RESOLUÇÃO Nº 421-CAS/FACFAN/UFMS, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
O CONSELHO DE FACULDADE DA FACULDADE DE
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ALIMENTOS E NUTRIÇÃO da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista na Resolução nº 86, Coun, de 9 de abril de 2021 e o
disposto no Processo nº 23104.027602/2021-84, resolve:
Aprovar o Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU 20202024, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição,
conforme anexo desta Resolução.
FABIANE LA FLOR ZIEGLER SANCHES,
Presidente.
Documento assinado eletronicamente por Fabiane La Flor
Ziegler Sanches, Presidente de Conselho, em
21/09/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2813462 e o código CRC
E0E5A848.
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APRESENTAÇÃO
A UFMS como instituição pública de ensino superior, alerta quanto à sua finalidade de gerar,
difundir e aplicar conhecimentos que contribuam para a melhoria da competividade e qualidade de
vida da sociedade em geral e, em particular, dos cidadãos sul-mato-grossenses, tem o compromisso
de liderar processos de mudanças tanto na educação quanto na busca de novos métodos de gestão
para poder atuar como força transformadora da realidade local, regional e nacional.
Consciente dos desafios inerentes à gestão pública, a UFMS tem se empenhado em consolidar
uma prática organizativa em que a modernização e a transparência dos processos sejam um
imperativo para a tomada de decisão; nessa perspectiva, o esforço para operacionalizar as estratégias
conduz necessariamente à implementação de procedimentos e sistemas que apoiem a gestão
universitária em relação à qualidade, à eficácia e, sobretudo, à aprendizagem organizacional. Diante
do seu quadro de realidade, a universidade se vê motivada a contextualizar o planejamento estratégico
contido no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2020/2024 como uma prática organizativa
comum a todas as Unidades; para tanto, faz-se necessário adequar todos os recursos e agentes
inerentes à gestão universitária.
Com o objetivo de promover uma melhoria contínua nos processos de planejamento e
idealizando uma gestão marcadamente voltada para o alcance da missão, visão e valores da
organização, está sendo elaborado o Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU 2020/2024, cujo
principal objetivo consiste em oportunizar às Unidades de Administração Central e Setorial (UAC e
UAS) o alinhamento estratégico de seus planos de ações em nível tático-operacional com o PDI ora
vigente. Por meio desta ferramenta, pretende-se constituir uma rede de Unidades com competência,
arrojo e autonomia para planejar e operacionalizar o futuro; pois, somente por meio de uma coligação
de forças e compromissos mútuos, a UFMS poderá assumir os papeis que lhe cabem como ente
público indispensável ao desenvolvimento do homem e do seu meio.
O PDU 2020/2024 está sendo concebido para viabilizar, no contexto de cada Unidade, uma
consciência coletiva sobre a importância do planejamento para a gestão universitária; nesse sentido,
o PDU é uma propositura estratégica dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional com mais
dinamicidade pelo fato de conter metas e ações concebidos em um horizonte de tempo mais curto.
Os benefícios que a proposta do PDU pretende entregar são muitos, contudo, são dignos de nota a
melhoria na comunicação interna e externa, o processo decisorial torna-se mais assertivo, há uma
maior delegação administrativa e uma relevante melhoria no desempenho organizacional da Unidade.
O PDU está sendo estruturado em cinco eixo estratégico: 1) Histórico da UAS; 2) Gestão da
UAS; 3) Organização Acadêmica; 4) Políticas de atendimento aos discentes; e 5) Planejamento tático
–operacional, que passamos a apresentar.
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1.

HISTÓRICO DA UAS

A criação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) foi
aprovada pelo Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS
por meio da RESOLUÇÃO nº 60, a partir da extinção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
(CCBS) em março de 2017.
O projeto de criação de três Unidades de Administração Setorial a partir da reorganização do
CCBS foi proposto por uma comissão instituída pela Instrução de Serviço CCBS nº 9/2017,
complementada pela Instrução de Serviço CCBS nº 15/2017, e alterada pela Instrução de Serviço
CCBS nº 22/2017. Esta comissão iniciou seus trabalhos levando em consideração um projeto criado
em 2013, no qual se previa o desmembramento do CCBS em três Institutos.
A partir do conhecimento da estrutura dos cursos, dos recursos humanos, do volume de alunos
e das áreas responsáveis pela sua execução, de reuniões de uma comissão especialmente criada para
esse fim e de reuniões de todas as áreas envolvidas do CCBS, chegou-se à definição final das
Unidades a serem criadas.
Conforme o Art. 2º da Resolução Coun nº 3/2017, e a análise das características de cada nova
unidade, definiu-se a criação de dois Institutos (por tratarem de unidades de ensino envolvendo
ciências básicas) e de uma Faculdade (por se tratar de uma unidade vocacionada a uma área de
conhecimento com áreas afins).
A formação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição justificou-se pela
concepção interdisciplinar, resultante da integração existente entre as áreas do conhecimento dos
Cursos Superiores de Graduação em Farmácia (Bacharelado), Tecnologia em Alimentos (Tecnólogo)
e Nutrição (Bacharelado). Inicialmente composta pelos referidos Cursos de Graduação, bem como
pelos Cursos de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (Doutorado) e em Farmácia
(Mestrado).
Desde 1963, o curso de Farmácia tem formado profissionais capacitados nas áreas de
Farmácia, Análises Clínicas e Alimentos. Entre 1980 e 2006, os profissionais farmacêuticos eram
formados em três habilitações, a saber: 1) Farmácia, 2) Farmacêutico – Bioquímico/Tecnologia de
Alimentos, 3) Farmacêutico – Bioquímico/Análises Clínicas. Em 2002, o Conselho Nacional de
Educação (CNE) decidiu regulamentar a formação do farmacêutico generalista.
Inserido na grande área do CNPq, intitulada Ciências da Saúde, o Curso de Graduação em
Farmácia apresenta a subárea Bromatologia, voltada ao estudo da composição física e química dos
alimentos. Este estudo é importante para a Tecnologia em Alimentos, pois as características iniciais
das matérias-primas alimentícias determinarão seu destino tecnológico. Para a Nutrição, a
determinação do conteúdo de macro e micronutrientes dos alimentos, além de compostos funcionais,
bioativos e nutracêuticos, encontra relevância na saúde pública.
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A criação do curso de Graduação em Nutrição na UFMS foi proposta em 2009, com destaque
para a atuação profissional na área de Saúde Coletiva e em outras vertentes determinantes para
atender a inserção do profissional nutricionista nos mais diversos campos e áreas de trabalho, como
o Sistema Único de Saúde, Clínica, Alimentação Coletiva, Cadeia de Produção, na Indústria e no
Comércio de Alimentos, entre outras desde sempre tendo em vista o incentivo constante à pesquisa,
extensão e inovação. Em 2011, consolidou-se efetivamente a entrada da primeira turma de
acadêmicos.
O Curso de Graduação em Nutrição, também da grande área Ciências da Saúde, contempla a
subárea Dietética, relacionada aos processos de preparo dos alimentos e os efeitos provocados por
eles. Estes processos remetem à Tecnologia em Alimentos, que estuda as diferentes operações
unitárias aplicadas nas matérias-primas para que sejam transformadas em produtos alimentícios.
Por meio da Instrução de Serviço CCBS nº 85, de 21 de maio de 2010, constituiu-se uma
Comissão para promover o estudo de viabilidade para a criação e implantação do Curso Superior de
Graduação de Tecnologia em Alimentos, o qual é ofertado desde 2011, com duração de três anos no
turno noturno e estrutura curricular fundamentada nas características socioeconômicas do Estado de
Mato Grosso do Sul.
O Curso de Tecnologia em Alimentos surgiu num cenário em que as transformações que
vinham ocorrendo no processo produtivo e o crescimento do número de pequenas empresas no setor
de alimentos no Brasil ampliaram a necessidade de formação de profissionais voltados ao
desenvolvimento de trabalho técnico especializado. Este curso, por sua vez, está localizado na grande
área de Ciências Agrárias, contemplando o estudo da ciência dos alimentos e dos processamentos
tecnológicos, abordados nos cursos de Farmácia e Nutrição.
Considerando que o mundo do trabalho dinâmico exige aperfeiçoamento contínuo e vivência
do campo de trabalho, em 2017 o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Tecnologia de Alimentos
discutiu sobre o planejamento estratégico, a fim de consolidar a formação acadêmica e profissional
na Área de Alimentos, com maior carga horária e em período integral, possibilitando maior
participação dos mesmos em visitas técnicas, em estágios e projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Diante desta percepção, a Direção da Facfan por meio da Instrução de Serviço n°8, de 05 de março
de 2018, constituiu uma comissão para proposição e estudo de viabilidade da criação do Curso de
Graduação em Engenharia de Alimentos, a qual foi aprovada pelo Conselho Universitário da UFMS,
com o ingresso inicial de acadêmicos no primeiro semestre letivo de 2019.
O Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos apresenta caráter de atuação profissional
mais abrangente, com formação mais completa, com disponibilidade para atividades durante os
períodos matutino e vespertino de forma a aplicar seus conhecimentos e atender as competências de
um profissional mais dinâmico.
A Facfan vem progredindo no desenvolvimento da pós-graduação dentro da UFMS e do
Estado. O Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGFARM) foi o primeiro a
ser implantado, com nível Mestrado desde 2016, e trouxe benefícios diretamente nos cursos de
graduação, principalmente no curso de Farmácia. O Programa de Pós-graduação em Ciências
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Farmacêuticas formou uma grande quantidade de alunos que têm publicado seus resultados
científicos em revistas de impacto nacional e internacional. A qualidade do curso, dos seus alunos,
do quadro de pesquisadores, e da produção científica, se refletiu na progressão do curso da nota
CAPES de 3 para 4, o que permitiu a abertura do do nível Doutorado, em 2018.
O curso de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Facfan foi recentemente
aprovado e seu funcionamento teve início em 2019 com os níveis de mestrado e doutorado. Nossa
unidade também alberga o PPG Biotecnologia e Biodiversidade da Rede Pró-Centro Oeste (PPGBB)
(nível doutorado). O PPGBiotec foi estruturado com base no conhecimento gerado pela implantação
do PPGBB da Rede Pró-Centro Oeste, o qual foi iniciado em 2010. A Rede Pró-Centro Oeste cumpriu
seus principais objetivos, incluindo o aceleramento do processo de geração de conhecimentos,
tecnologias, inovações, produtos e serviços para viabilizar um crescimento qualitativo e competitivo
na agregação de valores aos recursos naturais. Assim, o PPGBB da Rede Pró-Centro Oeste concluiu
estas etapas fortalecendo um quadro docente capaz de iniciar de forma independente o PPGBiotec
nos níveis mestrado e doutorado. O PPGBB da Rede Centro Oeste não abriu mais turmas de alunos
na UFMS desde 2019 para que os docentes orientadores centralizassem suas atividades no atual
PPGBiotec e assim poder migrar gradativamente para este programa.
É o objetivo do PPG dar aos nossos estudantes uma sólida formação científica, técnica e
cultural para que os alunos contribuam de forma positiva na área de pesquisa científica e tecnológica
com o foco na inovação no estado. O PPGBiotec também tem por objetivo promover a integração
dos pesquisadores que fazem parte e colaboram com o programa, bem como dos profissionais do
setor produtivo. Neste contexto, um grande foco é dado às potencialidades biotecnológicas a partir
da biodiversidade presente no estado visando o desenvolvimento de processos, produtos e serviços
que venham a contribuir para a bioindústria local e para o desenvolvimento sustentável do estado
Mato Grosso do Sul. O programa também contribui com a UFMS, com outras universidades e centros
de pesquisa e no Estado para a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo para a
geração de patentes, produtos e estabelecimento de startups na área.
A união de cursos com similaridades científicas e técnicas permite suprir as demandas
existentes, trabalhando em parceria para captar recursos externos por meio de projetos, gerando
inovação e tecnologia.
Além da área tecnológica pertinente aos cursos citados, destaca-se a contemplação das
diversas nuances da área da saúde, por meio de ações integradas à saúde, envolvendo Farmácia e
Nutrição, com impacto relevante para a Saúde Coletiva. A concepção interdisciplinar comum aos
cursos faz com que muitos de seus docentes tenham atuação no ensino, pesquisa, extensão e inovação,
atuando concomitantemente nos cursos de graduação e pós-graduação da Facfan.
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2.

GESTÃO DA UAS

Este eixo tem como objetivo demonstrar a composição da estrutura organizacional da
infraestrutura física, dos recursos humanos e dos créditos orçamentários que estão à disposição da
UAS, tópicos norteadores do planejamento, do gerenciamento, da execução e do acompanhamento
das atividades realizadas na unidade, para propiciar o desenvolvimento qualificado do ensino, da
pesquisa e da extensão.

2.1 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A estrutura organizacional da UAS é representada graficamente através do seu organograma.

2.1.2

- QUADRO DE FUNÇÕES

TIPO DA FUNÇÃO
CD-4
FG-1
FG-4
FG-5
FCC

TOTAL
01
03
02
01
06

Fonte: Proplan, agosto de 2021
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2.1.3

- DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES

UNIDADES / FUNÇÃO
Direção
Coordenação Administrativa
Coordenação de Gestão Acadêmica
Coordenação da Farmácia Escola
Secretaria Acadêmica
Secretaria de Apoio Pedagógico
Seção de Nutrição

2.1.4

CD/FG
CD-4
FG-1
FG-1
FG-1
FG-4
FG-5
FG-4

- DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES ACADÊMICAS

COORDENAÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
Farmácia
Nutrição
Tecnologia em Alimentos / Engenharia de Alimentos
COORDENAÇÕES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Ciências Farmacêuticas
Biotecnologia
COORDENAÇÕES DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL
Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede Pró-Centro-Oeste
Fonte: Proplan, agosto de 2021

FCC
FCC
FCC
FCC
FCC
FCC

2.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA
A Unidade está localizada na avenida Costa e Silva, s/nº, Cidade Universitária, ocupando uma
área total 7.204,55 m², distribuídos conforme instalações abaixo:
BLOCOS/UNIDADES
Total

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA
7.204,55
7.204,55

Fonte: COAD/FACFAN, agosto de 2021

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição é composta pelos seguintes
setores:
-

-

Setor administrativo (Bloco 19): Direção; Coordenação de Gestão Administrativa;
Coordenação de Gestão Acadêmica; Secretaria de Apoio Pedagógico; Secretarias
Acadêmicas de Graduação e Pós-Graduação; Salas de Coordenadores de curso.
Farmácia Escola Profa. Ana Maria Cervantes Baraza;
Laboratório de Farmacologia e Inflamação - LABFAR;
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-

-

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica - LTF;
Unidade de Apoio de Pesquisa e Produção Farmacêutica- UAPPF;
Laboratório de Análises Clínicas - LAC;
Laboratório de Química Farmacêutica - LQF;
Laboratório de Biologia Molecular e Cultura de Células - BIOMOL;
Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas - LAPNEM;
Unidade de Tecnologia de Alimentos - UNITAL;
Unidade de Ciência de Alimentos - UNICAL;
Laboratório de Purificação de Proteínas - LPPFB;
Curso de Nutrição (Bloco 19): Laboratório de Técnica Dietética e Gastronomia; Laboratório
de Avaliação Nutricional e Composição Corporal; Laboratório de Práticas de Educação em
Nutrição; Laboratório de Nutrição Experimental; Laboratório de Análise Sensorial;
Laboratório de Estudos de Condições Crônicas, Alimentos e Nutrição (LECCAN);
Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos;
Laboratório de Educação Alimentar e Nutricional (Clínica Escola Integrada).

Os laboratórios da UNICAL e da UNITAL se complementam no atendimento das demandas
e das atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação do Curso de Engenharia de Alimentos,
além de atender os demais cursos de graduação da Facfan e de outras UAS da UFMS. Na UNICAL
são realizadas aulas e atividades de projetos diversos voltados para Ciência de Alimentos, enquanto
que na UNITAL são realizadas atividades de tecnologia de processamento de alimentos e engenharia
de processos.
Juntas, UNICAL e UNITAL apresentam-se como um parque tecnológico capaz de atender
demandas internas em graduação, pós-graduação e externas (de empresas da área de alimentos). As
unidades destacam-se pelo potencial único na região Centro-Oeste de contribuir para o
desenvolvimento da ciência, para o empreendedorismo sustentável e para a inovação tecnológica.
A UNICAL e a UNITAL possuem características de unidades multiusuárias e uma demanda
crescente por atividades técnico-científicas, que requerem infraestrutura adequada. Desta forma, é
possível observar que a infraestrutura atual é limitada e requer ampliação, sendo um fator importante
para o desenvolvimento do Curso de Engenharia de Alimentos em todos os âmbitos. Uma
infraestrutura adequada afetará de forma positiva, principalmente, o acolhimento aos acadêmicos de
graduação e de pós-graduação, propiciando maior sucesso na geração de resultados em projetos de
pesquisa, extensão e inovação.
O curso de Farmácia tem tradição no ensino de qualidade, na extensão e no desenvolvimento
de pesquisas científicas de qualidade com aproximadamente 95% dos professores atuando em
pesquisas e na orientação de alunos de iniciação científica há mais de 40 anos.
As atividades do curso de Farmácia são realizadas em diversos setores da Facfan, distribuídos
em vários setores da UFMS como Farmácia Escola, LTF, LAC, LQF, LAPNEN, LABFAR,
BIOMOL e UAPPF. Muitos desses setores são antigos, precisando de readequação devido ao espaço
utilizado para o ensino de graduação, conjuntamente com a pesquisa, evidenciando-se a necessidade
de reformas visando a melhoria dos espaço, visando melhorias na infraestrutura dos ambientes de
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ensino, bem como criação de novos laboratórios de pesquisa com a finalidade de possibilitar aos
professores a ampliação do desenvolvimento dos projetos e pesquisa, uma vez que a maioria deles
está inserida em Programas de Pós-Graduação.
A Farmácia Escola Profa. Ana Maria Cervantes Baraza tem previsão de ser reestruturada com
a criação do setor de manipulação proporcionando a captação de recursos externos a UFMS,
beneficiando a instituição, permitindo ao Curso de Farmácia e a Facfan maior autonomia financeira
para atendimento das necessidades em ações de ensino, pesquisa e extensão, além de promover um
atendimento personalizado, buscando a manipulação correta, utilização racional e segura dos
medicamentos.
Além de ampliar as revitalizações de infraestrutura da Facfan supracitadas, ressalta-se a
necessidade de criação de espaços de convivência para servidores e alunos de graduação e pósgraduação da UAS e almeja-se a criação de um Centro Biotecnológico Multiusuário da Facfan para
reunir laboratórios localizados em diversos setores da UFMS, incentivando nossos pesquisadores
através de uma infraestrutura adequada para a manutenção e crescimento dos nossos cursos de
graduação e pós-graduação.
2.2.1 - DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA
OUTROS DADOS DE INFRAESTRUTURA:
Laboratórios
Salas de aula
Salas administrativas
Gabinetes professores
Salas videoconferência
Auditórios
Banheiros comuns
Refeitório/copas

QUANTIDADE
87
7
31
33
01
01
21
8

Fonte: COAD/FACFAN, agosto de 2021
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2.3 - RECURSOS HUMANOS
2.2.2

PERFIL DO CORPO TÉCNICO
O corpo técnico da Unidade é composto pelos seguintes servidores:

CARGA HORÁRIA
20 Horas
24 Horas
25 Horas
30 Horas
40 Horas
Total

TÉCNICOS
B
2
2

A
1
1

C
4
4

D
1
36
37

E
7
7

TOTAL
1
50
51

Fonte: Sistema de pessoal, agosto de 2021

Em março de 2017 a Facfan foi criada e contava oficialmente com 43 técnicos em seu quadro,
diferente dos 39 efetivamente em exercício. Essa diferença se explica por pedidos de licença sem
ônus, cedência para outro local, exonerações a pedido e/ou redistribuições, o que resultou na ausência
de qualquer atividade em nossos laboratórios depois da criação da Facfan até o presente momento.
Quatro anos depois, a Facfan inaugurou novos laboratórios no bloco 19 e criou a Unidade de
Apoio à Pesquisa e Produção Farmacêutica (UAPPF). Entretanto, o quadro de técnicos
administrativos não acompanhou essa expansão, promovendo sobrecarga e prejuízo ao
funcionamento esperado em vários setores da UAS. Assim, para manter seu funcionamento buscando
a excelência da sua função precípua, que é o ensino de qualidade, a Facfan necessita de novas vagas
de técnicos de laboratório e principalmente de técnicos administrativos.

2.2.3

PERFIL DO CORPO DOCENTE

Para desenvolver suas atividades acadêmicas, administrativas e de apoio, a Unidade conta
atualmente com os seguintes quadros de docentes:
2.2.3.1 DOCENTES – EFETIVOS
CARGA
HORÁRIA
20 Horas
40 Horas
DE
Total

A/
ADJ A
8
8

A/
ASSIST A
-

A/
AUX
-

B/
ASSIST
-

C/
ADJ
12
12

D/
ASSOC
1
21
22

E/
TITULAR
3
3

TITULAR
LIVRE
1
1

TOTAL
1
45
46

Fonte: Sistema de pessoal, agosto de 2021
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2.2.3.2 DOCENTES – SUBSTITUTOS
CARGA HORÁRIA
20 Horas
40 Horas
Total

A/ADJUNTO A
-

A/ASSISTENTE A
-

A/AUXILIAR
-

TOTAL
-

Fonte: Sistema de pessoal, agosto de 2021

A Facfan conta atualmente com 46 docentes efetivos, divididos nos cursos de graduação,
alguns atuando também nos programas de pós-graduação oferecidos na unidade. A relação alunoprofessor (RAP) para os cursos de graduação está dentro do esperado, porém temos como objetivos
a criação de novos cursos de pós-graduação na unidade, o que necessariamente resultará na
necessidade de contratação de mais docentes nos próximos anos.

2.3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A sustentabilidade financeira da Unidade de Administração Setorial segue a mesma
sistemática adotada pelo Governo Federal no financiamento das Instituições Federais de Ensino
Superior - IFES, ou seja, compreende as seguintes fontes de financiamento para o desenvolvimento
de suas atividades: recursos provenientes do tesouro nacional; de arrecadação própria e os de
convênios.
A programação de recursos para pagamento de pessoal, precatórios e encargos sociais é de
responsabilidade do Governo Federal e a execução está centralizada na Pró-reitoria de Gestão de
Pessoas – PROGEP.
Os recursos destinados a custear as despesas discricionárias denominadas genericamente de
Outros Custeio e Capital – OCC, que incorporam os programas, projetos e as atividades, seguem um
conjunto de critérios técnicos que tem como base a produtividade, o tamanho e os indicadores de
desempenho. A destinação de crédito para a UAS é feita de forma centralizada ou descentralizada,
como podemos observar:
Os créditos orçamentários destinados as UAS para atender os contratos contínuos estão
centralizados
na
UFMS, nas
respectivas
Pró-reitorias
competentes. No link
https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-2021/distribuicao-contratos/ pode-se observar
os grupos de despesas contemplados, conforme se observa abaixo:
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Os créditos orçamentários destinados atender as despesas com revitalização de laboratórios;
custeio, investimento e revitalização da infraestrutura física são descentralizados para a UAS solicitar
a execução conforme priorização por ela definidas e o montante a ser rateado considera um conjunto
critérios técnicos mensurados através de indicadores quantitativos e qualitativos dispostos em
matrizes de distribuição, os quais estão alinhados ao PDI-UFMS e o conjunto de metas.
O montante de créditos orçamentários utiliza um sistema de rateio que considera a
meritocracia e o desempenho de cada unidade. No link https://proplan.ufms.br/execucaoorcamentaria/ano-2021/distribuicao-matriz/ encontra-se a legislação, a distribuição de recursos e a
execução, conforme se observa:
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A UAS pode obter créditos orçamentários através da captação de recursos próprios
provenientes da prestação de serviços diretos, cessão de espaços físicos, valor das inscrições no
oferecimento de cursos de pós-graduações, cursos de extensão e outros.
Outra fonte de financiamento da UAS é a participação de seus docentes em editais de ensino,
pesquisa e extensão e inovação, lançados pelas agências de fomento e/ou pela própria UFMS.
Por fim, a possibilidade de viabilizar convênios e parcerias com entidades públicas e contratos
com empresas privadas, além de participar de projetos para a descentralização de créditos através de
TEDs junto ao Governo Federal.
O quadro abaixo informa os valores destinados à unidade, referente ao exercício 2021:
2.4.1 - MATRIZES ORÇAMENTÁRIAS OUTROS CUSTEIO E CAPITAL – OCC
MATRIZ OCC
Revitalização de Laboratórios
Custeio
Investimento
Total

TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R$)
R$ 120.872,27

R$ 120.872,27
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3.

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

3.1 - PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UAS
Com base nas políticas definidas no Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de
Desenvolvimento Institucional e em outras normas internas da UFMS como se dá o planejamento da
UAS para o ano letivo.
● Projeto Pedagógico de Curso e flexibilização curricular
Nos cursos da unidade Facfan, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o responsável
juntamente com as Coordenações de Cursos e seus respectivos colegiados em gerir o processo de
concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), baseados
primeiramente nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de cada curso e no atendimento do
mercado de trabalho, bem como as especificidades regionais do estado do Mato Grosso do Sul.
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação da Facfan evidenciam a coerência
existente entre objetivos de cada curso, perfil do egresso, matriz curricular, tomando por referência
as DCNs e as recomendações do Enade, demonstrando como serão desenvolvidas e avaliadas as
competências desenvolvidas.
A demanda diversificada por perfis profissionais, quer sejam de pesquisador, empreendedor
ou mais ligado às operações ou consultorias, reflete em oferta mais diversificada de programas e
um grande número de disciplinas optativas a escolha, visando uma formação generalista, mas
permitindo que o futuro profissional a ser formado tenha opções de áreas de conhecimento e atuação.
Os acadêmicos são estimulados na articulação permanente com o campo de atuação do
profissional, com ênfase na transdisciplinaridade e possibilidade de articulação direta com a pósgraduação, além de forte vinculação entre teoria e prática, e valorização do ser humano. São
considerados os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e as novas
demandas da sociedade e do mundo do trabalho, promovendo postura isenta de qualquer tipo de
discriminação, e comprometimento com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável.
Desta forma o emprego de metodologias para projetar soluções, para tomar decisões e, para
desenvolver processos de melhoria contínua, favorecem as competências a serem desenvolvidas em
graus de profundidade e complexidade crescentes ao longo do percurso formativo, de modo que os
alunos busquem, integrem, criem e prosperem com participação colaborativa e mais efetiva.
O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia – Bacharelado vigente foi instituído em 2020
pela Resolução COGRAD nº 599, de 8 de novembro de 2019 . Dada a necessária articulação entre
conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, para contemplar o perfil do egresso, seguindo
as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia (Resolução
CNE/CES 6/2017), a formação do farmacêutico deve estar estruturada nos seguintes eixos: 1.
Cuidado em Saúde; 2. Tecnologia e Inovação em Saúde e; 3. Gestão em Saúde. Dessa forma, o
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curso abrange disciplinas do núcleo de formação geral, envolvendo Ciências Biológicas e da Saúde,
Ciências Humanas e Sociais e Ciências Exatas e do núcleo especializado, que envolvem
conhecimentos específicos das Ciências Farmacêuticas direcionados à formação do profissional
farmacêutico, além de disciplinas complementares optativas de interesse individual do acadêmico e
que permitem a flexibilidade curricular. O curso visa a formação de um profissional farmacêutico
com competências para atuar eficazmente em todos os níveis de atenção à saúde, desempenhando o
seu papel social frente aos problemas de saúde pública, e, ainda, com autonomia na área de fármacos
e medicamentos, tecnologia de alimentos, análises clínicas e toxicológicas, assegurando a
integralidade e qualidade da atenção prestada.
O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos foi atualizado em
2019 (Resolução n° 587, Cograd, de 8 de novembro de 2019). O PPC auxilia na formação de
profissionais com visão globalizada, postura profissional humanista, analítica e ética, capaz de atuar
em todas as áreas que envolvem tecnologia de alimentos com competências e habilidades para
planejar, implementar, administrar, gerenciar, promover e aprimorar com técnica e tecnologia a área
de alimentos, assumindo ação empreendedora em pesquisa e inovação, com consciência de seu
papel social, comprometido com o desenvolvimento regional e com as questões ligadas à
sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. O curso atualmente encontra-se em fase de
fechamento, e não há entradas de turma desde o ano de 2019.
O Curso de Engenharia de Alimentos foi aprovado pela Resolução COUN nº 57, de 04 de
julho de 2018 e seu PPC foi atualizado em 2020 (Resolução n° 257, Cograd, de 3 de dezembro de
2020). O PPC do Curso de Engenharia de Alimentos foi elaborado considerando as Diretrizes
Nacionais dos Cursos de Engenharia vigentes e diretrizes que regem a profissão do Engenheiro de
Alimentos, propondo-se a formar profissionais com espírito empreendedor e inovador, generalistas
e humanistas, atentos à realidade socioeconômica e ambiental do ambiente em que estão inseridos,
e com capacidade de bom relacionamento interpessoal.
O Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição – Bacharelado foi atualizado em 2019
(Resolução n° 619, de 8 de novembro de 2019 e nº 28, de 28 de janeiro de 2020 do Conselho de
Graduação - COGRAD/PROGRAD), e foi alterado a pedido de visita in loco do MEC. Atualmente
o PPC passa por nova revisão em relação aos pré-requisitos das disciplinas revistas e itens textuais.
O PPC abrange disciplinas que contemplam diferentes áreas do conhecimento como Ciências
Biológicas e da Saúde; Ciências Sociais, Humanas e Econômicas; Ciências da Alimentação e
Nutrição e Ciência dos Alimentos, visando a formação de um profissional generalista, com postura
humanista, reflexiva, crítica e ética, capaz de atuar em todas as áreas em que alimentação e a nutrição
se apresentem fundamentais à atenção integral da população.
Em relação aos PPCs contidos na unidade, há a intenção de se realizar um estudo das
disciplinas comum entre os cursos, para que as mesmas sejam unificadas por ementa e código, e a
unidade possa oferecer essas disciplinas estratégicas, contemplando os 4 cursos, facilitando a
integralização curricular e diminuindo a retenção por pré-requisitos dos alunos. Isso também é
benéfico por estimular a interdisciplinaridade do professor em sua prática docente e por permitir a
troca de experiências e saber entre os alunos da graduação de diferentes cursos. Essa mudança deve
acontecer entre 2022 e 2023, juntamente com a mudança requerida pelo MEC em todos os PPCs de
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graduação do Brasil, com a inclusão de 10% da carga horária total prevista no curso em formato de
extensão.
Ainda, em relação a flexibilização dos PPCs da unidade, salientamos que a unidade está
aberta em abrir vagas para alunos de outros cursos que queiram cursar nossas disciplinas na forma
de optativas, pois acreditamos na pluralidade do ensino e na interdisciplinaridade do conhecimento.
● Estudo para criação de novos cursos
Atualmente há o estudo de criação de curso de pós-graduação lato sensu nos Cursos de
Nutrição, de Tecnologia/Engenharia de Alimentos e de Farmácia, de modo a ampliar a atuação dos
docentes na pós-graduação e oferecer cursos de especialização nas áreas de Nutrição, Gestão da
Qualidade e Segurança de Alimentos, em Análises Clínicas, Manipulação de Medicamentos,
Cosméticos e Homeopáticos e Farmácia Clínica, os quais serão implantados conforme interesse
institucional e disponibilidade orçamentária.
A unidade alberga o curso de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas de Pós-graduação
em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede Centro-Oeste, ambos nível Mestrado e Doutorado, o
que tem sido muito benéfico para os docentes da unidade, permitindo a abertura da Pós-Graduação
em Biotecnologia de forma independente. O curso de pós-graduação em Biotecnologia, o segundo
no Estado do MS, foi aprovado em 2018 pela CAPES, começando suas atividades em nível
Mestrado e Doutorado desde 2019. A pós-graduação em Biotecnologia, que cumpre uma missão
multidisciplinar, vem desenvolvendo seu papel em integrar os conhecimentos dos cursos de
graduação da Facfan, de outras unidades da UFMS e outras universidades da região, em áreas de
interesse comum. Este curso favoreceu o crescimento de seus pesquisadores em número,
publicações e patentes. Atualmente o curso conta com um quadro de 20 pesquisadores,
independentes contribuindo com na área Biotecnológica do Estado, suprindo a demanda por mão
de obra especializada na região Centro-Oeste e ampliação da indústria, serviços e tecnologias em
saúde, medicamentos e alimentos, propiciando inovação.
Ao redor de 40-50% dos docentes que compõem os programas de pós-graduação em
Ciências Farmacêuticas e Biotecnologia são bolsistas produtividade do CNPq o que mostra a forte
produção científica dos PPGs da Facfan.
Ainda em relação à pós-graduação, a unidade tem a intenção de propor, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e interesse da instituição, programa na área de Alimentos e Nutrição.
A Facfan almeja dentro da vigência do presente PDU, fazer um estudo da produção científica e do
curriculum dos professores da unidade, bem como de sua infraestrutura e necessidades do mercado
de trabalho, para que o projeto possa ser viabilizado, considerando particularidades de
sustentabilidade, bioeconomia e inovação a partir das potencialidades dos biomas do Cerrado e
Pantanal aplicados no campo da saúde e pesquisas científicas.
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● Oferta de Disciplinas para a graduação e pós-graduação
As disciplinas e matrículas da graduação são ofertadas semestralmente, conforme o
calendário acadêmico instituído pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A partir disso, as
Coordenações de Curso elaboram a lista de oferta das disciplinas em conformidade com os Projetos
Pedagógicos dos Cursos, encaminhando para a Secretaria de Apoio Pedagógico e Coordenação de
Gestão Acadêmica (SAP/COAC-Facfan) realizar a conferência e lançamento no SISCAD. As listas
de ofertas de todos os cursos da unidade são aprovadas pelo Conselho de Unidade da Facfan.
As listas de oferta da graduação são pensadas com apoio da administração da unidade, para
que possamos harmonizar o uso racional dos recursos e espaços físicos, de modo a oferecer uma
formação rica e interdisciplinar para os alunos, com estratégias para diminuir a retenção dos
graduandos. É também feito uma comunicação entre os cursos para as disciplinas oferecidas na
modalidade optativa nos PPCs, contemplem vagas para todos os cursos da unidade conforme o
interesse e disponibilidade de horários.
As disciplinas e matrículas da pós-graduação são ofertadas semestralmente, no qual os
alunos devem cursar 60 créditos no mestrado e 106 no doutorado para a finalização do curso. Cada
crédito no programa equivale a uma carga horária de 15 h, sendo disponibilizadas disciplinas com
carga horária de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 h. As disciplinas ofertadas nos PPGs da Facfan
envolvem, além de variados temas, também questões relacionadas à inovação tecnológica e
desenvolvimento de produtos biotecnológicos, patentes, síntese química, toxicologia, biologia
celular e molecular, saúde, imunologia, estatística, farmacologia, técnicas espectroscópicas, além
de variados temas que incluem temas relacionados com inovação tecnológica e desenvolvimento de
produtos biotecnológicos. A cada semestre são ofertadas disciplinas obrigatórias e optativas, de
acordo com a disponibilidade dos professores ministrantes.
● Distribuição de carga horária
A distribuição de carga horária atende ao disposto na Resolução nº 137, de 3 de dezembro
de 2015, do Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sendo
elaboradas pelas Coordenações de Curso, com auxílio da COAC/Facfan e posteriormente
deliberadas pelo Conselho de Unidade da Facfan.
A atribuição de carga horária docente também procura atender no que tange a carga horária
docente para progressão de carreira, a Resolução nº 41/2018, do Conselho Diretor da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que estabelece os procedimentos do processo de
avaliação docente, progressão e promoção funcionais, aceleração da promoção, reposicionamento
por titulação, e Retribuição por Titulação (RT) na Carreira de Magistério Superior.
● Adoção de novas tecnológicas para aprimorar as políticas pedagógicas
Considerando-se a expansão do acesso e a vasta utilização das tecnologias de informação, a
sua incorporação no meio acadêmico trouxe possibilidades de maior diversificação de recursos,
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métodos e técnicas a serem incorporados no processo de ensino-aprendizagem, sendo isso
estimulado pela situação de emergência da COVID-19 e atual reorganização do ensino superior na
qual nos encontramos.
Reconhecendo tal impacto incentiva-se o corpo docente e discente da Facfan para a
utilização de recursos tecnológicos, como e-mail institucional, Plataforma Moodle, por meio do
Ambiente Virtual de Ensino, o Workspace do Google atrelado ao e-mail institucional (que possui
as funcionalidades do Google Classroom, o Google Meeting, Google Calendar, Google Groups,
entre outros, pois a plataforma Google está em constante expansão), uso de mídias sociais oficiais
dos cursos de graduação e pós, entre outros.
Isso é estimulado para propagação de material e conteúdo educativo auxiliando no
desenvolvimento de competências comportamentais e motivação dos estudantes, além de expandir
as possibilidades e os ambientes de ensino e aprendizagem. Nesse ambiente, os professores deixam
de ter um papel central e único detentor da geração e disseminação de conteúdo, para adotar um
papel de tutor e implementar novas metodologias ativas.
Adicionalmente, a adoção de tecnologias digitais permite o uso de modelos como sala de
aula invertida (aluno deve estudar previamente o tema da aula a partir de ferramentas online),
laboratório rotacional (revezamento de grupos de alunos em atividades em sala de aula e
laboratórios) e rotação individual (aluno possui lista específica de atividades para serem executadas
online a partir de suas necessidades), práticas adotadas por alguns docentes da Facfan, uma vez que
cada curso/docente tem autonomia para incorporar novas tecnologias. Desta forma, com dinamismo
e autonomia, os acadêmicos se tornam os protagonistas no processo de aprendizagem, com
engajamento em atividades práticas, preferencialmente desde os primeiros anos do curso.
A unidade incentiva a adoção de novas metodologias de ensino que também não só
dependam de meios tecnológicos, como visitas técnicas, o uso do ambiente externo da UFMS e
integração de convidados e especialistas fora do corpo docente da universidade para troca e
aprendizado com os alunos.
● Monitoramento dos indicadores da UAS
O monitoramento de indicadores da Facfan deverá ser implantado pela Direção da UAS a
fim de acompanhar o desempenho dos cursos, docentes, técnicos administrativos e discentes.
O monitoramento da UAS deve perpassar por três indicadores: Recursos Humanos,
Infraestrutura e indicadores de permanência e formação dos alunos da Facfan.
1) Recursos humanos: Acompanhamento das aposentadorias e pedidos de
remoção/exoneração, tanto docente quanto de servidores técnicos administrativos.
Avaliando os indicadores de Relação Aluno Professor (RAP); Relação Carga Horária do
curso professor habilitado na área do curso; Relação Técnicos de laboratório x Carga horária
prática dos cursos de graduação e pós graduação.
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2) Infraestrutura: Relação matriz orçamentária por aluno equivalente da Facfan; Relação matriz
orçamentária por laboratório de ensino.
3) Indicadores de permanência e formação: Nº ingressantes, matriculados e de diplomados;
Taxa de evasão; Taxa de sucesso; índice de reprovação por disciplina e indicadores da
avaliação no ensino da UFMS respondido pelos alunos ao final de cada semestre.
● Auto avaliação setorial
O processo de avaliação na Unidade é coordenado pela Comissão Setorial de Avaliação CSA, seguindo orientação geral da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em consonância com o
Plano de Autoavaliação Institucional da UFMS.
Os instrumentos de Autoavaliação Institucional (questionários) são aplicados a todos os
segmentos da Universidade (estudantes, docentes, técnicos, coordenadores e diretores) e podem ser
divididos em dois tipos: um específico para avaliação do ensino (apenas para estudantes e docentes),
que é aplicado ao final de cada semestre letivo, e um geral (para todos os segmentos), aplicado uma
vez ao ano para avaliar os demais eixos e dimensões exigidos pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes).
A sensibilização da comunidade para participarem da avaliação é feita com publicações e
divulgações em diversos meios de comunicação: Siscad, e-mail, grupos de whatsapp, aulas e
páginas da Unidade na internet. Os questionários e seus resultados são disponibilizados via web,
com acesso diferenciado de acordo com o perfil acadêmico, na página do Sistema de Avaliação
Institucional (Siai) da UFMS.
Os relatórios dos resultados da Autoavaliação Institucional, elaborados pela CSA, são
enviados por email 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, as
Coordenações de graduação e de pós-graduação, os docentes e os estudantes para apresentação dos
principais resultados. Depois disso, as coordenações realizam reuniões de NDE para discutir os
resultados. Desta forma, a Direção e as Coordenações elaboram devolutivas à CSA com planos de
ações sobre os aspectos que podem ser melhorados e, também, sobre a concretização e efetividade
das ações planejadas com base na avaliação anterior.
● Projetos de Pesquisa
Na Facfan a Comissão de Pesquisa foi instituída pela Portaria GAB/Facfan nº 6 de 17 de
junho de 2021 e tem por objetivo avaliar as propostas de Projetos de Pesquisa e Inovação a serem
executados no âmbito da UAS. Para tanto, segue o estabelecido pela Resolução COPP n° 287 de 26
de janeiro de 2021, que aprova as Normas para elaboração e cadastro de Projetos de Pesquisa e
Inovação no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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A tramitação dos projetos de pesquisa inicia-se através do cadastro na plataforma do
SIGPROJ UFMS pelo docente associado a um edital de projeto que esteja em andamento. A
Comissão Setorial de Pesquisa se manifestará sobre o projeto cadastrado emitindo um parecer da
proposta via SIGPROJ, que será encaminhado para a Direção da Unidade. Baseando-se no parecer
da Comissão, a Direção também faz seu parecer e emite a resolução de aprovação. No caso de
projetos com fomento por agência oficial (CNPq, Fundect, etc.), não há necessidade da aprovação
da Comissão de Pesquisa da Facfan, entretanto recomenda-se o seu registro no SIGPROJ UFMS.
● Projetos de Extensão
A Facfan conta com uma Comissão Setorial de Extensão composta por 07 (sete) docentes,
com vigência de 02 (dois) anos (2021-2023), instituída pela Instrução de Serviço nº 23 de 08 de
abril de 2021. Esta Comissão possui o propósito de avaliar as ações de extensão no âmbito da
Facfan/UFMS, nas modalidades Projeto, Curso ou Evento, promovendo o fortalecimento da
formação acadêmica e da Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito da UAS por meio da interação
entre a Universidade e diferentes setores da sociedade.
Os objetivos das ações de extensão são: fomentar ações relevantes para sociedade, atendendo
ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, com impactos na
formação dos estudantes de graduação; contribuir para a formação acadêmica e estimular o espírito
crítico, bem como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da educação
superior; gerar novos conhecimentos na consolidação de práticas extensionistas coletivas integradas
à pesquisa; e promover a interação transformadora entre a Universidade e outros setores da
sociedade.
Os projetos de extensão são conduzidos de acordo com a Resolução Coeg nº 18, de 05 de
maio de 2021, que estabelece as normas regulamentadoras das Ações de Extensão da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A tramitação dos projetos de extensão inicia-se com
a submissão no SIGPROJ UFMS pelo docente coordenador da proposta, de acordo com os Editais
abertos, os quais em seguida, serão avaliados pela Comissão de Extensão da Facfan, considerando
critérios recomendados pela PROECE. Em seguida, são encaminhados para a Direção para emissão
de parecer e de Resolução do Conselho da unidade.
● Projetos de Ensino
A Comissão Setorial de Ensino da Facfan foi constituída pela Portaria GAB/Facfan nº 3, de
10 de junho de 2021 e segue as normativas da Resolução COGRAD nº 294 de 21 de maio de 2021,
que estabelece as Normas das Ações de Ensino da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul. As Ações de Ensino são atividades extracurriculares que visam estimular o sucesso dos
estudantes para a conclusão do Curso de Graduação. Dentro das Ações de Ensino são incluídos:
Projeto de Ensino de Graduação (PEG); Programa Institucional de Monitoria; Programa de Ligas
Acadêmicas; Programa Equipes de Competição; Programa de Aprimoramento do Resultado do
Estudante (PARE); Programa de Educação Tutorial (PET); Programa de Educação Pelo Trabalho
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para a Saúde (PET-Saúde); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid);
Programa Institucional de Residência Pedagógica (RP); Projetos Especiais de Ensino de Graduação
(PEEG). À Comissão de Ensino da unidade cabe avaliar as propostas de Ações de Ensino que não
estejam ligadas a Programas Especiais de Ensino de Graduação.
Os Projetos de Ensino de Graduação (PEG) são ações vinculadas aos Projetos Pedagógicos
de um ou mais Cursos de Graduação, que tem por objetivo a efetivação da melhoria dos Cursos de
Graduação com implementação de ações inovadoras e/ou metodológicas que visem à efetiva
melhoria do processo de ensino, a dinamização dos componentes curriculares do PPC e/ou a
produção de material didático e instrucional. A vigência dos PEG será de um a sessenta meses.
O cadastro, análise e aprovação dos PEG são realizados no Sistema de Gestão de Projetos SIGPROJ UFMS, por meio de Edital específico. O processo de avaliação da proposta de Projeto de
Ensino de Graduação inclui: análise preliminar do projeto pela Comissão Setorial de Ensino e
Acompanhamento Discente da Facfan, aprovação pelo Conselho da Facfan via publicação de
Resolução, enquadramento do PEG pela Pró-Reitoria de Graduação e homologação pelo Conselho
de Graduação (Cograd). Somente poderão ser iniciadas as atividades do PEG após enquadramento
pela Pró-Reitoria de Graduação. É responsabilidade do coordenador do PEG executar o projeto,
divulgar entre os estudantes, acompanhar a execução das atividades, emitir os certificados aos
participantes e elaborar os relatórios parciais (até dia 20 de dezembro de cada ano de vigência) e
final (em até sessenta dias após o término das atividades).
Os resultados alcançados pelos Projetos de Ensino de Graduação deverão ser apresentados
no INTEGRA UFMS.
● Inserção com a comunidade
A UAS tem grande impacto na interface com a comunidade, principalmente por meio de
projetos de extensão. Contando com a Farmácia Escola e a atuação do curso de Nutrição na Clínica
Escola Integrada (CEI) do INISA, é possível atuar na formação dos alunos e atender um contingente
expressivo de pacientes que dependem de atendimento gratuito e de qualidade.
A Farmácia Escola é a unidade responsável pela coordenação, orientação e execução das
atividades de assistência farmacêutica e informações sobre medicamentos. É espaço de ensino,
treinamento e estágio curricular e extra-curricular; campo de aperfeiçoamento para a pesquisa e
extensão; presta assistência e atenção farmacêutica aos pacientes atendidos na Farmácia Escola;
realiza o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes atendidos; promove atenção
farmacêutica com foco nas políticas, programas e projetos da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS); elabora projetos de interesse comunitários para
promover o uso racional de medicamentos, e de temas importantes em saúde; participa, desenvolve
e realiza estudos e pesquisas sobre utilização de medicamentos e/ou temas do âmbito da assistência
farmacêutica, bem como sobre sistemas de informação.
A atuação do curso de graduação de Nutrição na CEI funciona oferecendo atendimento
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nutricional individualizado e coletivo a diferentes públicos e faixas etárias. Os seguintes
atendimentos nutricionais são realizados através do Projeto de extensão Nutrição Esportiva e Saúde
(NUTRES), onde são atendidos atletas e esportistas internos e externos à UFMS; o projeto de
Atendimento Nutricional à Alunos (ANA) da UFMS, atendendo a comunidade acadêmica da
UFMS; pelo ambulatório de Saúde e Nutrição da Comunidade são atendidos pacientes de todas as
faixas etárias, em sua maioria com doenças crônicas não transmissíveis que dependem de orientação
alimentar para as mesmas, sendo que nesse ambulatório funciona vinculados a disciplina de Estágio
de Nutrição em Saúde Coletiva e a Liga Acadêmica de Nutrição nas Doenças Crônicas (LANDOC)..
Há também atuação do curso de Nutrição no HUMAP, com Estágio de Nutrição em Saúde Coletiva
no Banco de Leite Humano, atuação dos alunos através de atendimentos da disciplina Nutrição em
Pediatria no ambulatório de Pediatria, e atuação da LANDOC no ambulatório de cirurgia geral em
atendimento de pacientes obesos bariátricos em preparação para a cirurgia.
Para os cursos de Tecnologia em Alimentos e Engenharia de Alimentos, por meio de
Projetos de Extensão, o enfoque tem sido dado na realização de visitas com acompanhamento
técnico para grupos de produtores rurais por meio de acordo de Cooperação com Unicafes-MS, para
apoiar a agroindustrialização. Algumas visitas e oficinas vêm sendo realizadas nas Unidades de
Tecnologia de Alimentos (UNITAL) e de Ciência de Alimentos (UNICAL) para maior
envolvimento dos acadêmicos, permitindo o desenvolvimento de produtos alimentícios com valor
agregado, de forma a reduzir as perdas, aumentar a vida de prateleira e contribuir para o acesso a
mercados com produtos de qualidade e conveniência. Deste modo, observamos grande potencial de
produção de alimentos e as atividades realizadas podem estimular o desenvolvimento rural por meio
da implantação de agroindústrias rurais em sistema de cooperativismo solidário, com maior
protagonismo dos empreendimentos de pequeno e médio porte.
E de forma conjunta, atualmente o curso de Engenharia de Alimentos e o curso de Nutrição
entraram em um edital do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para fundar
e gerir o primeiro Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) do estado do
Mato Grosso do Sul a fim de apoiar o maior programa institucional de alimentação do mundo que
é Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do ponto de vista nutricional, de produção
de produtos, técnicas higiênico sanitárias, nutrição indígena, capacitação e apoio à agricultura
familiar do estado.
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3.2 - CURSOS OFERTADOS VAGAS E ALUNOS
A Unidade oferece cursos conforme tabela abaixo:
3.2.1

- GRADUAÇÃO (2020):

CURSO

CPC

Engenharia de Alimentos
Farmácia
Nutrição
Tecnologia em Alimentos
Total

4
4
4
4

VAGAS INGR. MATR. EVAS. DIPL.
40
50
40
0
130

41
49
38
0
128

68
245
171
40
524

7
16
18
10
51

0
27
26
9
62

TAXA
AL. EQ.
SUCESSO CENSO
0%
136,00
61,4%
342,82
23,1%
343,00
25,7%
90,85
38,1%
912,67

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados); AL. EQ. CENSO
(aluno equivalente).
Fonte: SISCAD e Censo 2020

3.2.2

– PÓS-GRADUAÇÃO (2020):

CURSO
Ciências
Farmacêuticas Mestrado
Ciências
Farmacêuticas Doutorado
Biotecnologia Mestrado
Biotecnologia Doutorado
Biotecnologia e
Biodiversidade
(2019/2020)
Total

MATR. EVAS. DIPL.

AL. EQ.
SIGPOS

CONCEITO

VAGAS

INGR.

4

23

10

30

1

8

32

4

25

8

15

0

0

30

A

25

10

16

2

0

32

A

10

2

7

0

0

14

4

0

0

17

5

8

34

--

83

30

85

8

16

142

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados);
AL. EQ. SIGPOS (aluno equivalente).
Fonte: Proplan UFMS e SIGPOS (2020).
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3.2.3

– PROJETOS EM ANDAMENTO NA UAS

CURSO
Pesquisa
Extensão
Ensino
Outros
Total

COM FOMENTO
14
1
15

SEM FOMENTO
46
16
1
63

TOTAL
60
17
1
78

Fonte: Propp, Prograd e Comissão Setorial de Extensão da Facfan, agosto de 2021
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4.

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

O Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES tem como objetivo viabilizar a
igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho
acadêmico, neste contexto o apoio pedagógico aos discentes na Facfan ocorre através de ações para
suporte à permanência e apoio pedagógico, conforme descrito a seguir:

4.1

- AÇÕES PARA SUPORTE À PERMANÊNCIA

●
Auxílio permanência;
●
Auxílio moradia;
●
Bolsa permanência de apoio à atividade acadêmica (Visa estimular a permanência do
acadêmico no Curso, a partir de critérios socioeconômicos);
●
Auxílio creche;
●
Auxílio para participação em eventos
●
Auxílio emergencial
●
Atendimentos assistenciais
●
Outros.
O desenvolvimento de políticas está organizado em três eixos: atenção ao discente em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, integração estudantil e assistência à saúde, e incentivo
ao desenvolvimento profissional.
De forma a implementar e acompanhar a política de atendimento ao acadêmico promovida
pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - PROAES, a Facfan busca apoio da Diretoria de Assuntos
Estudantis - DIAES, unidade responsável pela coordenação, execução, acompanhamento e avaliação
da política de assistência estudantil e acompanhamento das ações dirigidas ao estudante em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, sendo dividida em três secretarias: Secretaria de Espaços de
Alimentação (SEALI), responsável pelo desenvolvimento de ações de atenção a alimentação dos
estudantes da UFMS, como o uso do Restaurante Universitário (RU); Secretaria de Assistência
Estudantil (SEAE), responsável pelo atendimento, orientação e acompanhamento aos estudantes
participantes de programas e projetos de assistência estudantil (como Auxílio Emergencial; Auxílio
Permanência; Auxílio Alimentação; Auxílio Creche; Auxílio Moradia; Auxílio para Participação de
Estudantes em Eventos – APEE; Bolsa PROMISSAES para Estudantes-Convênio de GraduaçãoPEC-G); e Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante (SEASE), responsável pelo desenvolvimento
de ações de atenção à saúde dos estudantes da UFMS, como o atendimento psicológico.
Segundo a SEASE, no primeiro semestre de 2021, foram atendidos 9 alunos da Facfan, sendo
7 da graduação e 2 da pós-graduação, resultando em 26 atendimentos no total. Já segundo a SEAE,
em relação aos diferentes auxílios recebidos pelos alunos da Facfan, temos o seguinte: Auxílio
permanência: 23 alunos em 2020 e 10 alunos em 2021; Auxílio moradia: 10 alunos em 2020 e 4
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alunos em 2021; Auxílio creche: 1 aluno em 2020; Auxílio alimentação: 33 alunos em 2020; Auxílio
para aquisição de EPIs: 8 alunos em 2020; Auxílio Inclusão digital: 15 alunos em 2020; Auxílio para
participação em eventos EJ: 10 alunos em 2020; Bolsas de extensão: 42 alunos em 2020 e 18 alunos
em 2021; Bolsas de Iniciação científica: 14 alunos com bolsa 2019/2020 e 13 alunos com bolsa
2020/2021; Bolsas de Monitoria: 15 alunos em 2020; Bolsas de apoio técnico: 3 alunos em 2021;
auxílio ao estudante - produtividade em pesquisa: 2 bolsas em 2020; Bolsas de Iniciação ao
Desenvolvimento Técnico e Inovação - Bolsas EJ: 10 alunos em 2020.
Da mesma forma, vinculada à PROAES, a Facfan tem apoio da Diretoria de Inclusão e
Integração Estudantil - DIIEST, unidade responsável pelo acompanhamento das atividades relativas
a estágios, pelo fomento e planejamento de políticas e estratégias para estreitar e articular
relacionamentos com a comunidade de alunos. Está estruturada em três secretarias: Secretaria de
Acessibilidade e Ações Afirmativas (SEAAF), responsável pelo desenvolvimento de ações que
promovam a acessibilidade e as políticas afirmativas na UFMS (como Acessibilidade Física; Apoio
Educacional Especializado ao Estudante com Deficiência; Apoio Educacional Especializado;
Denúncias Reservas de Vagas; Bancas de Aferição de Autodeclaração de Negros ou Pardos; Banca
de Aferição de Pessoa com Deficiência para Cotas; Acompanhamento de Bolsas BPMEC;
Capacitação para Bancas de Verificação; e Tecnologia Assistiva); Secretaria de Desenvolvimento
Profissional e Egressos (SEDEPE), responsável por apoiar, administrativa e tecnicamente, os cursos
de graduação nas atividades relativas a estágio (como Acordos de Cooperação, Seguro para
estudantes em Estágio Obrigatório, Termos de Compromisso de Estágio Obrigatório e Nãoobrigatório); e Secretaria de Formação Integrada, responsável pela recepção dos estudantes na
UFMS e pela sua integração na vida universitária bem como pela articulação com instituições de
representação discente visando a permanência e qualidade de vida.
Segundo a SEDEPE, em 2021, até o momento foram preenchidos pelo portal de Estágios da
UFMS 816 termos de compromisso por 256 estudantes da Facfan (01 de Engenharia de Alimentos,
194 de Farmácia e 61 de Nutrição). Desses 816 termos preenchidos, 679 foram aprovados pelas COEs
dos Cursos (01 de Engenharia de Alimentos, 411 de Farmácia e 267 de Nutrição) e 64 foram
rejeitados (43 de Farmácia e 21 de Nutrição). Já segundo a SEAAF, o número de alunos da Facfan
atendidos nas respectivas categorias são: Estudantes com Bolsa Permanência do MEC (BPMEC) indígenas e quilombolas: 7 alunos; Estudantes com deficiência: 2 alunos; e estudantes em
atendimento psicológico, 1 aluno.
Existem ainda, outras modalidades de bolsas na UFMS que estimulam a participação do
acadêmico em ações de extensão, ensino e pesquisa, como: Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid),
bolsas de monitoria de ensino de graduação, Programa de Educação Tutorial (PET), bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC) e bolsas de extensão (PBEXT), bolsas estas destinadas aos acadêmicos
que se inscrevem para essa atividade, mediante elaboração de um plano de trabalho vinculado a um
projeto de pesquisa ou extensão coordenado por um docente do curso da UAS.
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4.2
●
●
●
●
●
●
●
●

- APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE
Monitoria;
Tutoria;
Estágio;
Produção de material de apoio;
Acompanhamento da evasão e retenção;
Programa de nivelamento;
Mobilidade;
Outros

Quanto ao apoio pedagógico, além das monitorias semanais oferecidas aos acadêmicos, os
docentes do Curso disponibilizam horários especiais para esclarecimento de dúvidas relativas aos
conteúdos das disciplinas em andamento. O Colegiado de Curso, juntamente com a Coordenação
poderão constatar se o acadêmico precisa de orientação psicológica. Nesse caso, o discente é
encaminhado à SEAAF/PROAES para o atendimento psicológico e outras providências.
Procurando atender a diversidade de estudantes, em especial aqueles que requeiram alguma
necessidade educacional especial, a UFMS, considerando as diretrizes do Ministério da Educação
(2008), tem se organizado para proporcionar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que
tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas. O público-alvo do AEE é composto por alunos com deficiências, altas
habilidades/superdotação ou transtorno global do desenvolvimento – TGD (Transtornos do Espectro
Autista - TEA).
O fluxo do AEE inicia-se pela triagem dos acadêmicos que fazem parte do público-alvo por
meio de levantamento no Sistema Acadêmico e contato com estes alunos (por telefone ou e-mail)
para confirmar a necessidade educacional especial, apresentar a SEAAF/PROAES e, caso necessário,
agendar entrevista para identificar os recursos/apoios que o estudante necessita para o seu
desempenho acadêmico. A entrevista inicial também ocorre por demanda espontânea dos discentes
e encaminhamento de técnicos ou docentes. A partir disso, oferece-se alguns dos seguintes
recursos/apoios: Tradução e interpretação em Libras; monitorias; tecnologia assistiva; orientação
psico-educacional e/ou pedagógica ao próprio discente, seus familiares, docentes ou colegas,
conforme necessidade.
A Mobilidade Internacional é promovida por meio de Editais lançados pela Agência de
Internacionalização e de Inovação - AGINOVA. Esta unidade é responsável pela articulação,
promoção, orientação, coordenação e avaliação de ações que tenham como escopo políticas de
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cooperação internacional, a integração de atividades entre a Universidade, Empresas, Governo e
Sociedade para a promoção da inovação e do empreendedorismo e do fortalecimento das relações da
Universidade por intermédio de seus projetos institucionais voltados para o desenvolvimento da
UFMS.
O apoio pedagógico e os mecanismos de nivelamento ocorrerão em diversas modalidades
(projetos de ensino, incentivo à participação em eventos, monitorias, disciplinas específicas em áreas
de conhecimento básico, disciplinas optativas, etc). Estágios, como citado no item anterior, são
coordenados pela SEDEPE/PROAES, juntamente com as Comissões de Estágio (COEs) de cada
curso.
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5.

PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL

São planos com foco no médio prazo e com um pouco mais de detalhes que o Planejamento
Estratégico, mais ainda se mantendo enxutos e com certa visão holística.
Uma das principais diferenças do Planejamento Estratégico para o Planejamento Tático é que
o primeiro é voltado para a organização com um todo, já o segundo é orientado às áreas ou Unidades
subordinadas, ou seja, podemos dizer que o Planejamento Tático é a decomposição do Planejamento
Estratégico para cada unidade, para cada área da Instituição.
O Planejamento Tático-Operacional da Unidade foi construído com base nos objetivos
concebidos no Esquema Estratégico da UFMS, que, por sua vez, reflete o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI 2020/2024.
O Esquema Estratégico da Universidade apresenta a missão e a visão institucional, os eixos
estruturantes, as áreas estratégicas, os objetivos estratégicos e o conjunto de metas que compõem o
PDI 2020/2024 (vide figura em tela).

Figura 1 - Esquema Estratégico da UFMS
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Com base nas diretrizes estratégicas da UFMS, a Unidade concebe a sua própria trajetória
futura, considerando sobretudo os valores pelos quais refundará todo o contexto da sua atuação como
entidade social e educadora.

5.1 - MISSÃO
É a declaração do propósito e do alcance da UAS. Refere-se ao papel da UAS e significa sua
razão de ser e de existir.
Desta forma, a Facfan apresenta sua missão:
Promover o ensino-aprendizagem com qualidade, formando cidadãos e profissionais
participativos e comprometidos com os avanços científicos e tecnológicos, em consonância com a
preservação ambiental; desempenhando seu papel na sociedade com postura humanista, crítica e
ética.

5.2 - VISÃO
É o sonho almejado pela UAS. Refere-se àquilo que a UAS deseja ser no futuro. É o quadro
futuro que pretende alcançar dentro de uma perspectiva de prazo que ofereça o tempo para se chegar
lá e conseguir os resultados desejados
É expressa de forma sucinta e inspiradora, pois deve sensibilizar as pessoas que atuam na
organização, assegurando a sua mobilização e alinhamento aos temas estratégicos. É responsável por
nortear as convicções que direcionam sua trajetória para uma situação em que se deseja chegar num
determinado período de tempo.
Desta forma, a Facfan apresenta sua visão:
Ser reconhecida como Unidade de excelência na Região Centro-Oeste, por ter ensino,
pesquisas e ações de extensão de qualidade, atendendo os Setores de Farmácia, Alimentos e Nutrição,
em todos os seus segmentos, mantendo o compromisso de aperfeiçoamento contínuo, valorização
humana, busca por inovações, empreendedorismo e crescimento sustentável.

5.3 - PRINCÍPIOS
É o conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que a UAS respeita e emprega e está
acima das práticas cotidianas, na busca de ganhos de curto prazo. São os ideais que servem de
orientação e inspiração para todos envolvidos na UAS. São os atributos e as virtudes adotadas na
UAS.
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Normalmente, os valores surgem agregados à missão, como uma simples relação ou de forma
mais elaborada, como crenças ou políticas organizacionais. Os valores representam um conjunto de
crenças essenciais ou princípios morais que informam as pessoas como devem reger os seus
comportamentos na organização.
Os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta
tanto de um indivíduo quanto em uma organização. São guias ou critérios para os comportamentos,
atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na
busca dos seus objetivos, estejam executando a Missão, na direção da Visão.
A Facfan, para o cumprimento de sua Missão e alcance de sua Visão, considera como
princípios fundamentais:
i. Ética profissional
ii. Qualidade no processo ensino-aprendizagem
iii. Trabalho em equipe
iv. Dedicação
v. Respeito
vi. Transparência
vii. Aprimoramento contínuo
viii. Inovação

5.4 - AÇÕES, INDICADORES E METAS
Os indicadores permitem a avaliação do desempenho. A utilização dos indicadores no
planejamento é primordial para tomada de decisões seguras e bem fundamentadas, baseadas em fatos,
e não em suposições.
A meta é o índice de resultado que se espera alcançar. As metas têm como objetivo serem
suficientes para assegurar a efetiva implementação do plano. A finalidade de cada meta é enunciada
no detalhamento do indicador e expressa um propósito da organização. Um estado de futuro esperado
em um determinado período.
Portanto, uma meta deve conter: objetivo, valor e prazo. Devem ser: mensuráveis;
desafiadoras; viáveis; relevantes; específicas; temporais e alcançáveis.
As ações são os esforços empreendidos para possibilitar que o planejamento seja executado,
através do alcance das metas dos indicadores e dos objetivos. Para tanto, os objetivos são desdobrados
em ações e iniciativas.
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Taxa de sucesso na graduação

Descrição

Realizar a submissão de propostas de extensão
que tenham cunho educacional.

Solicitar bolsas PIBIC-Jr

1.1.2.1.1

1.1.2.1.2

Aumentar as ações de integração dos cursos de
1.1.2.1 graduação e pós-graduação da FACFAN com a
educação básica.

1.1.2

Descrição

Ação

PDU

PDI

Meta

Tabela 1: Painel de Ações, Indicadores e Metas

1

1

2020

2

49%

2020

1

1

2021

3

50%

2021

1

3

2022

Anos

3

52%

2022

Valor

1

3

2023

4

56%

2023

2

3

2024

4

60%

2024

(Quantidade de estudantes
diplomados no curso no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes do curso no
respectivo ano de ingresso) X
100

Cálculo

Baixo número de bolsas

Controle

Gestor da Ação

COORDENAÇÕES DE CURSO /
FACFAN

PROGRAD

Gestor

Solicitação de bolsas

Docentes e Coordenações de
curso da FACFAN / Docentes e
Coordenações de curso da
FACFAN

Prever com antecedência os gastos que
COORDENAÇÕES DE CURSO /
contemplam a execução dos projetos
DIREÇÃO / FACFAN

Gestão de Risco

Falta de recursos específicos da
unidade

Evento

Ações de integração dos cursos com a [Total de ações de integração
do ano corrente]
Educação Básica

Taxa de sucesso na graduação

Descrição

Indicador de Desempenho

Diante ao exposto, a UAS apresenta seu painel de ações, indicadores e metas alinhados aos objetivos estratégicos do PDI
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Taxa de sucesso na graduação

1

1

1

0%

Disponibilizar disciplinas em períodos especiais

Unificar as disciplinas em comum da Facfan

Viabilizar a contratação de professores efetivos
da Facfan para os cursos de graduação e pósgraduação

Oferecer oportunidades de nivelamento em
disciplinas básicas a alunos do primeiro ano

Reduzir a retenção de alunos nos cursos de
graduação

1.1.2.2.2

1.1.2.2.3

1.1.2.2.4

1.1.2.2.5

1.1.2.2.6

8

47

Oferecer monitoria a graduandos com baixo
desempenho acadêmico nas disciplinas da
Facfan

1.1.2.2.1

2020

%

49%

2020

Descrição

1.1.2.2 Aumentar a taxa de sucesso da graduação

1.1.2

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

2,5%

1

1

1

8

50

2021

2,5%

50%

2021

3%

2

1

1

8

53

2022

Anos

3%

52%

2022

Valor

4%

2

1

1

8

56

2023

4%

56%

2023

5%

3

1

1

8

59

2024

5%

60%

2024

Participação dos alunos do PET

Concurso Público

Reunião COAC e Coordenações de
Curso /Prograd

Alta retenção nas disciplinas dos M o n i t o r es / P E T s ,
at i v i d a des
primeiros semestres e reflexos da acadêmicas, atenção diferenciada as
pandemia de 2020
disciplinas básicas, nivelamento
continua...

Insuficiência de Monitores

Contingenciamento de vagas pela
UFMS

Ementas incompatíveis

Cooptação de Docentes

Falta de Professores/ Alta Carga
horária dos professores

Controle
Cooptação de Voluntários

Gestão de Risco

Insuficiência de Monitores

Evento

Taxa de sucesso na graduação

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

Coordenação de Curso / PET /
Docentes / FACFAN

Coordenador do Curso / Direção
/ FACFAN

Coordenador do Curso / COAC /
FACFAN

Coordenador do Curso /
Docentes / FACFAN

Coordenador do Curso /
Docentes / FACFAN

Gestor da Ação

COORDENADORES DE
CURSOS / DIREÇÃO DA
FACFAN / COORDENADORES
DE CURSOS / DIREÇÃO DA
FACFAN

(Quantidade de estudantes
diplomados no curso no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes do curso no
respectivo ano de ingresso) X
100

Gestor

PROGRAD

Cálculo
(Quantidade de estudantes
diplomados no curso no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes do curso no
respectivo ano de ingresso) X
100

Indicador de Desempenho

Taxa de sucesso na graduação

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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Taxa de sucesso na graduação

Descrição

Realizar reuniões para fomentar a participaçãode
professores efetivos na oferta de disciplinas
básicas, reduzindo número de professores
substitutos

1.1.2.2.7

1.1.2.2 Aumentar a taxa de sucesso da graduação

1.1.2

Descrição

Ação

PDU

PDI

Meta
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3

2020

%

49%

2020

3

2021

2,5%

50%

2021

3

2022

Anos

3%

52%

2022

Valor

3

2023

4%

56%

2023

3

2024

5%

60%

2024

Falta de vagas/Unidades de origem
apresentam déficit de docentes

Evento

Diálogo com os docentes, coordenações de
cursos, COACs e Direções das UAs
responsáveis pela oferta de disciplinas

Controle

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

Gestor da Ação

COORDENADORES DE
CURSOS / DIREÇÃO DA
FACFAN / COORDENADORES
DE CURSOS / DIREÇÃO DA
FACFAN

(Quantidade de estudantes
diplomados no curso no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes do curso no
respectivo ano de ingresso) X
100

Gestor

PROGRAD

Cálculo
(Quantidade de estudantes
diplomados no curso no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes do curso no
respectivo ano de ingresso) X
100

Gestão de Risco

Taxa de sucesso na graduação

Taxa de sucesso na graduação

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ministério da Educação

Serviço Público Federal
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Ação

Alcançar o conceito máximo no Enade dos
cursos de graduação.

Descrição

-

2020
-

2021

Anos

-

2022
-

2023
1

2024

60%

2024

66%% 66%% 66%% 66%% 100%%

56%

2023

Elevar a média geral do CPC dos cursos de
graduação.

52%

2022

1.1.2.3

50%

2021

49%

2020

Valor

Taxa de sucesso na graduação

Descrição

Apoio
da
PROGRAD/
P R O P LA N / P R O A D I / R e i t o r i a

Controle

COORDENADORES DE
CURSOS / COAC / COAD /
DIREÇÃO / FACFAN

Gestor da Ação

Coordenador do Curso / Direção
/ FACFAN

[(Média CPC dos cursos ano
corrente/Média CPC dos cursos
ano anterior)-1]*100

Gestor

PROGRAD

Cálculo
(Quantidade de estudantes
diplomados no curso no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes do curso no
respectivo ano de ingresso) X
100

Gestão de Risco

Cursos Novos/ Falta de Infraestrutura

Evento

Taxa de elevação da Média CPC dos
cursos de graduação

Taxa de sucesso na graduação

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

1.1.2

1.1.2.3.1

PDU

PDI

Meta
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60%
53%
37%

Aumentar a % de docentes >400 pontos no
quadriênio do NP

Aumentar a % docentes >800 pontos no
quadriênio do NP

Aumento de docentes >1200 pontos no
quadriênio do NP

1.1.6.1.2

1.1.6.1.3

1.1.6.1.4

2020
36%

Descrição

4

3,82

2020

Aumento de docentes PQ

Ação

Aumentar o Índice Médio do conceito CAPES/
1.1.6.1 MEC dos cursos de Pós-graduação stricto sensu
FACFAN

1.1.6

Índice Médio do conceito CAPES/MEC dos
cursos de Pós-graduação stricto sensu

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

50%

75%

90%

36%

2021

4

3,83

2021

50%

75%

90%

36%

2022

Anos

4

3,90

2022

Valor

50%

75%

90%

40%

2023

4

3,91

2023

50%

75%

90%

40%

2024

4

3,92

2024

Gestão de Risco
Controle

Problemas de financiamento para a
ciência

Problemas de financiamento para a
ciência

Problemas de financiamento para a
ciência

Acompanhar produção docente

Acompanhar produção docente

Acompanhar produção docente

Diminuição de Bolsa PQ por parte do Auxiliar nos pedidos de bolsa
CNPq
produtividade

Evento

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Gestor da Ação

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Somatório dos Conceitos Capes
Índice Médio do conceito CAPES/MEC dos cursos de PPGs da FACFAN/
dos cursos de Pós-graduação stricto Somatório dos cursos de PPGs
sensu
da FACFAN no ano

Gestor

PROPP

Cálculo

Somatório dos Conceitos Capes
Índice Médio do conceito CAPES/MEC dos cursos de PPGs da UFMS/
dos cursos de Pós-graduação stricto Somatório dos cursos de PPGs
sensu
da UFMS no ano

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.1.6.1.1

PDU

PDI

Meta
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90%

90%

Taxa de sucesso no curso de Ciências
Farmacêuticas

1.1.7.1.2

2020

Aumentar a taxa de sucesso no curso de
Biotecnologia

Descrição

85%

Taxa de sucesso na pós-graduação stricto sensu
1.1.7.1
da FACFAN

Ação

85%

2020

Taxa de sucesso na pós-graduação stricto sensu

1.1.7

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

90%

90%

2021

85%

87%

2021

90%

90%

2022

Anos

85%

87%

2022

Valor

90%

90%

2023

90%

88%

2023

90%

90%

2024

90%

88%

2024

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN
Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Número de ingressantes maior que o
Controlar o número de matriculados e
matriculado, aumento do número de
desistências por ano
desligamentos

Gestor da Ação

Número de ingressantes maior que o
Controlar o número de matriculados e
matriculado, aumento do número de
desistências por ano
desligamentos

Evento

Gestão de Risco
Controle

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN /
Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Quantidade de estudantes
diplomados na pósgraduação
stricto sensu no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes na pós-graduação
stricto sensu no respectivo
ano de ingresso)X100

Taxa de sucesso na pós-graduação
stricto sensu

Taxa de sucesso na pós-graduação
stricto sensu

PROPP

Quantidade de estudantes
diplomados na pósgraduação
stricto sensu no
ano/Quantidade de estudantes
ingressantes na pós-graduação
stricto sensu no respectivo
ano de ingresso)X100

Gestor

Cálculo

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.1.7.1.1

PDU

PDI

Meta
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8%
0

3

Diminuir taxa de alunos desligados/ matriculados
do PPGBiotec

Diminuir taxa de alunos desligados/ matriculados
do PPFarm

Aumentar o número de eventos científicos locais
para ampliar o envolvimento dos alunos
(Integra/EPFAR/SIMBIOTEC)

1.1.8.1.1

1.1.8.1.2

1.1.8.1.3

2020

5%

Taxa de evasão na pós-graduação stricto sensu
1.1.8.1
da FACFAN

Descrição

5%

2020

Taxa de evasão na pós-graduação stricto sensu

1.1.8

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

3

5%

5%

2021

5%

4,5%

2021

3

5%

5%

2022

Anos

4%

4%

2022

Valor

3

3%

3%

2023

4%

3,5%

2023

3

3%

3%

2024

3%

3%

2024

Fata de interesse

Evasão dos alunos

Evasão dos alunos

Evento

Oferecimento de créditos por
participação

Acompanhamento da Coordenação de
Cursos e Orientadores

Acompanhamento da Coordenação de
Cursos e Orientadores

Gestão de Risco
Controle

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Gestor da Ação

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Total de estudantes que
deveriam se matricular no
período/Total de estudantes
matriculados no período x 100

Taxa de evasão na pós-graduação
stricto sensu

PROPP

Total de estudantes que
deveriam se matricular no
período/Total de estudantes
matriculados no período x 100

Taxa de evasão na pós-graduação
stricto sensu

Gestor

Cálculo

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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34%
95%
12%
43%

0

0

Descrição

Aumentar a taxa de preenchimento das vagas
da Biotecnologia

Aumentar a taxa de preenchimento das vagas
do PPGFarm

Aumentar número de alunos matriculados no
PPGBiotec

Aumentar número de alunos matriculados no
PPGFarm

Realizar campanhas de divulgação da Pósgraduação em Universidades do Estado de forma
a atrair novos alunos

Viabilizar a criação de cursos de inverno e verão
ministrados por alunos de pós-graduação para
alunos de graduação

1.1.9.1.1

1.1.9.1.2

1.1.9.1.3

1.1.9.1.4

1.1.9.1.5

1.1.9.1.6

2020

5%

Taxa de crescimento de estudantes efetivamente
1.1.9.1 matriculados na pós-graduação stricto sensu da
FACFAN

1.1.9

5%

2020

Taxa de crescimento de estudantes efetivamente
matriculados na pós-graduação stricto sensu

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

2

5

45%

13%

80%

40%

2021

5%

5%

2021

2

5

47%

14%

80%

40%

2022

Anos

5%

5%

2022

Valor

2

5

49%

16%

80%

50%

2023

5%

5%

2023

2

5

52%

17%

80%

50%

2024

5%

5%

2024

Baixa procura de alunos

Dificuldade de acesso à universidade

Cursos novos pouco conhecidos

Cursos novos pouco conhecidos

Carência de alunos matriculados

Carência de alunos matriculados

Evento

Captação de alunos

Reuniões com coordenadores de
cursos de outras universidades

Média orientado/orientador baixa

Média orientado/orientador baixa

Ações de visibilidade do programa

Ações de visibilidade do programa

Gestão de Risco
Controle

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Gestor da Ação

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

[(Total de estudantes da pósgraduação stricto sensu
matriculados no ano em curso/
Total estudantes da pósgraduação stricto sensu
matriculados no ano anterior)
-1 ] X 100

Taxa de crescimento de estudantes
efetivamente matriculados na pósgraduação stricto sensu

Taxa de crescimento de estudantes
efetivamente matriculados na pósgraduação stricto sensu

PROPP

[(Total de estudantes da pósgraduação stricto sensu
matriculados no ano em curso/
Total estudantes da pósgraduação stricto sensu
matriculados no ano anterior)
-1 ] X 100

Gestor

Cálculo

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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Taxa de Teses e Dissertações dos PPGs com
Impacto Econômico, Social e Ambiental
5%

2020

-

50%

Percentual de titulações com teses e
dissertações que tenham impacto econômico,
social e ambiental do PPGBiotec

Percentual de titulações com teses e
dissertações que tenham impacto econômico,
social e ambiental do PPGFarm

1.1.10.1.1

1.1.10.1.2

2020

Descrição

Taxa de Teses e Dissertações dos PPGs com
1.1.10.1 Impacto Econômico, Social e Ambiental da 100%
FACFAN

1.1.10

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

60%

80%

2021

100%

10%

2021

70%

80%

2022

Anos

100%

15%

2022

Valor

80%

90%

2023

100%

20%

2023

90%

90%

2024

100%

25%

2024

Desistência de alunos

Desistência de alunos

Evento

Controle

Acompanhamento do orientador

Acompanhamento do orientador

Gestão de Risco

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Gestor da Ação

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Total de Teses/Dissertações
dos PPGs com Impacto
Taxa de Teses e Dissertações dos
Econômico, Social e Ambiental
PPGs com Impacto Econômico, Social
/Total de Teses/Dissertações
e Ambiental
por ano defendidas na UFMS x
100

Gestor

PROPP

Cálculo

Total de Teses/Dissertações
dos PPGs com Impacto
Taxa de Teses e Dissertações dos
Econômico, Social e Ambiental
PPGs com Impacto Econômico, Social
/Total de Teses/Dissertações
e Ambiental
por ano defendidas na UFMS x
100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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-

-

-

Viabilizar a criação de um curso de pós
graduação lato sensu em Gestão de Qualidade e
Segurança de Alimentos.

Ofertar cursos de especialização em Análises
Clínicas, Manipulação de medicamentos,
cosméticos e homeopáticos e Farmácia Clínica

1.1.11.1.2

1.1.11.1.3

2020

Viabilizar a criação de um curso de pós
graduação lato sensu na área de Nutrição.

Descrição

-

Realizar a criação de ofertas de cursos de pósgraduação lato-sensu da FACFAN

1.1.11.1

Ação

0%

Taxa de crescimento de estudantes efetivamente
matriculados nos cursos de pós-graduação lato
sensu.

2020

1.1.11

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

-

-

-

2021

-

10%

2021

-

-

-

2022

Anos

-

10%

2022

Valor

1

-

1

2023

2

5%

2023

1

1

-

2024

2

5%

2024
[(Total de estudantes na pósgraduação lato sensu
matriculados no ano em curso
/ Total estudantes de pósgraduação lato sensu
matriculados no ano anterior
em curso) – 1] X 100

Cálculo

Gestão de Risco
Controle

Carência no número de docentes e na Autorização dos órgãos competentes
infraestrutura
para abertura dos cursos/PROPP

Carência no número de docentes e na Autorização dos órgãos competentes
infraestrutura
para abertura dos cursos/PROPP

Carência no número de docentes e na Autorização dos órgãos competentes
infraestrutura
para abertura dos cursos/PROPP

Evento

Ampliação da oferta de cursos de pós- Somatório de ofertas de
cursos no ano corrente
graduação lato-sensu

Taxa de crescimento de estudantes
efetivamente matriculados nos cursos
de pós-graduação lato sensu.

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.1.11.1.1

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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DOCENTES / COORDENAÇÕES
DE CURSO / DIREÇÃO /
FACFAN

DOCENTES / COORDENAÇÕES
DE CURSO / DIREÇÃO /
FACFAN

DOCENTES / COORDENAÇÕES
DE CURSO / DIREÇÃO /
FACFAN

Gestor da Ação

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

PROPP

Gestor

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)

Realizar campanhas de divulgação dos cursosda
FACFAN em mídias sociais, rádios, escolasde
Campo Grande

1.1.*.1.1

Ampliar o contingente de alunos matriculados na
graduação.

1.1.*.1

Descrição

Objetivo do PDI: Aprimorar o Ensino de
Graduação e da Pós-graduação

1.1.*

Descrição

Ação

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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6

2020

607

2020

6

2021

-

2021

7

2022

Anos

637

2022

Valor

7

2023

668

2023

8

2024

690

2024

Gestão de Risco
Controle

Gestor da Ação

Direção / FACFAN

Gestor

Falta de recurso/apoio para a Buscar apoio junto a Pró-Reitoria
COORDENAÇÕES DE CURSO /
divulgação e realização das visitas às competente e as secretaria municipal de
DIREÇÃO / FACFAN
escolas de Campo Grande e região
educação de Campo Grande

Evento

Cálculo

[Total de alunos matriculados
no ano corrente]

Não se aplica a objetivos
Ampliação de alunos matriculados na
graduação

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)

SEI 23104.000187/2021-11 / pg. 48

3

16

Aumentar a participação de docentes na
elaboração de projetos de extensão com fomento
externo

Prover campanhas de divulgação, entre os
acadêmicos dos projetos extensionistas.

1.2.2.1.1

1.2.2.1.2

2020

-%

Elevar a quantidade de ações extensionistas
com fomento externo da FACFAN

1.2.2.1

Descrição

-

Taxa de crescimento nos atendimentos em
ações de extensão, cultura e esporte

2020

1.2.2

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

16

3

2021

4%

5%

2021

16

5

2022

Anos

4%

10%

2022

Valor

18

5

2023

8%

5%

2023

20

5

2024

8%

5%

2024

Cálculo

Falta de conhecimento/ envolvimento
dos discentes

Alta demanda dos docentes

Evento

Controle

Divulgação em mídias sociais/ Estímulo
à discentes e docentes

Facilitadores na elaboração de projetos
em conjunto/ Contratação de docentes

Gestão de Risco

Taxa de elevação de ações
extensionistas com fomento externo

[(Total de ações
extensionistas com fomento
externo ano corrente/Total de
ações extensionistas com
fomento externo ano
anterior)-1]*100

[Total de atendimentos de
extensão, cultura e esporte
Taxa de crescimento nos atendimentos no ano em curso/ Total de
em ações de extensão, cultura e
atendimentos de extensão,
esporte
cultura e esporte (ano
anterior)- 1] *100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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COAC / Coordenações de Curso
de Graduação / Comissão de
Extensão / FACFAN

Comissão de Extensão /
FACFAN

Gestor da Ação

COORDENAÇÕES DE CURSO /
COMISSÃO DE EXTENSÃO DA
FACFAN / DIREÇÃO / FACFAN

PROECE

Gestor
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Taxa de crescimento nos atendimentos em
ações de extensão, cultura e esporte

2

2

100

585

Viabilizar Parceria entre a Sesau e Clínica
Escola

Realizar Cursos de Extensão na Unital
anualmente

Ampliar os atendimentos nutricionais prestados
pela Seção de Nutrição da Clínica Escola
Integrada

Ampliar os serviços prestados pela farmácia
escola através de prestação de serviços de
manipulação de medicamentos e homeopáticos
e farmácia clínica

1.2.2.2.2

1.2.2.2.3

1.2.2.2.4

1.2.2.2.5

2020
20

Descrição

685

-

2020

Aumentar projetos de extensão

Ação

Elevar a quantidade de pessoas atendidas com
1.2.2.2 serviços, cursos e programas de atendimento à
população externa.

1.2.2

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

730

200

2

2

20

2021

930

5%

2021

800

250

3

2

20

2022

Anos

1050

10%

2022

Valor

900

250

4

2

25

2023

1150

5%

2023

Indicador de Desempenho
Cálculo

Entrave jurídico

Falta de público externo

Entrave jurídico

Falta de público externo, tempo
disponível.

Evento

Adequação do espaço físico, compra
de equipamentos e material de
consumo

Ampliar divulgação/Mobilização com as
seções de Enfermagem e Fisioterapiada
Clínica Escola Integrada

Divulgação intensa

Mobilização das unidades setoriais
envolvidas

Divulgação intensa

Controle

[Total de pessoas atendidas
ano corrente]

Gestão de Risco

Número de pessoas atendidas com
serviços, cursos e programas de
atendimento à população externa

[Total de atendimentos de
extensão, cultura e esporte
Taxa de crescimento nos atendimentos no ano em curso/ Total de
em ações de extensão, cultura e
atendimentos de extensão,
esporte
cultura e esporte (ano
anterior)- 1] *100

Descrição

1000 Infraestrutura inadequada, antiga

250

5

2

25

2024

1250

5%

2024

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.2.2.2.1

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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COFA / Direção / FACFAN

Docente responsável pela Seção
de Nutrição da Clínica Escola
Integrada / Nutricionista /
FACFAN

DOCENTES / COORDENAÇÕES
DE CURSO / DIREÇÃO /
FACFAN

Direções das unidades setoriais /
FACFAN

Professores do curso / Comissão
de Extensão / FACFAN

Gestor da Ação

Docentes responsáveis pela
COFA, seção de Nutrição da
Clínica Escola Integrada e
projetos / FACFAN

PROECE

Gestor

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)

Realizar divulgação das ações afirmativas para a
comunidade acadêmica

1.3.2.1.1

Ampliar ações afirmativas para a comunidade
acadêmica da FACFAN

1.3.2.1

Descrição

Taxa de dos estudantes beneficiários por
programas da assistência estudantil

1.3.2

Descrição

Ação

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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6

2020

6

35%

2020

6

2021

6

35%

2021

7

2022

Anos

7

30%

2022

Valor

7

2023

7

25%

2023

8

2024

8

25%

2024

Cálculo

Não receber as informações.

Evento

Divulgação de informações

Controle

[Total de ações afirmativas
para a comunidade acadêmica
no ano corrente]

Gestão de Risco

Número de ações afirmativas para a
comunidade acadêmica

(Total de estudantes
beneficiários com renda
Taxa de dos estudantes beneficiários interior a 1,3 salários
por programas da assistência estudantil mínimos/ Total de estudantes
beneficiários) x 100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

Comissão institucional /
Coordenações de Cursos /
FACFAN

Gestor da Ação

COORDENAÇÕES DE
CURSOS, COAC, DIREÇÃO DA
FACFAN, PROAES /
COORDENAÇÕES DE
CURSOS, COAC, DIREÇÃO DA
FACFAN, PROAES

PROAES, PROGRAD

Gestor

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)

Taxa de dos estudantes beneficiários por
programas da assistência estudantil

Descrição

Realizar divulgação dos auxílios estudantis junto
à comunidade acadêmica

1.3.2.2.1

Ampliar o número de auxílios da assistência
1.3.2.2 estudantil aos acadêmicos da FACFAN em
vulnerabilidade socioeconômica.

1.3.2

Descrição

Ação

PDU

PDI

Meta

22/09/2021

N° 7633
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5

2020

20

35%

2020

5

2021

25

35%

2021

6

2022

Anos

25

30%

2022

Valor

6

2023

30

25%

2023

8

2024

30

25%

2024

Cálculo

Demandar os canais de comunicação
mais acessados pelos/as discentes

Controle

[Total de auxílios da
assistência estudantil ano
corrente]

Gestão de Risco

Falha nos canais de comunicação

Evento

Número de auxílios da assistência
estudantil

(Total de estudantes
beneficiários com renda
Taxa de dos estudantes beneficiários interior a 1,3 salários
por programas da assistência estudantil mínimos/ Total de estudantes
beneficiários) x 100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

Coordenação do curso, Centros
acadêmicos, Direção / FACFAN

Gestor da Ação

PROAES / PROAES

PROAES, PROGRAD

Gestor

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)

Criar instrumento de acompanhamento dos
egressos dos cursos da FACFAN para
levantamento de informações

1.3.3.1.1

-%

Ampliar o acompanhamento de egressos da
FACFAN

1.3.3.1

-

2020

60%

2020

Taxa de egressos ativos no mercado de trabalho
nos últimos dez anos

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

3

2021

5%

65%

2021

-

2022

Anos

5%

70%

2022

Valor

-

2023

7%

70%

2023

-

2024

7%

70%

2024

Falta de adesão dos egressos

Evento

Cálculo

Conscientizar os alunos antes do
término do vínculo com a UFMS

Controle

[(Total de egressos
acompanhados ano
corrente/Total de egressos
acompanhados ano
anterior)-1]*100

(Total de egressos ativos no
mercado de trabalho nos
últimos dez anos / Total de
formados nos últimos dez
anos) x 100

Gestão de Risco

Taxa de ampliação do
acompanhamento de egressos

Taxa de egressos ativos no mercado
de trabalho nos últimos dez anos

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.3.3

Descrição

Ação

PDU

PDI

Meta
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COORDENAÇÕES DE CURSO /
FACFAN

Gestor da Ação

COORDENAÇÕES DE CURSO /
FACFAN

PROAES

Gestor

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)
3%

3%

Ampliar a divulgação para estágios extracurriculares para os cursos da Facfan que
apresentam em sua estrutura curricular estágios
obrigatórios

1.3.*.1.2

2020

3%

Ampliar as parcerias com o setor produtivo no
Estado ou em outros.

1.3.*.1

1.3.*.1.1

Ampliar o atendimento de acadêmicos
beneficiados com estágio para viabilizar
experiências profissionais dos acadêmicos da
FACFAN

2020

Descrição

Objetivo do PDI: Promover o Desenvolvimento
Estudantil em um Ambiente Inclusivo

1.3.*

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

3%

4%

2021

3%

2021

5%

5%

2022

Anos

5%

2022

Valor

5%

6%

2023

5%

2023

5%

7%

2024

5%

2024
Não se aplica a objetivos

Cálculo

Entrave jurídico

Entrave jurídico

Evento

Controle

Orientações e planejamento preliminar

Orientações e planejamento preliminar

Gestão de Risco

[(Total de atendimentos de
acadêmicos com estágio no ano
Taxa de ampliação de atendimentos de corrente /Total de
atendimentos de acadêmicos
acadêmicos com estágio
com estágio no ano
anterior)-1]*100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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Representante da COE /
Coordenações de Cursos /
FACFAN

Representante da COE dos
cursos / FACFAN

Gestor da Ação

Coordenações de Curso /
Direção / FACFAN

Gestor
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71%

6,3

5

Aumento de publicações  A4

Aumento da média de publicações/ NP

Aumento de número total de publicações com
colaboração de estrangeiro

Aumento do número de docentes com pósdoutorado no exterior

1.4.2.1.2

1.4.2.1.3

1.4.2.1.4

1.4.2.1.5

26%

37%

2020

Aumento de publicações A1/A2

Descrição

70%

Taxa de produção qualificada como A4 ou superior e
aquelas em co-autoria com pesquisadores
estrangeiros da FACFAN

1.4.2.1

Ação

35%

Taxa de produção qualificada como A4 ou superior e
aquelas em co-autoria com pesquisadores
estrangeiros

2020

1.4.2

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

31%

5

6,3

71%

37%

2021

75%

40%

2021

36%

10

7

80%

40%

2022

Anos

75%

45%

2022

Valor

42%

10

7

80%

40%

2023

80%

50%

2023

48%

10

7

80%

40%

2024

80%

55%

2024

Procura de parcerias internacionais

Baixo número de docentes com Pós-Doc no
Participação do docente
exterior

Baixo número de bolsas sanduiche e
semelhantes

Coordenadores dos Programas de Pósgraduação / FACFAN e Orientadores /
Coordenadores dos Programas de Pósgraduação / FACFAN e Orientadores

Coordenadores dos Programas de Pósgraduação / FACFAN e Orientadores /
Coordenadores dos Programas de Pósgraduação / FACFAN e Orientadores

Coordenadores dos Programas de PósProblemas no financiamento da pesquisa
Acompanhamento de docentes; Aumento do graduação / FACFAN e Orientadores /
nacional e redução de alunos de PósCoordenadores dos Programas de Pósnúmero de bolsas do programa
Graduação
graduação / FACFAN e Orientadores

Coordenadores dos Programas de PósAcompanhamento da produção docente;
graduação / FACFAN e Orientadores /
Participação em editais de fomento interno e
Coordenadores dos Programas de Pósexterno
graduação / FACFAN e Orientadores

Problemas no financiamento da pesquisa
nacional

Gestor da Ação

Coordenadores dos Programas de PósAcompanhamento da produção docente;
graduação / FACFAN e Orientadores /
Participação em editais de fomento interno e
Coordenadores dos Programas de Pósexterno
graduação / FACFAN e Orientadores

Controle

Problemas no financiamento da pesquisa
nacional

Evento

COORDENAÇÕES DE CURSO DE
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO /
DIREÇÃO / FACFAN

Gestão de Risco

Taxa de produção qualificada como A4 ou
superior e aquelas em co-autoria com
pesquisadores estrangeiros

Total de produções qualificadas
como A4 ou superior com coautoria
estrangeira dentre os NDPs dos
PPGs/Total de produções
qualificadas dentre os NDPs dos
PPGs x 100

Gestor

PROPP

Cálculo
Total de produções qualificadas
como A4 ou superior com coautoria
estrangeira dentre os NDPs dos
PPGs/Total de produções
qualificadas dentre os NDPs dos
PPGs x 100

Indicador de Desempenho

Taxa de produção qualificada como A4 ou
superior e aquelas em co-autoria com
pesquisadores estrangeiros

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.4.2.1.1

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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-

Ampliar o contingente de projetos em parceria
com outras instituições

1.4.4.1.2

2020

5

Descrição

Realizar a divulgação de editais de pesquisa

Ação

-

5

6

2021

5

19%

Taxa de projetos de extensão, pesquisa, inovação
e desenvolvimento tecnológico com financiamento 17,2%
externo

Elevar os projetos de pesquisa da FACFAN
1.4.4.1
apoiados com fomento externo.

1.4.4

2021

2020

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

8

6

2022

Anos

8

21%

2022

Valor

9

7

2023

9

23%

2023

10

8

2024

10

25%

2024

Falta de recursos / Sobrecarga dos
docentes

Procura de novos financiadores /
Aumentar o corpo docente

Divulgação interna pela PROPP

Gestão de Risco

Prazos curtos para realização da
divulgação e elaboração dos projetos

Evento

Controle

Coordenadores de projeto /
FACFAN

PROPP / UFMS E COMISSÃO
DE PESQUISA DA FACFAN /
PROPP / UFMS E COMISSÃO
DE PESQUISA DA FACFAN

Gestor da Ação

COORDENAÇÕES DE CURSO
DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO / DIREÇÃO /
FACFAN

Elevação dos projetos de pesquisa
apoiados com fomento externo

[Total dos projetos de
pesquisa apoiados com fomento
externo]

Gestor

PROPP, PROECE, AGINOVA

Cálculo

Total de projetos de pesquisa
e de inovação com
Taxa de projetos de extensão,
pesquisa, inovação e desenvolvimento financiamento externo/Total
tecnológico com financiamento externo de projetos de pesquisa e de
inovação x 100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.4.4.1.1

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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Número de pedidos de patentes, registros de
software e transferências depositados no INPI

2

Aumento do número de patentes com
participação discente

1.4.5.1.2

2020
8

Descrição

10

6

2020

Aumento do total de produção tecnológica

Ação

Número de pedidos de patentes, registros de
1.4.5.1 software e transferências depositados no INPI da
FACFAN

1.4.5

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

5

8

2021

13

6

2021

5

10

2022

Anos

15

6

2022

Valor

5

10

2023

15

7

2023

10

10

2024

20

7

2024

Participação em palestras e cursos
sobre patentes

Baixo número de alunos com projetos
que possam vincular a pedidos de Aumento do número de alunos
patente e registro de software

Desconhecimento e dificuldades para
gerar pedido de patente

Evento

Gestão de Risco
Controle

Docentes / FACFAN

Docentes / FACFAN

Gestor da Ação

Docentes / FACFAN

Número de pedidos de patente,
registros de software e
transferências depositados no
INPI ano corrente - número de
pedidos de patente ano
anterior

Número de pedidos de patentes,
registros de software e transferências
depositados no INPI

Número de pedidos de patentes,
registros de software e transferências
depositados no INPI

AGINOVA

Número de pedidos de patente,
registros de software e
transferências depositados no
INPI ano corrente - número de
pedidos de patente ano
anterior

Gestor

Cálculo

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.4.5.1.1

PDU

PDI

Meta
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1

Buscar parcerias em Mato Grosso do Sul, além
de divulgação em empresas e escolas

1.4.6.1.2

2020
4

Descrição

5

20%

2020

Garantir a manutenção dos acordos de
cooperação existentes.

Ação

Aumentar os acordos de cooperação, convênios,
parcerias,
cooperações,
transferência
ou
1.4.6.1
licenciamento de tecnologia no âmbito nacional e
internacional da Facfan

1.4.6

Taxa de crescimento de Acordos e Parcerias para
Ciência, Tecnologia e Inovação, nacional e
internacional

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

1

5

2021

6

20%

2021

2

5

2022

Anos

7

15%

2022

Valor

2

6

2023

8

15%

2023

2

6

2024

8

15%

2024

Entrave jurídico

Cálculo

Orientações e planejamento preliminar

Acionar o Jurídico da Universidade.
PROAES E AGINOVA.

Controle

[Número de acordos e
parcerias no ano corrente]

[(Número de acordos e
parcerias no ano corrente /
Número de acordos e parcerias
ano anterior-1)*100]

Gestão de Risco
Exigência de contrapartida financeira
da concedente.

Evento

Elevação do número de acordos

Taxa de crescimento de Acordos e
Parcerias para Ciência, Tecnologia e
Inovação, nacional e internacional

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.4.6.1.1

PDU

PDI

Meta

22/09/2021

N° 7633

Pg. 206

SEI 23104.000187/2021-11 / pg. 57

Comissão de Extensão /
FACFAN

Direção / FACFAN

Gestor da Ação

DOCENTES / COORDENAÇÕES
DE CURSO / DIREÇÃO /
FACFAN

AGINOVA

Gestor

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)
2
1
3

Descrição

Garantir a manutenção da EJ Apetite e da EJ
Pharma

Criar Empresa Júnior de Engenharia de
Alimentos

Ampliar a divulgação de empresas juniores entre
os professores

1.4.7.1.1

1.4.7.1.2

1.4.7.1.3

2020

3

Elevar o número de empresas júniores e startups
1.4.7.1
incubadas da FACFAN.

1.4.7

2

2020

Ação

PDU

PDI

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

3

-

2

2021

3

2

2021

3

-

2

2022

Anos

3

2

2022

Valor

3

-

2

2023

3

3

2023

3

-

2

2024

3

3

2024

Não divulgação

Aumento da divulgação

Reuniões motivacionais

Garantia de recurso

Controle

Coordenações de Curso /
Direção / FACFAN

Responsáveis pelas EJs /
FACFAN

Responsáveis pelas EJs /
FACFAN

Gestor da Ação

COORDENAÇÕES DE CURSO /
DIREÇÃO / FACFAN

Número de empresas incubadas
ano corrente - número de
empresas incubadas ano
anterior

Gestor

AGINOVA

Cálculo
Número de empresas incubadas
ano corrente - número de
empresas incubadas ano
anterior

Gestão de Risco

Falta de comprometimento acadêmico

Falta de infraestrutura

Evento

Número de Empresas e Startups
Incubadas no ano corrente

Número de Empresas e Startups
Incubadas no ano corrente

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Número de Empresas e Startups Incubadas no
ano corrente

Meta
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3

0

Aumento do número de discentes com bolsa
sanduíche

1.4.10.1.2

2020

Ofertar disciplinas em língua estrangeira

Ação

Descrição

-%

Taxa de mobilidade nacional e internacional dos
1.4.10.1 cursos de graduação e de pós-graduação stricto
sensu da FACFAN

1.4.10

10%

2020

1.4.10.1.1

PDU

PDI

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

0

3

2021

1%

15%

2021

0

3

2022

Anos

3%

20%

2022

Valor

2

3

2023

5%

20%

2023

2

3

2024

8%

20%

2024

Carências de bolsas

Falta de docentes para ministrar

Evento

Controle

Procura de bolsas

Procura de docentes capacitados

Gestão de Risco

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN e
Orientadores / Coordenadores
dos Programas de Pósgraduação / FACFAN e
Orientadores

Coordenadores dos cursos de
graduação e Pós-graduação /
COAC / Direção da FACFAN /
Coordenadores dos cursos de
graduação e Pós-graduação /
COAC / Direção da FACFAN

Gestor da Ação

COORDENAÇÕES DE CURSO
DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO / DIREÇÃO /
FACFAN

(Total de Cursos com pelo
menos uma ação de mobilidade
Taxa de mobilidade nacional e
internacional dos cursos de graduação internacional ou disciplina
em língua estrangeira / Total
e de pós-graduação stricto sensu
de cursos de graduação) x 100

Gestor

PROGRAD, AGINOVA

Cálculo

(Total de Cursos com pelo
menos uma ação de mobilidade
Taxa de mobilidade nacional e
internacional dos cursos de graduação internacional ou disciplina
em língua estrangeira / Total
e de pós-graduação stricto sensu
de cursos de graduação) x 100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Taxa de mobilidade nacional e internacional dos
cursos de graduação e de pós-graduação stricto
sensu

Meta
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Descrição

Participação
em
programas
de
internacionalização (CAPES/PRINT e outros)

Aumento do número de docentes com pósdoutorado no exterior

1.4.11.1.1

1.4.11.1.2

26%

0

2020

0

Número de cursos graduação e de pós1.4.11.1 graduação com dupla titulação com instituição
estrangeira da FACFAN

2020

1

1.4.11

Ação

PDU

PDI

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

31%

0

2021

0

2

2021

36%

1

2022

Anos

0

4

2022

Valor

42%

2

2023

2

6

2023

48%

2

2024

2

10

2024

Controle

Falta de disponibilidade e/ou interesse
Estímulo à capacitação dos docentes
dos docentes/ Liberação pela UAS

Fortalecimento dos programas de PósGraduação

Gestão de Risco
Os programas não serem adequados
para participar no programa

Evento

Docentes da Facfan / Direção /
Docentes da Facfan / Direção

Coordenadores dos Programas
de Pós-graduação / FACFAN

Gestor da Ação

Coordenações de Curso /
Direção / FACFAN

Total de cursos de graduação
Número de cursos graduação e de
com parcerias em dupla
pósgraduação com dupla titulação com diplomação, double degree com
instituição estrangeira
instituição estrangeira.

Gestor

AGINOVA

Cálculo

Total de cursos de graduação
Número de cursos graduação e de
com parcerias em dupla
pósgraduação com dupla titulação com diplomação, double degree com
instituição estrangeira
instituição estrangeira.

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Núm ero
de curs os
graduaç ão e de
pósgraduação com dupla titulação com
instituição estrangeira

Meta

22/09/2021

N° 7633

Pg. 209

SEI 23104.000187/2021-11 / pg. 60

Anexo da Resolução nº 421/2021. (2813511)

SEI 23104.000187/2021-11 / pg. 61
200

10

Prover revitalização das unidades (pintura
interna das paredes com tinta lavável)

1.5.2.1.5

1.5.2.1.6

1

Realizar a substituição das lâmpadas
fluorescentes 40W e 20W tubulares por
lâmpadas de LED tubulares equivalentes a 40W
e 20W.

1.5.2.1.4

Adquirir Conjunto/kit de Sistema de Segurança
Pessoal e Patrimonial com 2 DVR, 2 Power Supri
12V 30ª 360W e 20 câmeras de segurança.

Atualizar/adquirir equipamentos

1.5.2.1.3

5

1

Revitalizar a infraestrutura predial da Unidade de
Apoio de Pesquisa e Produção Farmacêutica
(UAPPF)

1.5.2.1.2

2020
1

Descrição

-%

40%

2020

Revitalizar a infraestrutura predial da UTASP

Ação

1.5.2.1 Ampliar as revitalizações da FACFAN

1.5.2

Taxa de melhoria de infraestrutura física e
demais necessidades institucionais

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

10

250

1

8

1

1

2021

2,5%

50%

2021

10

250

2

10

1

1

2022

Anos

5%

70%

2022

Valor

10

250

2

10

1

1

2023

10%

80%

2023

10

250

2

10

1

1

2024

15%

90%

2024

Controle

Solicitação de editais elaborados pelo
setor de detém conhecimento da
demanda
Solicitação de atendimento e retorno de
Falta de levantamento e inclusão de
progresso do setor que detém
demanda pelo setor de manutenção da
conhecimento da demanda ao
UFMS
solicitante
continua...

Falta de previsão de ações de troca

Solicitação de editais elaborados pelo
setor de detém conhecimento da
demanda

Análise e listagem do parque de
Abertura de editais internos específicos
equipamentos / Falta de recursos/
pela PROGRAD/ PROADI
Liberação de atas PROADI

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Gerenciamento da prestação de serviços
E m e n d a s Responsáveis pelos Laboratórios
de recursos
/ COAD / Direção / FACFAN
financeiros junto à PROPLAN

Falta de recursos financeiros/ Eficiência c o n t r a t a d o s /
parlamentares/Aditivos
da PROADI

Falta de ata vigente que contemple
este item.

Gestor da Ação

Gerenciamento da prestação de serviços
E m e n d a s Responsáveis pelos Laboratórios
de recursos
/ COAD / Direção / FACFAN
financeiros junto à PROPLAN

Gestão de Risco

COAD / Direção / FACFAN

Falta de recursos financeiros/ Eficiência c o n t r a t a d o s /
parlamentares/Aditivos
da PROADI

Evento

Taxa de ampliação das revitalizações

[(Total de revitalizações ano
corrente/Total de
revitalizações ano
anterior)-1]*100

Gestor

PROADI

Cálculo
(Total de obras e reformas
iniciadas / Total de obras e
reformas previstas no plano)
x100

Indicador de Desempenho

Taxa de melhoria de infraestrutura
física e demais necessidades
institucionais

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.5.2.1.1

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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10

1

3

1

2

2

Prover a Revitalização da arte externa (pintura e
placa identificadora dos setores e da unidade)

Adequar a rede elétrica de laboratórios do Bloco
19 da FACFAN para instalação de aparelhos de
ar condicionado e equipamentos de laboratório

Viabilizar o acesso com portão, guarita com
banheiro, para os prédios da UNITAL, UAPPF e
Bloco 19 da FACFAN

Realizar vistorias das instalações elétricas por
profissional técnico habilitado respeitando a NT41.

Realizar a instalação de fitas antiderrapantes nos
pisos, escadas e instalação de rampa com
corrimão nos prédios da FACFAN.

Ampliar o número de postes de iluminação e
refletores ao redor na UAPPF e do bloco 19 da
FACFAN

1.5.2.1.7

1.5.2.1.8

1.5.2.1.9

1.5.2.1.10

1.5.2.1.11

1.5.2.1.12

2020

-%

40%

2020

Descrição

1.5.2.1 Ampliar as revitalizações da FACFAN

1.5.2

Taxa de melhoria de infraestrutura física e
demais necessidades institucionais

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

2

2

1

3

1

10

2021

2,5%

50%

2021

2

2

1

3

1

10

2022

Anos

5%

70%

2022

Valor

2

2

1

3

1

10

2023

10%

80%

2023

2

2

1

3

1

10

2024

15%

90%

2024

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Solicitação de atendimento e retorno de
Falta de levantamento e inclusão de
progresso do setor que detém
demanda pelo setor de manutenção da
conhecimento da demanda ao
FUFMS
solicitante
Solicitação de atendimento e retorno de
Falta de levantamento e inclusão de
progresso do setor que detém
demanda pelo setor de manutenção da
conhecimento da demanda ao
UFMS
solicitante
Solicitação de atendimento e retorno de
Falta de levantamento e inclusão de
progresso do setor que detém
demanda pelo setor de manutenção da
conhecimento da demanda ao
FUFMS
solicitante
continua...

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Solicitação de atendimento e retorno de
progresso do setor que detém
conhecimento da demanda ao
solicitante

Não previs to em cont rat o de
construção

Não previs to em cont rat o de
construção

COAD / FACFAN

Gestor da Ação

Solicitação de atendimento e retorno de
progresso do setor que detém
conhecimento da demanda ao
solicitante

Controle

COAD / FACFAN

Gestão de Risco

COAD / Direção / FACFAN

Solicitação de atendimento e retorno de
Falta de levantamento e inclusão de
progresso do setor que detém
demanda pelo setor de manutenção da
conhecimento da demanda ao
UFMS
solicitante

Evento

Taxa de ampliação das revitalizações

[(Total de revitalizações ano
corrente/Total de
revitalizações ano
anterior)-1]*100

Gestor

PROADI

Cálculo
(Total de obras e reformas
iniciadas / Total de obras e
reformas previstas no plano)
x100

Indicador de Desempenho

Taxa de melhoria de infraestrutura
física e demais necessidades
institucionais

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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-

50

-

-

-

Reestruturar o telhado (substituição das telhas,
instalação de telas, adequação da estrutura do
telhado a fim de evitar a proliferação de pombos
e morcegos) no ANFITEATRO DO LAC e COFA

Adquirir mobiliário para salas de aula,
laboratórios e salas de professores (cadeiras,
mesas, mesas de computadores, carteiras)

Melhorar estrutura da Utasp - Instalação de
exaustores, portas de saída de emergência,
manutenção dos armários e equipamentos

Revitalizar a infraestrutura predial do LTF

Revitalizar a infraestrutura interna dos
laboratórios de manipulação da Farmácia Escola

1.5.2.1.14

1.5.2.1.15

1.5.2.1.16

1.5.2.1.17

1.5.2.1.18

2020
-

Descrição

-%

40%

2020

Asfaltar o caminho de acesso ao prédio da
UAPPF

Ação

1.5.2.1 Ampliar as revitalizações da FACFAN

1.5.2

Taxa de melhoria de infraestrutura física e
demais necessidades institucionais

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

1

1

1

50

1

1

2021

2,5%

50%

2021

1

1

1

50

1

-

2022

Anos

5%

70%

2022

Valor

1

1

1

50

-

-

2023

10%

80%

2023

1

1

1

50

-

-

2024

15%

90%

2024

Gestão de Risco
Controle

continua...

Adequar o espaço físico existente às
normas da ANVISA

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Gerenciamento da prestação de serviços
E m e n d a s Responsáveis pelos Laboratórios
de recursos
/ COAD / Direção / FACFAN
financeiros junto à PROPLAN

Buscar outras formas de investimento

Planejamento orçamentário

Readequação do espaço físico para
atender
a manipulação
de Responsáveis pelos Laboratórios
medicamentos de acordo com a / COAD / Direção / FACFAN
legislação vigente

Falta de recursos financeiros/ Eficiência c o n t r a t a d o s /
parlamentares/Aditivos
da PROADI

Falta de recursos

Falta de recursos

Falta de levantamento e inclusão de Solicitação ou reiteração de atendimento e
demanda pelo setor de manutenção da retorno de progresso do setor que detém
conhecimento da demanda ao solicitante
UFMS

COAD / FACFAN

Gestor da Ação

COAD / Direção / FACFAN

Falta de levantamento e inclusão de Solicitação ou reiteração de atendimento e
demanda pelo setor de manutenção e retorno de progresso do setor que detém
conhecimento da demanda ao solicitante
obras da UFMS

Evento

Taxa de ampliação das revitalizações

[(Total de revitalizações ano
corrente/Total de
revitalizações ano
anterior)-1]*100

Gestor

PROADI

Cálculo
(Total de obras e reformas
iniciadas / Total de obras e
reformas previstas no plano)
x100

Indicador de Desempenho

Taxa de melhoria de infraestrutura
física e demais necessidades
institucionais

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.5.2.1.13

PDU

PDI

Meta
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Descrição

Executar o projeto do almoxarifado da FACFAN
para armazenamento de materiais

1.5.2.1.19

1.5.2.1 Ampliar as revitalizações da FACFAN

1.5.2

Taxa de melhoria de infraestrutura física e
demais necessidades institucionais

Descrição

Ação

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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-

2020

-%

40%

2020

1

2021

2,5%

50%

2021

-

2022

Anos

5%

70%

2022

Valor

-

2023

10%

80%

2023

-

2024

15%

90%

2024

Controle
Solicitar, reiterar e dar andamento aos procedimentos
de cobrança de medidas para atendimento da criação
e execução do projeto do almoxarifado. Criação de
controle de materiais e baixa de estoque.

Evento
Sem espaço destinado ao armazenamento
de materiais, houve adaptação de locais
diversos e variados para guarda de forma
precária.

COAD / Direção / FACFAN

Gestor da Ação

COAD / Direção / FACFAN

[(Total de revitalizações ano
corrente/Total de
revitalizações ano
anterior)-1]*100

Gestor

PROADI

Cálculo
(Total de obras e reformas
iniciadas / Total de obras e
reformas previstas no plano)
x100

Gestão de Risco

Taxa de ampliação das revitalizações

Taxa de melhoria de infraestrutura
física e demais necessidades
institucionais

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ministério da Educação

Serviço Público Federal
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30

2

20

-

Trocar portas de acesso à área externa de
vários setores da Facfan

Realizar a dedetização de todos os setores da
FACFAN

Realizar adequações de escadas (colocação de
corrimão e piso antiderrapante)

1.5.2.2.2

1.5.2.2.3

1.5.2.2.4

2020

Realizar o conserto de equipamentos

Descrição

2,5%

Aumentar a eficiência dos serviços em
manutenção prestados à FACFAN

1.5.2.2

Ação

40%

1.5.2

2020

1.5.2.2.1

PDU

PDI

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

2

20

2

30

2021

5%

50%

2021

-

20

2

40

2022

Anos

8%

70%

2022

Valor

2

20

2

40

2023

10%

80%

2023

-

20

2

50

2024

15%

90%

2024

Demora e/ou não atendimento aos
chamados

Demora e/ou não atendimento aos
chamados

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Tomada de providências para
atendimento e comunicação do
ocorrido

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Gestor da Ação

Tomada de providências para
atendimento e comunicação do
ocorrido.

momento.

Falta de estrutura nas portas de acesso equipamentos, atendimento com relatório de
conclusão da impossibilidade de fazê-lo naquele
que suporte o equipamento eletrônico

Solicitar troca das portas para receberem os

Estabelecer prazos semestrais para
controle e maior eficiência do Evento

Controle

COAD / FACFAN

[(Taxa de eficiência ano
corrente/Taxa de eficiência
ano anterior)-1]*100

Gestor

PROADI

Cálculo
(Total de obras e reformas
iniciadas / Total de obras e
reformas previstas no plano)
x100

Gestão de Risco
Identificar equipamentos para conserto ou
providenciar laudo de inservível para baixa e nova
aquisição. Apresentar orçamentos e termo de
referência com especificações técnicas.

Evento

Taxa de elevação da eficiência dos
serviços de Manutenção

Taxa de melhoria de infraestrutura
física e demais necessidades
institucionais

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Taxa de melhoria de infraestrutura física e
demais necessidades institucionais

Meta
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-

1

-

Criação da UAPPF – Unidade de Apoio de
Pesquisa e Produção Farmacêutica

Prover a reorganização de infraestrutura para
contemplar os alunos da graduação e pósgraduação

1.5.2.3.2

1.5.2.3.3

2020

Prover a Criação de Centro Biotecnológico
Multiusuário da FACFAN

Descrição

20%

Taxa de melhoria de infraestrutura física e dos
serviços de manutenção prestados à FACFAN

1.5.2.3

Ação

40%

1.5.2

2020

1.5.2.3.1

PDU

PDI

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

-

-

1

2021

25%

50%

2021

1

-

-

2022

Anos

30%

70%

2022

Valor

-

-

-

2023

35%

80%

2023

-

-

-

2024

40%

90%

2024

Carência de espaço físico

Falta de recurso institucional

Falta de recurso institucional

Controle

Readequação de espaço físico

Liberação de recursos/ Apoio
institucional/Emendas parlamentares

Execução do PDI de 2010/ Liberação d e
recursos/
Apoio
institucional/Emendas parlamentares

Gestão de Risco

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

Professores responsáveis /
COAD / Direção / FACFAN /
Professores responsáveis /
COAD / Direção / FACFAN

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

Gestor da Ação

COORDENADORES DE
CURSOS / DIREÇÃO DA
FACFAN / COORDENADORES
DE CURSOS / DIREÇÃO DA
FACFAN

(Total de obras e reformas
iniciadas / Total de obras e
reformas previstas no plano)
x100

Taxa de melhoria de infraestrutura
física e demais necessidades
institucionais

Evento

PROADI

Gestor

(Total de obras e reformas
iniciadas / Total de obras e
reformas previstas no plano)
x100

Cálculo

Taxa de melhoria de infraestrutura
física e demais necessidades
institucionais

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Taxa de melhoria de infraestrutura física e
demais necessidades institucionais

Meta
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7

10

Colar rampas de acesso e Placas de
estacionamento preferencial em todos setores da
Facfan

Prover adequações de acessibilidade nos
banheiros (rebaixamento de pias com torneiras
de alavanca, preferencialmente)

1.5.3.1.1

1.5.3.1.2

2020

17

Aumentar as adaptações para acessibilidade da
Facfan

1.5.3.1

Descrição

10%

Taxa de edificações adaptadas para a
acessibilidade

2020

1.5.3

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

10

7

2021

17

20%

2021

10

7

2022

Anos

17

40%

2022

Valor

10

7

2023

17

60%

2023

10

7

2024

17

70%

2024

Falta de ações afirmativas de
adaptação

Falta de recursos

Evento

Controle
j unt o

à

Solicitação de atendimento e retorno de
progresso do setor que detém
conhecimento da demanda ao
solicitante

Viabilizar
recursos
A dm i n i s t r aç ã o Cent ral

Gestão de Risco

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Gestor da Ação

COAD / Direção / FACFAN

Total de edificações adaptadas para a [Total de edificações
adaptadas no ano corrente]
acessibilidade

Gestor

PROADI

Cálculo

(Total de edificações
Taxa de edificações adaptadas para a adaptadas/Total de
acessibilidade
edificações da UFMS) x 100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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Taxa de melhoria da infraestrutura de TI e
serviços digitais

2

Adquirir programas computacionais para os cursos
de graduação e pós-graduação da Facfan

1.5.4.1.2

2020
1

Descrição

3

70%

2020

Adquirir programas estatísticos para Facfan

Ação

Ampliar o número de revitalizações em
1.5.4.1 infraestrutura de tecnologia da informação da
FACFAN

1.5.4

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

4

1

2021

5

75%

2021

4

1

2022

Anos

5

80%

2022

Valor

4

1

2023

5

85%

2023

4

1

2024

5

85%

2024

Viabilizar
recursos
j u nt o
à
Administração Central ou via projetos
de pesquisa com fomento externo.

Viabilizar
recursos
j u nt o
à
Administração Central ou via projetos
de pesquisa com fomento externo.

Falta de recursos/ Falta de Liberação
de atas/ PROADI
Falta de recursos/ Falta de Liberação
de Atas/ PROADI

Controle

Evento

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

Gestor da Ação

COAD / Direção / FACFAN

[Total de revitalizações em
infraestrutura de tecnologia
da informação]

Gestor

AGETIC

Cálculo
(Total de metas realizadas no
PDTIC no ano de referência /
Total de metas previstas no
PDTIC no ano de referência) x
100

Gestão de Risco

Revitalizações em infraestrutura de
tecnologia da informação

Taxa de melhoria da infraestrutura de
TI e serviços digitais

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.5.4.1.1

PDU

PDI

Meta

22/09/2021
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1.5.6.1.4

1.5.6.1.3

1.5.6.1.2

Realizar a comunicação de não efetivação de empenhos referentes
às compras de itens aceitos e/ou cancelamentos de empenhos com
a liberação dos saldos em atas a que se referem. Valores estimados
pela média de empenhos cancelados que se fossem informados em
tempo hábil poderíamos pelo menos reivindicar os recursos
despendidos e reservados, se possível por conta do exercício
financeiro, ou ao menos os saldos em atas observadas sua vigência.

Providenciar a disponibilização de informações de abertura de
pesquisa de previsão para composição de saldo em ata por tipo de
espécie. Dos trabalhos de levantamento para que resultem em atas
específicas: 2018 – manutenção preventiva e chás Nos demaisanos:
Vidrarias Produtos Alimentícios perecíveis Produtos Alimentícios não
perecíveis Reagentes Informática Mobiliário Eletrodomésticos
Equipamentos de precisão Equipamentos de pesquisa Utensílios
Equipamentos de segurança Serviços de coleta Serviços de limpeza
Serviços de T.I. Serviços de telefonia Serviços de segurança
Equipamentos de segurança Manutenção predial Manutenção de
fechaduras Manutenção preventiva

Realizar o prévio dimensionamento das necessidades por tipo de
espécie materiais/equipamentos em cada setor da FACFAN (total de
12 setores). Pela natureza diversa do tipo de espécie: Vidrarias
Perecíveis Reagentes Informática Mobiliário Copa e cozinha Limpeza
de laboratório e vidrarias Serviço de impressão Papel Higiênico Papel
toalha Manutenção Elétrica Manutenção Hidráulica Dedetização
Coleta de resíduos Papel Sulfite Jalecos Luvas, máscaras e Toucas
Outros permanentes Utensílios Materiais de expediente/escritório

100

20

20

100

20

20

100%

Prover a disponibilização dos saldos em ata e possibilidade de
restrição de modalidade de empenho para atas de registro de preços
100%
(ARP) de alimentos perecíveis e não perecíveis sejam de modalidade
estimativo.

90%

98%

2021

2021

85%

97%

2020

2020

Descrição

Alcançar a execução financeira das ações orçamentárias da Facfan

1.5.6.1

Ação

Taxa de execução orçamentária de custeio e capital

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

100

20

20

100%

2022

Anos

100%

99%

2022

Valor

100

20

20

100%

2023

100%

100%

2023

100

20

20

100%

2024

100%

100%

2024

recursos.

Gestão de Risco
Controle

Falta de divulgação ampla e eficaz de Aprimorar os meios de informação dessas não
cancelamentos efetuados para possibilitar efetivação ou cancelamento e/ou melhoria do
sistema com acesso as informações.
nova compra.

Falta de divulgação ou de divulgação em Solicitar adequação do sistema para aviso
tempo hábil de abertura de pesquisa de automático ao menos aos gestores de
previsão por parte da CGO
abertura deste tipo de evento.

Falta de respostas e descumprimento dos Maior participação dos professores informando os
prazos para prestar informações quanto aos itens de que necessitam com descrição e
quantidade pra viabilizar a aquisição.
itens necessários às unidades.

Sistema de compra não permite a quem tem recurso financeiros Comunicação ao órgão competente para melhoria de
usar saldo de unidades disponíveis em ata, sendo necessário que
todo o sistema de compra com a disponibilização de
haja liberação da unidade que detém o saldo autorizar e à CGO
saldo disponíveis em ata para as unidades que dispõe de
disponibiliza-lo para somente então poder ser feita a compra

Evento

COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Professores, Coordenadores de
Curso, COAD / FACFAN

COAD / FACFAN

Gestor da Ação

COAD / FACFAN

Gestor

(Volume de recursos
Taxa de execução orçamentária de custeio e executados/Limite disponibilizado)
capital
x 100

Cálculo

PROPLAN

Indicador de Desempenho
(Volume de recursos
Taxa de execução orçamentária de custeio e executados/Limite disponibilizado)
capital
x 100

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

1.5.6

1.5.6.1.1

PDU

PDI

Meta
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Taxa de execução orçamentária de custeio e
capital

-

-

-

5

-

-

Prover a criação da especialização em Nutrição

Prover a criação de especialização em Gestão
da Qualidade e Segurança de Alimentos

Realizar a prestação de serviços em análises de
Alimentos

Prover o desenvolvimento de produtos e
prestação de serviços especializados

Criar cursos de especialização em Análises
Clínicas, Manipulação de medicamentos,
cosméticos e homeopáticos e Farmácia Clínica

Criar o laboratório de referência credenciado junto
a ANVISA para prestação de serviços de
Controle de Qualidade às farmácias de
manipulação e prefeituras das cidades de MS

1.5.6.2.1

1.5.6.2.2

1.5.6.2.3

1.5.6.2.4

1.5.6.2.5

1.5.6.2.6

2020

2%

97%

2020

Descrição

1.5.6.2 Ampliar o volume de receita própria.

1.5.6

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

-

-

5

-

-

-

2021

2%

98%

2021

-

1

5

-

-

-

2022

Anos

3%

99%

2022

Valor

-

1

5

-

-

-

2023

4%

100%

2023

1

1

5

1

1

1

2024

5%

100%

2024

Cálculo

continua...

Dificuldades para readequação de
espaços,
burocracia
p a r a Credenciamento junto a instituições
c re de nc i am e nt o

Dificuldades relacionadas à burocracia
Autorização dos órgãos competentes
na UFMS para abertura de cursos e
para abertura dos cursos
cobrança de mensalidades

Falta de recurso/ Custo do projeto

Apoio Institucional/
Divulgação/
Negociação com clientes/ Infraestrutura
adequada

Responsáveis pelos laboratórios
/ Direção / FACFAN

Docentes do curso / Direção /
FACFAN

Coordenadores dos Projetos /
Direção / FACFAN

Responsáveis pelos laboratórios
/ FACFAN

Falta de recurso

Falta de recurso inicial. Ausência de
Sensibilização de parceiros Processo
Acreditação/Credenciamento/Habilitação
de acreditação no Inmetro
dos laboratórios

NDE do curso / Direção FACFAN
/ NDE do curso / Direção
FACFAN

Gestor da Ação

NDE do curso / Direção FACFAN
/ NDE do curso / Direção
FACFAN

Apoio Institucional Sensibilização dos
docentes e divulgação para o público

Controle

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

PROPLAN

Gestor

Apoio Institucional Sensibilização dos
docentes e divulgação para o público

Falta de recurso

Evento

Gestão de Risco

[(volume de receita própria
Taxa de ampliação do volume de receita ano corrente/ volume de
receita própria ano
própria
anterior)-1]*100

(Volume de recursos
executados/Limite
disponibilizado) x 100

Indicador de Desempenho

Taxa de execução orçamentária de
custeio e capital

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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Taxa de execução orçamentária de custeio e
capital

1

-

-

-

Prover a ampliação dos serviços da Farmácia
Escola para atender aos pacientes ambulatoriais
do Hospital Universitário (HUMAP)

Realizar o credenciamento dos laboratórios dos
Curso de Farmácia: LaPNEM, LabCQUALI, LQF,
LAC e LPPFB

Realizar o credenciamento dos laboratórios dos
Curso de Nutrição

Realizar o credenciamento dos laboratórios dos
Curso de Engenharia de Alimentos

1.5.6.2.7

1.5.6.2.8

1.5.6.2.9

1.5.6.2.10

2020

2%

97%

2020

Descrição

1.5.6.2 Ampliar o volume de receita própria.

1.5.6

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

-

-

1

1

2021

2%

98%

2021

1

1

1

1

2022

Anos

3%

99%

2022

Valor

1

1

1

1

2023

4%

100%

2023

1

1

1

1

2024

5%

100%

2024

Responsáveis pelos laboratórios /
Direção / FACFAN
Responsáveis pelos laboratórios /
Direção / FACFAN

Dificuldades burocráticas, necessidade de
responsável técnico para realização das Autorização dos órgãos competentes
metodologias e assinatura de laudos
Dificuldades burocráticas, necessidade de
responsável técnico para realização das Autorização dos órgãos competentes
metodologias e assinatura de laudos

Responsável pela Farmácia
Escola / Direção / FACFAN

Gestor da Ação

Responsáveis pelos laboratórios /
Direção / FACFAN

Contratação de farmacêuticos para
trabalhar na farmácia escola

Controle

Coordenadores de cursos /
COAD / Direção / FACFAN

PROPLAN

Gestor

Dificuldades burocráticas, necessidade de
responsável técnico para realização das Autorização dos órgãos competentes
metodologias e assinatura de laudos

Falta de funcionários

Gestão de Risco

[(volume de receita própria
ano corrente/ volume de
receita própria ano
anterior)-1]*100

Taxa de ampliação do volume de
receita própria

Evento

(Volume de recursos
executados/Limite
disponibilizado) x 100

Cálculo

Taxa de execução orçamentária de
custeio e capital

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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6

5

Realizar reuniões Técnicas - Rotinas de
laboratórios

Oportunizar a docentes e técnicos participação
em eventos regionais, nacionais e internacionais

Aumento do número de docentes com pósdoutorado no exterior

1.6.1.1.2

1.6.1.1.3

1.6.1.1.4

26%

2

Oferecer cursos de Capacitação para Servidores

1.6.1.1.1

2020

15%

Ampliar o contingente de servidores capacitados
e/ou qualificados da FACFAN

1.6.1.1

Descrição

10%

Taxa de capacitação e qualificação de
servidores

2020

1.6.1

Descrição

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

31%

10

6

2

2021

15%

15%

2021

36%

12

6

2

2022

Anos

20%

20%

2022

Valor

42%

15

6

2

2023

25%

25%

2023

48%

20

6

2

2024

30%

30%

2024

Reuniões de conscientização

Falta de disponi bilidade
para
afastamento/ Não aprovação das Estímulo à capacitação dos docentes
solicitações

Falta de recurso/ Disponibilidade para
Prever em projetos e presença de
afastamento/ Não aprovação das
editais
solicitações

Falta de organização do tempo a ser
disponibilizado

Controle
Reuniões de conscientização

Gestão de Risco
Falta de organização do tempo a ser
disponibilizado

Evento

Direção / FACFAN

PROGEP / PROGEP / UFMS

Docentes / FACFAN

PROGEP / PROGEP / UFMS

Gestor da Ação

Direção / FACFAN

(Total de servidores
Taxa de capacitação e qualificação de capacitados / Total de
servidores
servidores) x 100

Gestor

PROGEP, PROPP

Cálculo

(Total de servidores
Taxa de capacitação e qualificação de capacitados / Total de
servidores
servidores) x 100

Descrição

Indicador de Desempenho

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ação

PDU

PDI

Meta
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1.6.2.1.1

Ação

Realizar campanha de divulgação dos projetos
para incentivar a participação dos servidores.

Descrição
8

2020

Ampliar o contingente de servidores docentes e
1.6.2.1 técnicos administrativos beneficiados comprojetos 20%
de integração e qualidade de vida.

10

2021

25%

42%

Taxa de servidores beneficiados com ações de
saúde ,qualidade de vida e segurança do trabalho 40%

PDU

2021

2020

Descrição

1.6.2

Meta

Ministério da Educação

Serviço Público Federal

10

2022

Anos

30%

45%

2022

Valor

10

2023

35%

47%

2023

10

2024

40%

50%

2024

Falta de disponibilidade

Evento

Reorganizar a rotina do setor no dia do
evento.

Controle

COAD / FACFAN

Gestor da Ação

COAD / COAC e Direção /
FACFAN

(Total de servidores
beneficiados / Total de
servidores) x 100

Gestão de Risco

Taxa de servidores beneficiados com
projetos de integração e qualidade de
vida

Gestor

PROGEP

Cálculo
(Total de servidores
beneficiados / Total de
servidores) x 100

Indicador de Desempenho
Taxa de servidores beneficiados com
ações de saúde ,qualidade de vida e
segurança do trabalho

Descrição

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

PDI
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5.5 - IMPLEMENTAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PDU 2018/2021
No contexto da gestão estratégica, as etapas da implementação, controle e avaliação
constituem a sua força motriz. Cada uma destas etapas representam a capacidade da organização em
mobilizar e transformar recursos, processos e habilidades humanas em uma estrutura que apoia e
consolida a estratégia. Assim, a UAS deve reconhecer que a garantia do alcance dos resultados
desejados está mais relacionada com a gestão da estratégia do que com a sua declaração, pelo que,
são as medidas concretas para operacionalizar a estratégia, monitorá-la e avaliá-la, quem trarão os
resultados pretendidos e pactuados no planejamento estratégico; em particular, do PDI 2015/2019.

5.6

- IMPLEMENTAÇÃO

A etapa da Implementação consiste em um conjunto de ações necessárias para viabilizar os
resultados do planejamento estratégico; ela exige uma atenção e esforço especial dos
administradores no desenvolvimento de uma estrutura coerentemente organizada para viabilizar os
resultados almejados; nesse sentido, é de grande importância que a organização disponha, ou
procure dispor, dos seguintes aspectos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Estratégias coerentes com a cultura organizacional, sua missão, visão e valores;
Planejamento Institucional (PDI 2015/2019) aceito como delineador estratégico para
os demais níveis do planejamento;
Quadro de pessoal com competências alinhadas aos procedimentos operacionais;
Atividades e processos bem desenhados, definidos e comunicados;
Gestão orientada para a inovação e resultados;
Liderança.

A implementação PDU 2018/2021 deve preconizar, além dos pressupostos acima colocados,
a construção de um sistema vivo e integrado, em que pessoas, ideias, operações e, sobretudo,
objetivos, catalisam e coordenam o planejamento em seus respectivos níveis. A construção de
vantagens competitivas no âmbito do conjunto da Universidade consiste no objetivo basilar de toda
e qualquer programação estratégica; contudo, elas exigem uma qualidade decisória e administrativa
assim como um engajamento intenso e disciplinado de todo o corpo organizacional.

5.7

- CONTROLE E AVALIAÇÃO

As etapas seguintes à Implementação, viabilizam o monitoramento da programação
estratégica do PDU 2018/2021, no sentido de melhorar a sua eficácia ao habilitar os gestores em
averiguações sobre como os recursos (pessoas, processos, equipamentos e outros) estão sendo
empregados e se são suficientes para apoiar as metas e ações da Unidade. Com efeito, as atividades
de Controle reportam aos gestores informações úteis para mensurar o potencial de alcance da
programação estratégica, ajudando-os a atuar com mais proatividade e eficácia. As características
elementares desta etapa consistem em:
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❖ Monitorar as desconformidades da programação estratégica em todos os níveis;
❖ Proceder aos ajustes que se façam necessários visando a potencializar o alcance das

metas e ações e, decorrentemente, da programação estratégica;

❖ Viabilizar previsões para a formulação de cenários;
❖ Oportunizar aos gestores e demais colaboradores experiências profissionais e

pessoais com o processo construtivo inerente à adaptabilidade que o processo exige.

O controle do PDU 2018/2021 será viabilizado pelo Sistema de Gestão do PDU (SigPdu), o
qual consiste em um software que foi desenvolvido para registrar a programação estratégica das
UAS’s e UAC’s, em nível tático-operacional e, de modo sistêmico e dinâmico, oportunizar aos
gestores ou usuários o acompanhamento do alcance das metas e ações contidas na programação
supracitada. Havendo uma utilização correta do SigPdu e, sobremaneira, uma apropriação gerencial
das informações nele concebidas, a gestão universitária poderá refletir os princípios, a missão e a
visão organizacional.
Por seu turno, a etapa da Avaliação possibilita aos gestores ou tomadores de decisão a
mensuração da conformidade estratégica do PDU 2018/2021 em períodos determinados, tendo por
referência as informações obtidas por meio do controle; nesse contexto, com base no panorama geral
da programação estratégica, sobretudo os seus indicadores de desempenho, é possível identificar
com nitidez as fontes de vulnerabilidades e de potencialidades e a consistência do planejamento
institucional, seja no âmbito do PDI ou do PDU.
Doravante, a avaliação adotada concebe uma dinâmica coletiva em que tanto a Unidade
avalia os padrões de desempenho e a conformidade do seu planejamento, no contexto do PDU,
produzindo reuniões técnicas para avaliação dos resultados e elaboração de relatórios gerenciais,
quanto a Administração Central que, por meio da Proplan, avalia o impacto dos resultados obtidos
no PDU para o alcance dos objetivos e metas da UFMS1, ou seja, os reflexos do planejamento no
nível tático-operacional para a concretização da estratégia institucional incorporada no Plano de
Desenvolvimento Institucional vigente.
Por derradeiro, o sucesso da implementação, controle e avaliação do PDU 2018/2021 requer
uma proposta estratégica consistente a ponto de envolver as pessoas não apenas pelos benefícios
que ela potencialmente apresenta, mas, sobretudo, pelo caráter desafiador que ela inspira.

1

A elaboração do Relatório de Avaliação do PDI ocorre anualmente, desde 2010. Os relatórios estão
disponíveis para consulta no sítio eletrônico: https://proplan.ufms.br/2016/08/01/relatorio-de-avaliacao-pdi2015-2019/
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6.

DOCUMENTOS NORTEADORES DO PDU.

● Plano de desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019 – Realinhado em 2017
https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf

● Relatório de Avaliação do PDI-2015-2019 – ano base 2017
https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2017/

● Plano Pedagógico Institucional da UFMS - PPI
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20

● Relatório de das Comissões Setoriais de Avaliação - CSA
https://seavi.ufms.br/csa/

● Relatório de Autoavaliação Institucional - Triênio 2015-2017
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf

● Relatório de Gestão da UFMS – Ano base 2017
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFMS_com_parecer_CD.pdf

● Sistema para Cadastramento de Metas e Ações do PDU
Novopdi.ufms.br/pdu
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