
1 
 

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 - Tecnologia em 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 TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 
 

O Departamento de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (DTA) foi criado na UFMS em 1º de 
dezembro de 1981, por meio da Portaria nº. 151. Inicialmente agruparam professores e disciplinas voltados 
aos cursos de graduação em Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia. A graduação em 
Tecnologia em Alimentos na UFMS, por representar uma expectativa da maior parte dos servidores, docentes 
e técnicos do DTA, teve várias propostas de criação ao longo dos anos. 

Em abril de 2009 foi elaborada uma proposta para criação do curso de Nutrição. No desenvolvimento 
deste trabalho observou-se um grande potencial para criação do curso de Tecnologia em Alimentos e 
constituiu-se uma Comissão para promover o estudo de viabilidade para criação e implantação do Curso de 
Graduação em Tecnologia em Alimentos no DTA, que em julho de 2010 encaminhou seu parecer favorável a 
criação do curso. Assim, o Curso Superior de Tecnologia em Alimentos foi criado oficialmente por meio da 
Resolução nº 54, de 01 de julho de 2010, do Conselho Universitário/UFMS, com sua implantação no 1º 
semestre de 2011. 

 
Identificação do curso: 
Nome do curso: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 
Título acadêmico: Tecnólogo 
Modalidade: Presencial 
Turno: noturno e sábado à tarde 
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Duração (CFE):  6 semestres  
Duração (UFMS): 12 Semestres 
Implantação: 2011 
Autorização: Resolução nº 54, de 01 de julho de 2010, do Conselho Universitário/UFMS, com sua implantação 
no 1º semestre de 2011. 
Número de vagas: 40 por ano 
Carga horária: 2652 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://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=376575).   

 
Os estudantes da Facfan, bem como os demais estudantes 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 1 

Auxílio Emergencial 1 

Auxílio Alimentação 1 

Bolsa PIBIC/PIBITI 2 

Bolsa de Extensão 7 

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

Tecnologia em 
Alimentos 

5 1 5 

Fonte: Coordenação do Curso. 
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Tabela 3. Número de disciplinas da Facfan atendidas por monitores em 2020. 

Curso 2020-1 2020-2 

Tecnologia em Alimentos 1 0 

Fonte: SAP/COAC/Facfan. 
 
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) 
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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 Tecnologia em Alimentos pelos estudantes em 2020-1. 
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Figura 2. Avaliação do curso de Tecnologia em Alimentos pelos estudantes em 2020-2. 
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Figura 3. Avaliação do curso de Tecnologia em Alimentos pelos docentes em 2020-1. 

 

            
 
 
 
 
 



8 
 

Figura 4. Avaliação do curso de Tecnologia em Alimentos pelos docentes em 2020-2. 
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QUESTÕES ABERTAS (PRINCIPAIS PONTOS CITADOS) 
 
Estudantes 
 
Disciplinas e Desempenho Docente 
Pontos positivos: ótimos professores com conhecimento sobre o assunto abordado, excelente relacionamento 
com os alunos, dedicação e atenção de docentes; excelentes vídeos elaborados, professores prestativos e 
atenciosos, atividades de fixação, boa didática. 
Pontos negativos: disciplina pouco direcionada ao curso, muitas atividades e relatórios, tempo curto de prova, 
melhorar organização dos slides; ausência de aulas práticas; ausência de aulas online ou mesmo gravadas; 
falta de estudos dirigidos, dificuldades para compreender conteúdos complexos. 
Outros: conteúdo complexo para aulas 

 
Ensino Remoto de Emergência - ERE 
Nesta dimensão, a única questão aberta registrada ressalta a importância das aulas em laboratório para o 
melhor aprendizado. Como ponto negativo alguns professores só enviaram slides e artigos, alegado ser um 
método ineficiente para a formação do estudante. 
 
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. 

Ação proposta Por quê? Como? 
Situação atual da ação: 

encaminhada, realizada, em 
andamento etc. 

Divulgar aos acadêmicos os 
procedimentos para 
realização de mobilidade 
acadêmica 

Para possibilitar 
que realizem a 
mobilidade 

Encaminhando e-mail aos alunos 
com orientações 

Realizada e em andamento 

Solicitar ao Colegiado do 
Curso a realização de 
mobilidade acadêmica 

Para permitir 
intercâmbio de 
conhecimento aos 
acadêmicos 

Pesquisando grades curriculares 
de cursos homônimos em IES no 
país e entrando em contato a fim 
de verificar vagas disponíveis 

Acadêmicos - encaminhada 

Solicitando a realização da 
mobilidade acadêmica na 
instituição selecionada via 
requerimento acadêmico (no 
prazo do calendário acadêmico), 
apontando as disciplinas que 
deseja cursar na outra IES. 
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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%). 
 
Tabela 5. Fragilidades (F) ou oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no ano de 2020 e 
ações propostas para saná-las. Considere: 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       
2020-1 Pontualidade na postagem 
das atividades a distância 

3,45 3 30,0 S O A coordenação propõe 
acompanhar com regularidade 
os acadêmicos, averiguando, 
por exemplo, dificuldades 
enfrentadas, causas de 
desmotivação e falta de 
pontualidade. Havendo 
necessidade coletiva, serão 
realizadas reuniões de cunho 
motivacional, bem como 
palestras com foco em 
organização dos estudos. 

2020-2 Pontualidade na postagem 
das atividades a distância 

2,85 2 46,2 PS F 
 

2020-2 Dedicação nos estudos e nas 
atividades extraclasse (fora da sala 
de aula) 

2,77 2 38,5 PS F A coordenação propõe 
acompanhar com regularidade 
os acadêmicos, averiguando, 
por exemplo, dificuldades 
enfrentadas, causas de 
desmotivação e motivos de 
ausências. Havendo 
necessidade coletiva, serão 
realizadas reuniões de cunho 
motivacional. 

2020-2 Participação e dedicação nos 
estudos e nas atividades em sala de 
aula 

2,58 2 30,8 S, PS F A coordenação propõe 
acompanhar com regularidade 
os acadêmicos, averiguando, 
por exemplo, dificuldades 
enfrentadas, causas de 
desmotivação e motivos de 
ausências. Havendo 
necessidade coletiva, serão 
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realizadas reuniões de cunho 
motivacional. 

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

2,74 3 25,0 B, S 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 

2,54 3 38,5 S F 

 

2020-2 Acesso à internet 2,92 2 46,2 PS F A coordenação se compromete 
investigar e detectar 
estudantes que estão sem 
acesso à internet ou com 
internet de baixíssima 
qualidade. Tais acadêmicos 
serão orientados a buscarem 
auxílios junto à UFMS. Além 
disso, os docentes serão 
comunicados a respeito de tais 
casos, a fim de buscarem 
soluções. 

2020-2 Disponibilidade de 
equipamento/softwares com 
qualidade de acesso para 
acompanhamento das aulas/estudo 
dirigido 

2,54 2 38,5 PS F A coordenação se compromete 
investigar e detectar 
estudantes que estão sem 
disponibilidade de 
equipamento/software para 
acompanhamento das 
aulas/estudo dirigido. Tais 
acadêmicos serão orientados a 
buscarem auxílios junto à 
UFMS. Além disso, os docentes 
serão comunicados a respeito 
de tais casos, a fim de 
buscarem soluções. 

Planejamento e Avaliação 
Institucional 

     
 

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

3,00 2 23,1 S, PS, 
NSA/NS 

O A coordenação propõe, 
juntamente com o NDE e 
colegiado do curso, 
implementar melhorias 
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detectadas, bem como suprir 
as fragilidades observadas.  

Política Para a Internacionalização 3,30 2 61,5 NSA/NS O A coordenação propõe, 
juntamente com a AGINOVA, 
melhorar a divulgação no meio 
acadêmico do curso. Algumas 
estratégias adotadas serão: 
disponibilizar orientações no 
site do curso; realizar 
encontros/reuniões a respeito 
do assunto; envio de e-mails 

Divulgação no meio acadêmico 3,40 1 61,5 NSA/NS O A coordenação propõe, 
juntamente com a AGINOVA, 
melhorar a divulgação no meio 
acadêmico do curso. Algumas 
estratégias adotadas serão: 
disponibilizar orientações no 
site do curso; realizar 
encontros/reuniões a respeito 
do assunto; envio de e-mails 

Sua implantação no âmbito do curso 3,20 1 61,5 NSA/NS O 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. 

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


