte por meio de programas de 
bolsas mantidos com recursos 
próprios ou de agências de fomento 

2,43 1 41,7 NSA/NS   Reuniões / Coordenação / PROPP 
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Polít. Estímulo Produção Estudantil e 
Participação Em Eventos 

      

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

2,50 1 25,0 B, I  Criação do programa / 
Coordenação / PROPP / Agências 
financiadoras 

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

2,67 2 25,0 S, NSA/NS  Financiamento / PROPP / Agências 
financiadoras 

Política de Atendimento Aos 
Estudantes 

      

Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e auxílios)? 

3,00 3 33,3 S  Procurar bolsas / Coordenação / 
PROPP / Agências financiadoras 

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

3,00 1 41,7 NSA/NS  Criação do programa / Direção / 
PROPP  

Apoio psicopedagógico 3,13 2 33,3 NSA/NS  Divulgação /Direção / PROPP 

Processos de Gestão Institucional       

Participação de docentes, técnicos, 
estudantes, da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, 
quando for o caso) nos colegiados 

3,38 2 33,3 NSA/NS  Orientadores 

Divulgação das decisões colegiadas 
pela comunidade interna 

2,90 2 25,0 S, PS  Divulgação / Coordenação 

Utilização das decisões colegiadas 
pela comunidade interna 

3,57 2 41,7 NSA/NS   

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