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1.

INTRODUÇÃO

A Comissão Setorial de Avaliação (CSA) desta Unidade de Administração Setorial (UAS), por meio deste
relatório, apresenta o desenvolvimento do processo e os resultados da Autoavaliação Institucional,
desenvolvida e orientada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS), conforme as determinações da Lei n.º 10.861/2004.
O processo de autoavaliação estimula a comunidade universitária e os gestores a uma reflexão
contínua sobre a qualidade das ações institucionais e seus vínculos com as demandas sociais . E o objetivo
deste relatório é informar estudantes, professores, técnico-administrativos, coordenadores de cursos e
diretores de unidades, bem como gestores da administração central, a percepção da comunidade universitária
da Unidade Setorial sobre o desenvolvimento e efetividade das políticas institucionais e da gestão
administrativa, tanto no âmbito setorial como geral da universidade, apontando as potencialidades e
fragilidades.
Os resultados da Autoavaliação Institucional, bem como os relatórios setoriais, subsidiam a CPA na
elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional (RAAI) da UFMS, disponibilizado à comunidade e
enviado ao Ministério da Educação (MEC). Além disso, os dados gerados são utilizados nos processos de
planejamento e de atuação, bem como na priorização de recursos, pelos diferentes níveis de gestão da
universidade.
Este relatório apresenta informações básicas sobre a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos
e Nutrição (Facfan) e seus cursos, bem como os resultados da avaliação realizada pela comunidade
universitária considerando o ano anterior à publicação do relatório. Os resultados são apresentados em itens
que seguem eixos e dimensões de avaliação, conforme definidos no art. 3º da Lei nº 10.861/200 4, que
subsidiam o RAAI da UFMS, regido pela Nota Técnica nº 65/2014, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Essa nota define o roteiro para relatório institucional, a partir de 5 eixos:
Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de
Gestão e Infraestrutura Física. Neste relatório, em especial, não será abordado o eixo referente à
Infraestrutura Física, já que as atividades na universidade, em sua maioria, foram desenvolvidas de modo
remoto no último ano, devido à pandemia da Covid-19.

2.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

O processo de avaliação na Unidade é coordenado por sua CSA, sob coordenação geral da CPA, em
consonância com a Proposta de Autoavaliação Institucional da UFMS. As CSAs são instituídas por meio de
Instrução de Serviço das UAS, têm o seu funcionamento regulamentado pela Resolução COUN n.º 57, de 13
de junho de 2017 da UFMS e são compostas visando assegurar a participação de todos os segmentos da
comunidade universitária.
Os principais meios de sensibilização para a participação da comunidade universitária no processo
avaliativo, em geral, incluem: mensagens e divulgações em aplicativos de comunicação (Whatsapp, Telegram),
páginas de redes sociais (Facebook, Instagram), páginas da UAS e da UFMS (notícias, Diavi, Siscad), email
institucional e também orientações e lembretes feitos em reuniões e aulas pelos docentes e por membros da
CSA.
A Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic) da UFMS, com orientações da
Diretoria de Avaliação Institucional (DIAVI), compila os dados dos questionários aplicados à comunidade
universitária em tabelas e gráficos e os disponibiliza no Sistema de Avaliação Institucional (SIAI) da UFMS. Os
10

resultados gerados ficam à disposição com acesso diferenciado por perfil. Professores podem acessar seus
resultados individuais, e os coordenadores têm uma visão da percepção acerca de seu curso, podendo verificar
o desempenho docente. Os diretores de unidades e membros das CSAs setoriais têm acesso aos dados de
todos os cursos de suas unidades. A partir desses dados, cada CSA realiza a análise dos resultados da unidade
e apresentada em seus respectivos relatórios, juntamente com considerações da Direção e das Coordenações
de cursos da unidade.
Os relatórios dos resultados da autoavaliação institucional, elaborado 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 Diavi. Além disso, são realizadas reuniões com a Direção, Coordenações de graduação e de pósgraduação, docentes e estudantes para apresentações dos principais resultados. Depois disso as coordenações
realizam reuniões de NDE para discutir os resultados e elaboraram uma devolutiva à CSA com seus planos de
ações sobre os aspectos que podem ser melhorados e, também, sobre a concretização e efetividade das ações
planejadas anteriormente baseadas na avaliação anterior. Uma devolutiva da Direção da Facfan também é
solicitada.
No ano de 2021, a primeira etapa da Avaliação Institucional, referente à 2021-1, ocorreu de 12 de
julho a 20 de agosto de 2021, voltada para estudantes e docentes. A segunda etapa ocorreu de 6 a 31 de
dezembro de 2021, referente à 2021-2, voltada a todos os segmentos acadêmicos: estudantes, docentes,
coordenadores de cursos, diretores de unidades e técnicos administrativos. Os questionários foram
disponibilizados na página do Sistema de Avaliação Institucional (SIAI).
Foram apresentadas questões abertas e questões objetivas relativas aos quesitos avaliados. Questões
abertas, de resposta não obrigatória, foram apresentadas para alguns quesitos, dependendo do segmento, e
nas questões objetivas era possível assinalar a opção “Não sei / Não se aplica”. Para cada possível resposta às
questões objetivas, efetivamente avaliando o item, foi atribuído um escore que varia de 5 (Concordo
totalmente) a 1 (Discordo totalmente), em que:
• Muito bom = escore 5,
• Bom = escore 4,
• Satisfatório = escore 3,
• Parcialmente satisfatório = escore 2, e
• Insatisfatório = escore 1.
Conforme orientação da CPA-UFMS, seguindo critérios semelhantes aos utilizados pelo MEC nas
avaliações de cursos, sem contar as respostas em “”Não sei/Não se aplica”, aspectos de cada item
(questões/afirmações) foram considerados como “fragilidades” quando a maior frequência de respostas se
encontrarem nos escores 1 e 2 somados, considerados como “oportunidades de melhoria” quando a maior
frequência estiver no escore 3 e considerados como “bem avaliados” quando a maior frequência estiver nos
escores 4 e 5 somados. Aspectos considerados fragilidades ou oportunidades de melhoria estão relacionados
no item “Plano de Ação”, juntamente com as propostas da Direção e das Coordenações de curso para cada
aspecto.
Nos gráficos apresentados nesse relatório foi utilizada a seguinte legenda para os resultados
percentuais apresentados, de acordo com as respostas da comunidade universitária.

No ano de 2021, devido à atuação via trabalho remoto e à ausência de aulas presenciais por causa das
restrições impostas pela Covid-19, houve atraso na divulgação e apresentação dos dados para os gestores de
cursos, incluindo igualmente a direção. Tal adiamento foi decorrência da adaptação de estratégias de
comunicação, tendo em vista as medidas de afastamento social adotadas pela UFMS. Para auxiliar na
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divulgação desses resultados, a AGECOM promoveu ações, por exemplo, em redes sociais oficiais da UFMS e
confecção de cartazes com conteúdo organizados pela CPA e SEAVI. Além disso, em 2021 não foi possível a
sensibilização presencialmente com os diferentes segmentos (alunos, docentes e técnicos). As sensibilizações
realizadas em 2021 ocorreram de forma remota, através de informações repassadas via e-mail institucional,
postagens em grupos de whatsapp e redes sociais, bem como sites oficiais.
No processo avaliativo de 2021 foram observadas fragilidades, como: dificuldade de acesso à internet
por membros dos segmentos; problemas técnicos de acesso ao sistema que impossibilitaram/desmotivaram
a participação; demora na compilação e liberação dos dados para as CSAs, dificultando a organização e
divulgação dos resultados à comunidade em tempo adequado; prazo para realização da Avaliação Institucional
inapropriado em 2021/2, o que afetou negativamente na sensibilização dos participantes e, por consequência,
na adesão. Ademais, embora a avaliação do ano de 2021 foi considerada pelos grupos participantes menos
extensa em comparação aos anos anteriores, houve ainda falta de clareza e entendimento de determinados
questionamentos.

3.

FACFAN

3.1

HISTÓRICO

A criação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) foi aprovada pelo
Conselho Diretor da UFMS por meio da Resolução nº 60, a partir da extinção do Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde (CCBS) em março de 2017. A Facfan comporta os cursos de graduação em Farmácia, Nutrição,
Tecnologia em Alimentos e Engenharia de Alimentos, bem como os cursos de Pós-Graduação em Biotecnologia
e Biodiversidade (Doutorado), Biotecnologia (Mestrado e Doutorado) e Ciências Farmacêuticas (Mestrado e
Doutorado).
A Farmácia foi um dos cursos pioneiros do ensino superior no ainda Estado do Mato Grosso em 1963.
Em 1979, após a divisão entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi criada a UFMS. O curso,
desde então, forma profissionais da área de Saúde, com formação centrada nos fármacos, medicamentos e
assistência farmacêutica, incluindo análises clínicas e toxicológicas, cosméticos e alimentos. No Enade 2019, o
curso de Farmácia obteve conceito máximo (5,0).
Considerando as potencialidades do estado do Mato Grosso do Sul na produção de alimentos, surgiu
a necessidade de ampliar a formação de recursos humanos na área de alimentos. Neste contexto, foi criado o
Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) em 1981. Após alguns anos, em 2009-2010, foi possível
vislumbrar a criação de dois novos cursos: Tecnologia em Alimentos e Nutrição.
O Curso Superior de Tecnologia em Alimentos foi criado por meio da Resolução nº. 54, de 1º de julho
de 2010, do Conselho Universitário/UFMS, com implantação em 2011/1. Este curso tem duração mínima de 3
anos e suas atividades acontecem no período noturno. Atualmente, o curso está em fase de finalização, não
havendo mais ingressos de alunos.
Em 2017 foi inaugurada a Unidade de Tecnologia de Alimentos (Unital), que conta com duas salas de
aulas, cinco gabinetes para professores e duas áreas de processamento (de produtos de origem animal – LPOA
e de panificação e produtos de origem vegetal - LPVP). Desde 2021 a Unital foi credenciada como uma unidade
EMPRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), se tornando a Agrotec - Bioeconomia no
Agronegócio. Por sua vez, o antigo DTA se tornou a Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública
(Utasp) e recentemente, em 2021, foi denominado Unidade de Ciência de Alimentos (U nical), responsável pela
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realização de análises físicas, químicas e microbiológicas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão de
toda a UFMS.
Tendo em vista a infraestrutura disponível na área de Alimentos, bem como a formação do corpo
docente, deu-se início a criação do Curso de Engenharia de Alimentos (40 vagas, presencial e integral). A
criação foi aprovada pela resolução nº 57, de 4 de julho de 2018 do Conselho Universitário da UFMS, e a
primeira turma ingressou em 2019/1. A partir do ano de 2022 o curso ofertar 50 vagas anuais para
ingressantes.
O Curso de Nutrição foi criado por meio da resolução nº 72, de 29 de setembro de 2010, do Conselho
Universitário/UFMS, com entrada da primeira turma em 2011/1. No ano de 2013 o curso recebeu a visita da
Comissão de Avaliação Externa do Ministério da Educação (MEC) para reconhecimento, recebendo nota 4,0.
Em 2019, o conceito obtido foi máximo (5,0).
Em 2011 foi criado o PPGFARM Programa de Pós-Graduação em Farmácia (nível mestrado); o
programa já formou mais de 100 mestres. Em sua primeira avaliação quadrienal completa (2013-2016), o
PPGFARM recebeu nota 4,0. Em 2018 foi solicitada a progressão do programa de mestrado para oferta de
Doutorado. O doutorado teve início em 2019.
Em 2012 a CAPES aprovou o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede
Pró-Centro-Oeste (PPGBB), nível doutorado, conceito 4. Em agosto de 2013 foi lançado o 1º edital para
processo seletivo para entrada de alunos. Atualmente, não há mais ingresso de alunos neste programa. Por
sua vez, o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia desde 2019 recebe alunos em nível mestrado e
doutorado. O Programa em Biotecnologia da UFMS visa a formação de mestres e doutores para atuarem na
geração de propostas Biotecnológicas com impacto, principalmente no Estado de Mato Grosso do Sul
enaltecendo a Biodiversidade regional.

3.2

DADOS GERAIS

Em 2021, Facfan ofereceu 9 cursos presenciais, sendo 4 cursos de graduação e 5 de pós-graduação
stricto sensu. Os cursos oferecidos na Facfan estão relacionados na tabela seguinte.

Tabela 1.

Cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos pela Facfan em 2021.

Cur so

Entradas anuais
(Semestre)

Tur no

Número de vagas oferecidas
(por entrada)

Gr aduação
Curso 2604 – Engenharia de
Alimentos

Integral (M/V)

1º

40

Curso 2601 - Farmácia

Integral (M/V)

1º

50

Curso 2602 - Nutrição

Integral (M/V)

1º

40

N

Não há mais
ingresso de alunos
(em extinção)

00

Curso 2603 – Tecnologia em
Alimentos

P ós- graduação stricto sensu
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[20001] - Programa de PósGraduação em Biotecnologia
(Mestrado)

Integral (M/V)

1º

20

[30002] - Programa de PósGraduação em Biotecnologia
(Doutorado)

Integral (M/V)

1º

15

[30192] - Programa de PósGraduação em Biotecnologia e
Biodiversidade (Doutorado)

Integral (M/V)

Não há mais
ingresso de alunos

-

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - MESTRADO

Integral (M/V)

1º

20

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas DOUTORADO

Integral (M/V)

1º

15

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

A tabela a seguir mostra a distribuição do nível de formação e do regime de trabalho do corpo docente
da Facfan.

Tabela 2.

Titulação e regime de trabalho dos docentes da Facfan.

Titulação / Regime de Trabalho

Concursados / Temporários

Integral

P arcial

Hor ista

Total

Doutor

47/0

46

1

-

47

Mestre

1/0

1

-

-

1

Especialista

-

-

-

-

0

Total

48

47

1

-

48

Fonte: Direção da Facfan.

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de técnicos na Facfan e sua distribuição por titulação.

Tabela 3.

Titulação dos técnico-administrativos da Facfan.

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Total

-

2

9

8

17

11

47

Fonte: Direção da Facfan.
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Os auxílios e bolsas concedidos pela Universidade aos estudantes da Facfan estão elencados na tabela
a seguir. A CSA-Facfan informa que foram feitas diversas solicitações à Secretaria de Atenção à Saúde do
Estudante – SEASE, referente ao número de atendimentos psicológicos e psicopedagógicos realizados para a
Facfan, mas infelizmente não recebemos retorno dentro do prazo de elaboração deste relatório.

Tabela 4. Auxílios recebidos por estudantes da Facfan (graduação).
Tipo de auxílio

NUTRIÇÃO

FARMÁCIA ENG. ALIMENTOS

TEC. ALIMENTOS

Total

Auxílio permanência

12

34

6

0

52

Auxílio emergencial

0

0

0

0

0

Auxílio moradia

6

14

2

0

22

Auxílio alimentação

6

16

6

1

29

Bolsa PIBIC/PIBITI

16(PIBIC UFMS)
18 (PIBIC CNPq)
1(PIBITIC CNPq)
1(PIBITIC UFMS)

21

2

0

59

Bolsa de extensão

1

9

14

1

25

Bolsa de Ensino

0

5

1

0

6

Bolsa de Iniciação Científica

3

21

6

0

30

Atendimento psicopedagógico

-

-

-

-

-

Atendimento psicológico

-

-

-

-

-

Bolsa do Programa de Educação
Tutorial (PET)

0

9

0

0

9

Auxílio para Participação em
Eventos e Competições

6

0

0

0

6

Bolsa de Iniciação em Desenv.
Tecnológico e Inovação

10

0

0

0

10

Bolsa Mérito PEC-G

1

0

0

0

1

Fonte: Secretária de Assistência Estudantil - SEAE/DIAES/PROAES, Sistema de Gestão de Bolsas e Auxílios - UFMS e
Coordenações de Curso.

Tabela 5. Auxílios recebidos por estudantes da Facfan (pós-graduação).
Tipo de auxílio

Ciências
Far macêuticas
MESTRADO

Ciências
Far macêuticas
DO UTORADO

Biotecnologia
MESTRADO

Biotecnologia
DO UTORADO

Biotecnologia e
Biodiversidade
DO UTORADO

Total

Bolsa demanda

11

6

3*

5*

5

30

15

Social
Bolsa FUNDECT

2

4

0

0

0

6

Bolsa de Estudos
para Pósdoutorado

0

1

0

0

0

1

Atendimento
psicopedagógico

0

0

0

0

1

1

*Somente Bolsas Capes (Demanda Social), existem outras bolsas, de origem diferente.
Fonte: Coordenações de Curso.

3.3

PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA FACFAN

A seguir são apresentadas ações planejadas (2021-2023), em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional 2020-2024 (PDI), o Plano de Desenvolvimento da Unidade 2020-2024 (PDU) e
os Relatórios de Autoavaliação anteriores.
Principais ações planejadas para o desenvolvimento da Facfan e seus cursos no triênio 2021-2023 e
situação de seu andamento:

Aç ão Planejada

Situação
Concluído: o setor administrativo da Facfan está
localizado na Unidade IX
Concluído: o programa de doutorado foi aprovado em
2018
Concluído: o programa de doutorado foi aprovado em
2018

Criação da Sede da Facfan
Criação de um Programa de Pós-graduação de
Doutorado em Farmácia
Criação de um Programa de Doutorado em Biotecnologia
Consolidação do prédio para alocar o de Curso de
Nutrição

Concluído

Revitalização da iluminação da Facfan

Concluído: todos os setores da Facfan estão com
iluminação

Climatização das salas de aulas e laboratórios da Facfan

Concluído: todos estão climatizados
Implementada com ação contínua: comissões foram
formadas; agilidade na divulgação dos editais; ampla
divulgação dos resultados alcançados por nossos
professores, técnicos e discentes; agilidade nos
despachos dos processos; liberação de espaços físicos
para eventos e demais atividades

Incentivo ao desenvolvimento de projetos de ensino, de
extensão e de pesquisa

Modernização dos laboratórios e salas de aula da
FACFAN
Viabilizar a contratação de professores efetivos da
Facfan para os cursos de graduação e pós-graduação

Em estudo de viabilidade
Implementada com ação contínua: desde 2019 a Facfan
contratou 03 professores efetivos
Meta alcançada: Farmácia e Nutrição, em 2019,
obtiveram nota 5,0. Curso de Engenharia de Alimentos
ainda não foi reconhecido.

Alcançar o conceito máximo no Enade dos cursos de
graduação.
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Viabilizar a criação de um curso de pós-graduação lato
sensu na área de Nutrição.
Viabilizar a criação de um curso de pós-graduação lato
sensu em Gestão de Qualidade e Segurança de
Alimentos.
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

Em estudo de viabilidade

Em estudo de viabilidade

Em estudo de viabilidade

Em fase de implementação na UAPPF, com processo de
reforma estrutural solicitado à PROADI para recebimento
de equipamentos novos

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

Processo em fase de elaboração de projeto arquitetônico
e estrutural para adequações na infraestrutura da COFA
Concluído: em 2020 foi criada a Empresa Júnior CETALI,
dos cursos de Engenharia de Alimentos e Tecnologia em
Alimentos
Em estudo de viabilidade

Criar Empresa Júnior de Engenharia de Alimentos
Revitalizar a infraestrutura predial da Unical
Melhorar estrutura da Unical - Instalação de exaustores,
portas de saída de emergência, manutenção dos
armários e equipamentos
Viabilizar o acesso com portão, guarita com banheiro,
para os prédios da UNITAL, UAPPF e Bloco 19 da FACFAN
Revitalizar a infraestrutura interna dos laboratórios de
manipulação da Farmácia Escola

Em estudo de viabilidade

Em estudo de viabilidade
Processo em fase de elaboração de projeto arquitetônico
e estrutural para adequações na infraestrutura da COFA

Revitalizar a infraestrutura predial do LTF

Em estudo de viabilidade
Solicitação da Direção e COAD/FACFAN à PROADI para
desfazimento de bens para desocupação do espaço e
ativação do almoxarifado da FACFAN

Executar o projeto do almoxarifado da FACFAN para
armazenamento de materiais

Ação contínua, dependente de recursos e editais da
PROPP/UFMS
Implementada com ação contínua

Realizar o conserto de equipamentos
Realizar a dedetização de todos os setores da FACFAN
Prover a Criação de Centro Biotecnológico Multiusuário
da FACFAN
Criação da UAPPF – Unidade de Apoio de Pesquisa e
Produção Farmacêutica

Ação prevista em PDU da FACFAN
Meta alcançada em 2020
Solicitação da Direção e COAD/FACFAN para aquisição de
software de cálculos dietéticos para o curso de Nutrição
à PROPLAN e AGETIC

Adquirir programas computacionais para os cursos de
graduação e pós-graduação da Facfan
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, Nutrição e Alimentos
Fonte: Direção Facfan.

Em estudo de viabilidade

Em estudo de viabilidade
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4.

AVALIAÇÃO PELA UNIDADE SETORIAL

4.1

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO NA UNIDADE

A adesão da comunidade universitária da Facfan em 2021 está apresentada a seguir.

Tabela 6.

Adesão dos diferentes segmentos da Facfan na Autoavaliação Institucional em 2021.
2 0 21-1

2 0 21-2

Segmentos
Total

P ar ticipantes

%

Total

P ar ticipantes

%

Diretor(a)

x

x

X

1

1

100,0

Coordenadores(as) de graduação

x

x

X

4

4

100,0

Coordenadores(as) de pós-graduação

x

x

x

5

3

60,0

Docentes

52

41

78,8

47

25

53,2

Estudantes de graduação

533

313

58,7

525

128

24,4

Curso Engenharia de Alimentos

93

50

53,7

98

31

31,6

Curso Farmácia

255

150

58,8

249

62

24,9

Curso Nutrição

162

99

61,1

159

33

20,7

Curso Tecnologia em Alimentos

23

14

60,8

19

2

10,5

Estudantes de pós-graduação stricto sensu

61

39

63,9

83

19

22,9

Biotecnologia - Mestrado

18

8

44,4

22

4

18,1

Biotecnologia - Doutorado

6

6

100,0

8

2

25,0

Biotecnologia e Biodiversidade - Doutorado

3

2

66,6

7

1

14,2

Ciências Farmacêuticas - Mestrado

22

15

68,1

27

6

22,2

Ciências Farmacêuticas - Doutorado

12

8

66,6

19

6

31,5

Técnicos-administrativos

x

x

x

47

26

55,3

TO TAL DA UNIDADE

646

393

6 0 ,8

712

206

2 8 ,9

Fonte: https://siai.ufms.br/avaliacao-institucional/relatorios
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4.2

AVALIAÇÕES EXTERNAS

Nenhum curso de graduação foi avaliado na Facfan em 2021. As últimas avaliações por comissões do
INEP/MEC, para Reconhecimento ou Renovação de Reconhecimento, foram realizadas em 2017 (Tecnologia
em Alimentos - renovação) e 2019 (Nutrição – renovação). Os estudantes dos cursos Nutrição e Farmácia
participaram do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2019. Os conceitos obtidos estão
apresentados a seguir e acessíveis para a comunidade universitária na página da Diavi (https://diavi.ufms.br/)
para as avaliações da graduação e nas páginas do MEC (http://portal.mec.gov.br) e da Plataforma Sucupira
(http://sucupira.capes.gov.br) para as avaliações da pós-graduação.

Tabela 7.

Últimos conceitos de avaliações in loco dos cursos da Facfan.
Dimensão

Cur so

Ano

Ato r egulatório

2013

Conceito
Final

O r ganização
didático-pedagógica

Cor po
doc ente

Infraestru
tur a

Reconhecimento

3,3

4

3,4

4,0

2017

Renovação

4,1

4,5

4

4,0

2013

Reconhecimento

3,6

4,3

3,6

4,0

2019

Renovação

4,2

4,5

4,6

4,0

Tecnologia em Alimentos

Nutrição
Fonte: Coordenações de Curso.

Tabela 8.

Últimos três Conceitos Enade e Conceito Preliminar de Curso (CPC) dos cursos de graduação da
Facfan.
Cur so

Ano

Nota geral (CC)

Conceito Enade

CP C

2013

4,0

-

-

2017

4,0

-

-

2013

4,0

SC

SC

2016

-

4,0

4,0

2019

4,0

5,0

4,0

2013

-

4,0

3,0

2016

-

5,0

4,0

2019

-

5,0

-

Tecnologia em Alimentos

Nutrição

Farmácia

Fonte: Coordenações de Curso.
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Tabela 9.

Últimos três conceitos da avaliação quadrienal CAPES dos cursos de pós-graduação daFacfan.
Cur so

PG Stricto sensu - Biotecnologia e
Biodiversidade

PG Stricto sensu - Biotecnologia

PG Stricto sensu - Ciências
Farmacêuticas

Ano

Nota CAPES

2019

4,0

2020

4,0

2021

4,0

-

Ainda não possui - o
conceito que consta no
sistema é aprovado

2019

4,0

2020

4,0

2021

4,0

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade- PPGBB/FACFAN/UFMS e Programa de PósGraduação em Ciências Farmacêuticas Mestrado e Doutorado - PPGFARMACIA/FACFAN/UFMS

Alguns aspectos avaliados pela comunidade da Facfan tiveram seus resultados disponibilizados por
curso e outros de forma abrangente, sem essa divisão. A seguir são apresentados os resultados gerais da
Facfan e depois as avaliações específicas por curso.

4.3

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

4.3.1

Processos de autoavaliação institucional

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do processo de avaliação. O referido item
apresenta 03 questões, a saber:
Q001: Os meios de comunicação usados incentivaram minha participação na autoavaliação.
Q002: Foram divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu
Câmpus e/ou Faculdade e/ou Instituto e/ou Escola
Q003: As questões foram facilmente compreendidas.

Figura 1.

Avaliação do processo de autoavaliação pelo diretor e pelos coordenadores de curso de
graduação e pós-graduação.
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Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Avaliação do processo de autoavaliação pelos docentes.

Avaliação do processo de autoavaliação pelos estudantes de graduação.

Avaliação do processo de autoavaliação pelos estudantes de PG stricto sensu.

Avaliação do processo de autoavaliação pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: De forma geral, o processo de autoavaliação institucional foi bem avaliado (muito
bom e bom) pela maioria dos respondentes de todos os segmentos. Entretanto, a questão 2 - Q002: Foram
divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu Câmpus e/ou
Faculdade e/ou Instituto e/ou Escola - foi considerada uma oportunidade de melhoria pelos técnicos
administrativos.
OPORTUNIDADES DE MELHORIA APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 3)
- Avaliação do processo de autoavaliação pelos técnicos administrativos:
Questão 2: Foram divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações anteriores no meu
Câmpus e/ou Faculdade e/ou Instituto e/ou Escola. (média 3,33).
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4.3.2

Políticas de desenvolvimento institucional e de internacionalização

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de desenvolvimento
institucional. O referido item apresenta 04 questões, a saber:
Q001: Há articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, pesquisa e
extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade (metodologias, avaliação, ferramentas).
Q002: Existem programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
como, por exemplo, campanhas de saúde e bem-estar, de redução no consumo de água e energia, e de
sustentabilidade.
Q003: Existem ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico racial.
Q004: Existem ações para incentivo da produção artística, cultural e esportiva.

Figura 6.

Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelo diretor e pelos coordenadores de
curso de graduação e pós-graduação.

Figura 7.

Figura 8.

Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos docentes.

Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos estudantes de PG stricto sensu.
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Figura 9.

Avaliação das políticas de desenvolvimento institucional pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: O processo de avaliação das Políticas de Desenvolvimento Institucional foi bem
avaliado (muito bom e bom) pela maioria dos respondentes de todos os segmentos. Não foram identificadas
fragilidades.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de internacionalização. O
referido item apresenta 01 questão, a saber:
Q008: Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica para realizar
intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do País.

Figura 10.

Avaliação das políticas de internacionalização pelo diretor e pelos coordenadores de curso de
graduação e pós-graduação.

Figura 11.

Avaliação das políticas de internacionalização de emergência pelos docentes.

Figura 12.

Avaliação das políticas de internacionalização pelos estudantes de graduação.

Figura 13.

Avaliação das políticas de internacionalização pelos estudantes de PG stricto sensu.

Figura 14.

Avaliação das políticas de internacionalização pelos técnico administrativos.

ANÁLISE GERAL: As políticas de internacionalização foram bem avaliadas (muito bom e bom) pela
maioria dos respondentes de todos os segmentos.
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4.3.3

Políticas de ensino

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de ensino. O referido item
apresenta 06 questões, a saber:
Q001: As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram adequadas aos objetivos de formação
acadêmica-profissional.
Q002: As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras de aprendizagem, como trabalho
em equipe e o desenvolvimento de competências reflexivas e críticas.
Q003: As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e na
proposição de soluções para problemas.
Q004: Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) e demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades.
Q005: Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária
e/ou remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes.
Q006: Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de
equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/ atividades.

Figura 15.

Avaliação das políticas de ensino pelo diretor e pelos coordenadores de curso de graduação e
pós-graduação.

Figura 16.

Avaliação das políticas de ensino pelos docentes.
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Figura 17.

Figura 18.

Avaliação das políticas de ensino pelos estudantes de graduação.

Avaliação das políticas de ensino pelos estudantes de PG stricto sensu.

A avaliação das políticas de ensino pelos técnicos administrativos foi realizada por meio de 03
questões, a saber:
Q001: Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e
demais ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades;
Q002: Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou
remunerada) contribuíram com a formação dos estudantes;
Q003: Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, manutenção de equipamentos)
para o desenvolvimento adequado das aulas/ atividades;

Figura 19.

Avaliação das políticas de ensino pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: as Políticas de Ensino foram bem avaliadas (muito bom e bom) pela maioria dos
respondentes de todos os segmentos. Não foram identificadas fragilidades.
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4.3.4

Políticas de pesquisa e inovação tecnológica

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de pesquisa e inovação
tecnológica. O referido item apresenta 03 questões, a saber:
Q007: Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa,
iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação.
Q009: Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos.
Q0010: Foram oferecidas oportunidades para a participação em Programas e Projetos de Ensino
(monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, iniciação científica), Extensão, além de
empreendedorismo, sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma voluntária ou remunerada.

Figura 20.

Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelo diretor e pelos coordenadores
de curso de graduação e pós-graduação.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos docentes.

Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos estudantes de graduação.

Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos estudantes de PG stricto
sensu.
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A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de pesquisa e inovação
tecnológica pelos técnicos administrativos. O referido item apresenta 02 questões, a saber:
Q004: Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa,
iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-graduação.
Q006: Existe apoio à publicação científica e/ou participação de eventos.

Figura 24.

Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: As políticas de pesquisa e inovação tecnológica foram bem avaliadas (muito bom e
bom) pela maioria dos respondentes de todos os segmentos. Não foram identificas fragilidades.

4.3.5

Políticas de extensão, cultura e esporte

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de extensão, cultura e
esporte. O referido item apresenta 01 questão, a saber:
Q0011: Existe oportunidade para participação em atividades culturais e esportivas.

Figura 25.

Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelo diretor e pelos coordenadores de
curso de graduação e pós-graduação.

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28.

Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos docentes.

Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos estudantes de graduação.

Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos estudantes de PG stricto sensu.
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Figura 29.

Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: A avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte foi classificada como boa ou
muito boa pela maioria dos respondentes de todos os segmentos. Não foram identificadas fragilidades.

4.3.6

Políticas de atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da política de atendimento aos
estudantes. O referido item apresenta 02 questões, a saber:
Q001: Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por
exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de
equipamentos de tecnologia, chip de dados.
Q002: Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo,
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e
tecnologias assistivas.

Figura 30.

Figura 31.

Figura 32.

Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelo diretor e pelos coordenadores de
curso de graduação e pós-graduação.

Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de graduação.

Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de PG stricto sensu.
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Figura 33.

Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: A política de atendimento aos estudantes foi bem avaliada (muito bom e bom) pela
maioria dos respondentes de todos os segmentos. Não foram identificadas fragilidades.

4.3.7

Políticas de acompanhamento de egressos

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da política de acompanhamento de
egressos. O referido item apresenta 01 questão, a saber:
Q001: Existe acompanhamento de egressos.

Figura 34.

Avaliação da política de acompanhamento de egressos pelo diretor e pelos coordenadores de
curso de graduação e pós-graduação.

ANÁLISE GERAL: A política de acompanhamento de egressos foi considerada uma oportunidade de
melhoria pelo diretor e pelos coordenadores de curso de graduação e pós-graduação.
OPORTUNIDADES DE MELHORIA APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 3)
- Avaliação da política de acompanhamento de egressos pelo diretor e pelos coordenadores de curso de
graduação e pós-graduação:
Questão 1: Existe acompanhamento de egressos. (média 3,57).

4.3.8

Comunicação da UFMS com a comunidade

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da comunicação da UFMS com a
comunidade. O referido item apresenta 02 questões, a saber:
Q001: Foram divulgados, pelos diversos canais de comunicação, ações, serviços e demais iniciativas
realizadas pela UFMS.
Q002: A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional.
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Figura 35.

Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelo diretor e pelos coordenadores de
curso de graduação e pós-graduação.

Figura 36.

Figura 37.

Figura 38.

Figura 39.

Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos docentes.

Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de graduação.

Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de PG stricto sensu.

Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: A comunicação da UFMS com a comunidade foi bem avaliada (muito bom e bom)
pela maioria dos respondentes de todos os segmentos. Não foram identificadas fragilidades.

4.3.9

Processos de gestão institucional

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca dos processos de gestão institucional. O
referido item apresenta 01 questão, a saber:
Q001: Tenho conhecimento da atuação e da participação da Comunidade Universitária em órgãos
colegiados na UFMS.
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Figura 40.

Avaliação dos processos de gestão institucional pelo diretor e pelos coordenadores de curso de
graduação e pós-graduação.

Figura 41.

Figura 42.

Avaliação dos processos de gestão institucional pelos docentes.

Avaliação dos processos de gestão institucional pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: Os processos de gestão institucional foram bem avaliados (muito bom e bom) pela
maioria dos respondentes de ambos os segmentos. Não foram identificadas fragilidades.

4.3.10 Políticas de capacitação e formação continuada dos servidores

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de capacitação e formação
continuada dos docentes. O referido item apresenta 02 questões, a saber:
Q001: Existe incentivo para participação em cursos de formação e desenvolvimento pessoal e
profissional, remunerado ou não.
Q002: Existe incentivo para graduação em cursos de graduação e pós-graduação (especialização,
mestrado, e/ou pós-doutorado).

Figura 43.

Figura 44.

Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de docentes pelo diretor e pelos
coordenadores de curso de graduação e pós-graduação.

Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de docentes pelos docentes.
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ANÁLISE GERAL: As políticas de capacitação e formação continuada de docentes foram bem avaliadas
(muito bom e bom) pela maioria dos respondentes de ambos os segmentos. Não foram identificadas
fragilidades.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de capacitação e formação
continuada de tutores (presenciais e à distância).

Figura 45.

Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de tutores (presenciais e à
distância) pelos docentes que atuem na EAD.

ANÁLISE GERAL: As políticas de capacitação e formação continuada de tutores (presenciais e à
distância) pelos docentes que atuem na EAD foram bem avaliadas (muito bom e bom) pela maioria dos
respondentes do segmento (docentes que atuam na EAD). Não foram identificadas fragilidades.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca das políticas de capacitação e formação
continuada de técnicos-administrativos.

Figura 46.

Avaliação das políticas de capacitação e formação continuada de técnicos- administrativos
pelos técnicos- administrativos.

ANÁLISE GERAL: As políticas de capacitação e formação continuada de técnicos- administrativos foram
bem avaliadas (muito bom e bom) pela maioria dos respondentes do segmento ( técnicosadministrativos).

4.3.11 Imagem geral da UFMS e seu ambiente

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca imagem geral da UFMS e seu ambiente.
O referido item apresenta 02 questões, a saber:
Q001: Recomendo a UFMS como um bom lugar para se trabalhar.
Q002: Considero que a UFMS possui prestígio junto à sociedade e contribui para o desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil.
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Figura 47.

Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelo diretor e pelos coordenadores de
curso de graduação e pós-graduação.

Figura 48.

Figura 49.

Figura 50.

Figura 51.

Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelos docentes.

Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelos estudantes de graduação.

Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente pelos estudantes de PG stricto sensu.

Avaliação da imagem geral da UFMS e seu ambiente de trabalho pelos técnicos administrativos.

ANÁLISE GERAL: A imagem geral da UFMS e seu ambiente foi bem avaliada (muito bom e bom) pela
maioria dos respondentes de todos os segmentos. Não foram identificadas fragilidades.

4.3.12 Questão aberta geral

A seguir está um compilado dos principais aspectos mencionados nas respostas à pergunta: “Você
sentiu falta de algum item no questionário ou deseja realizar algum comentário sobre algum dos temas
avaliados?”
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• Pontos negativos:
1. Falta estrutura física para a Facfan (espaço para estacionamento, sala para professores, espaço para
circulação/armários, saídas de emergência, exaustores, instalação de pontos elétricos e hidráulicos). Também
falta manutenção do espaço físico existente (banheiros, fiação elétrica e hidráulica em estado crítico,
infiltrações, tetos desmoronando);
2. Falta recurso para aquisição de materiais para as aulas práticas;
3. Os órgãos colegiados estão perdendo autonomia;
4. Alguns professores precisam melhorar sua didática, serem mais empáticos e respeitar o prazo de
lançamento de notas;
5. Os pontos de ônibus de dentro do campus nem sempre são suficientes para atender a maioria.
6. Alguns professores, especialmente os recém concursados, não possuem prática na docência do ensino
superior, e poucos conhecem sobre novas metodologias de ensino, comprometendo o aprendizado dos
alunos. O mesmo se aplica aos alunos com necessidades especiais;
7. Falta investimento em segurança;
8. Falta a valorização do servidor Técnico Administrativo

• Sugestões / Outros:
1. Considerar carga horária docente para orientadores de Trabalhos de Conclusão de Curso;
2. Solicita delimitação de vagas para estacionamento de carros e motos, e implantação de bicicletário;
3. A limpeza pode ser melhorada e a dedetização não têm sido eficientes;
4. Melhor controle de permanência do servidor no horário de trabalho;
5. Manutenção de equipamentos para pesquisa científica;
6. Melhorar iluminação, ruas, banheiros, mais laboratórios (e mais equipados), mais acessibilidade e mais
segurança;
7. Melhores horários de ônibus para a ufms, e o businho também. É preciso melhorar as linhas de onibus que
transitam pela UFMS, os pontos de dentro do campus nem sempre são suficientes para atender a maioria;
8. Sistema Acadêmico e AVA, ambos podem ter um novo layout, uma nova interface fácil de manusear e
acessível para todos;
9. Disponibilizar acesso à internet em todos os lugares dentro da universidade;
10. Disponibilizar mais espaços de convivência;
11. Envolver os acadêmicos nas tomadas de decisão relacionadas a mudanças no Projeto Político Pedagógico
dos cursos;
12. É necessário verificar um serviço da creche para os servidores públicos na ufms.

4.4

PLANO DE AÇÃO DA UNIDADE

Seguem as considerações da Direção após a análise do relatório enviado pela CSA.
O Quadro a seguir expõe, de acordo com a Direção, as ações da Facfan para sanar fragilidades
detectadas na avaliação anterior (ano de 2020), bem como a situação atual destas ações.
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Quadro. Ações propostas pela direção em 2020 para sanar as Fragilidades apontadas e sua situação atual.
Foi proposta alguma ação?
Q ual e para quem?

Fr agilidade

Contribuição para o seu aprendizado
das aulas ao vivo no horário da aula

Divulgação dos resultados da
autoavaliação

Eixo: Estudantes - Plan. e Aval. Institucional
Realização de ampla divulgação no site da
Facfan, redes sociais dos cursos, email e
grupos do whatsap

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

Melhorias realizadas no curso ou na
unidade setorial a partir do resultado
das autoavaliações anteriores
Seu nível de conhecimento sobre o
plano de autoavaliação institucional

Eixo: Estudantes - ERE
Sensibilização dos Coordenadores de Curso
e orientação para realização de reuniões
pedagógicas com todos os docentes de cada
semestre dos cursos

Realização de ampla divulgação de forma
mais explícita para evidenciar que as
melhorias ocorreram em resposta ao que
foi apontado nas autoavaliações
Eixo: Técnicos - Plan. e Aval. Institucional
Realização de ampla divulgação de forma
mais explícita para evidenciar que as
melhorias ocorreram em resposta ao que
foi apontado nas autoavaliações
Reforço da divulgação pela CSA/Facfan e
Direção do plano de autoavaliação
institucional para os emails dos técnicos

Situação atual da ação:
enc aminhada, realizada, em
andamento etc.

Encaminhada pela Direção
aos Coordenadores de curso,
realizada e em fase contínua

Realizada

Em andamento

Em andamento

Realizada

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

Solicitação para CSA realizar maior
sensibilização dos técnicos

Realizada

Clareza das questões

Eixo: Coordenações – Meta-avaliação
Solicitação para a CSA/Facfan verificar junto
à CPA possíveis adequações
Eixo: Técnicos - Meta-avaliação

Encaminhada

Adequação das questões para os
quesitos avaliados

Solicitação para a CSA/Facfan verificar junto
à CPA possíveis adequações

Encaminhada

Clareza das questões

Solicitação para a CSA/Facfan verificar junto
à CPA possíveis adequações

Encaminhada

Fonte: Direção da Facfan.

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a Direção:
A Direção considera importante destacar as capacitações realizadas pela UFMS aos docentes para
melhor qualidade das aulas e atividades ministradas via ensino remoto de emergência (ERE),
consequentemente refletindo de forma positiva em relação à fragilidade apontada pelos estudantes.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na autoavaliação
institucional de 2021 e as ações propostas de acordo com a Direção, considerando: maior percentual em (sem
contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade de melhoria e escores 4 + 5
= Bem avaliado.
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Tabela 10. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no ano de 2021 e ações
propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica
/não sei.
Q uestão

Segmentos* Média Tipo
Aç ões Propostas
Eixo: Avaliação do processo de autoavaliação pelos técnicos administrativos

Questão 2: Foram divulgados
os resultados e as melhorias
referentes às autoavaliações
anteriores no meu Câmpus
e/ou Faculdade e/ou Instituto
e/ou Escola

TA

3,33

O

Reuniões para divulgação a serem realizadas em
parceria da Direção e CSA/FACFAN com os servidores

Eixo: Avaliação da política de acompanhamento de egressos pelo diretor e pelos coordenadores de curso de
gr aduação e pós-graduação

Questão 1: Existe
acompanhamento de egressos

Di; CG

3,57

O

Realização de reuniões e informativos pelos
Coordenadores para sensibilização dos estudantes
dos últimos anos dos cursos para que respondam os
formulários de pesquisa para acompanhamento de
egressos, tendo em vista a baixa adesão que temos
obtido nesse retorno anteriormente

Eixo: Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador de Nutrição
A Direção trabalha junto da melhoria da
Questão 2: Foram
infraestrutura para a acessibilidade em todos os
disponibilizadas ferramentas
setores da UAS, por exemplo no Bloco 19
de acessibilidade aos
juntamente com a administração central da
estudantes, como por
universidade em busca de melhorias e conserto do
exemplo, adaptação de
CG
1,0
F
elevador. As rampas de acesso foram realizadas no
espaços físicos e de
ano de 2020 e 2021.
equipamentos às diferentes
Sensibilização junto a COAC e Coordenação de curso
deficiências, apoiadores
para inclusão com tecnologias assistivas.
pedagógicos e tecnologias
Solicitação de apoio à Proaes na assistência dos
assistivas
alunos com deficiências da UAS.
Sensibilização junto às Coordenações de curso e à
COAC para pesquisas periódicas juntos aos egressos.
Questão 3: Existe
CG
3,0
O
Levar à administração central exemplos de
acompanhamento de egressos
programas de egressos bem sucedidos, como Alumni
USP e o Sempre UFMG.
Eixo: Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador da Engenharia de Alimentos e Tecnologia em
Alimentos
Questão 2: Foram
disponibilizadas ferramentas
de acessibilidade aos
estudantes, como por
Sensibilização junto a COAC e Coordenação de curso
exemplo, adaptação de
para inclusão com tecnologias assistivas.
CG
2,0
F
espaços físicos e de
Solicitação de apoio à Proaes na assistência
equipamentos às diferentes
dos alunos com deficiências da UAS.
deficiências, apoiadores
pedagógicos e tecnologias
assistivas
Eixo: Avaliação da coordenação pelo coordenador do Programa de Biotecnologia
Questão 1: A
Sensibilização da Coordenação de PPG para que a
CPG
2,00
F
Coordenação/Direção
mesma repasse essas informações à comunidade
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divulgou informações e
documentos da UFMS e do
Curso, relacionados a seu
funcionamento, como, por
exemplo: Plano de
Desenvolvimento Institucional
da UFMS (PDI), integrado ao
Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), Plano de
Desenvolvimento da Unidade
(PDU), Regulamentos e
Projeto Pedagógico

ligada ao curso por meio de correio eletrônico e
divulgue os documentos que estão inseridos no no
site institucional da UFMS e/ou FACFAN.

Questão 2: A
Coordenação/Direção
divulgou oportunidades para
participação dos estudantes
em em programas de ensino
Reforçar os espaços de divulgação no site
(monitoria, ligas acadêmicas,
institucional da unidade e sensibilizar as
grupos de estudo), pesquisa
coordenações de graduação e pós a incentivarem
(editais, iniciação científica),
CPG
2,00
F
uma política de consulta constante ao site da
extensão, internacionalização,
unidade, uma vez que todas as divulgações já são
empreendedorismo, inovação,
realizadas via correio eletrônico.
cultura, esporte (editais,
projetos, eventos/ações) e de
assistência ao estudante
(serviços, atendimentos,
auxílios)
Questão 3: A
Coordenação/Direção propôs
Reuniões para discussão de melhorias a serem
melhorias no curso a partir
realizadas em parceria da Direção e Coordenações
CPG
2,00
F
dos resultados de avaliação
de PPG para busca de apoio da administração
institucional (autoavaliação e
central.
avaliações externas)
Eixo: Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador do Programa de Biotecnologia
Questão 1: Existe
oportunidade de participação
em programas de assistência
Sensibilizar e reforçar junto a coordenação do
estudantil como, por exemplo:
programa de PG o acesso à editais e programas
auxílio-alimentação, auxílioCPG
3,00
O
institucionais da UFMS para alunos de pósmoradia, auxílio-permanência
graduação.
e auxílio-creche, empréstimo
de equipamentos de
tecnologia, chip de dados
Sensibilização junto à Coordenação de PPG para
pesquisas periódicas juntos aos egressos.
Questão 3: Existe
CPG
3,00
O
Levar à administração central exemplos de
acompanhamento de egressos
programas de egresso como Alumni USP e o
Sempre UFMG.
Eixo: Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes do Programa de Biotecnologia
Questão 1: Busco participar de
Reforçar a divulgação do curso e seus resultados por
PGS
3,00
O
atividades (eventos, projetos,
meio das redes sociais e apoiar a promoção de
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oficinas e/ou grupos de
estudo) relacionadas à área do
meu curso, na UFMS ou
externamente
Questão 2: Tenho
habilidade/conhecimento para
utilizar as Tecnologias de
Informação e Comunicação
(TICs)
Questão 3: Contribuo para o
desenvolvimento do curso por
meio de participação ativa nas
aulas/atividades, publicações
científicas, pedidos de
patentes, organização de
eventos entre outros

eventos científicos do mesmo para socialização das
atividades desenvolvidas.

PGS

PGS

2,00

2,00

F

Sensibilizar e reforçar junto a Coordenação do
programa de PG o acesso à editais e programas
institucionais da UFMS para alunos de pósgraduação.

F

Reforçar a divulgação do curso e seus resultados por
meio das redes sociais e apoiar a promoção de
eventos científicos do mesmo para socialização das
atividades desenvolvidas.
Incentivar a participação em editais institucionais
para auxílio financeiro para publicações, realização
e/ou participação em eventos.

Eixo: Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes do Programa de Ciências Farmacêuticas
Reuniões com o colegiado de curso para melhor
Questão 4: Houve coerência
instrução e condução das disciplinas por parte dos
entre o conteúdo ministrado e
EPG
2,57
F
professores, com a responsabilização pelo conteúdo
as avaliações
programático e o ministrado.
* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), de pós-graduação stricto sensu (PGS), de residência (PGR),
docentes (Do), diretor (Di), coordenadores de graduação (CG), de pós-graduação (CPG), técnicos-administrativos (TA).
Fonte: Direção (ações propostas).

Considerações sobre as repostas à questão aberta:

P ontos Negativos
1. Falta estrutura física para a Facfan (espaço
para estacionamento, sala para professores,
espaço para circulação/armários, saídas de
emergência, exaustores, instalação de
pontos elétricos e hidráulicos). Também falta
manutenção do espaço físico existente
(banheiros, fiação elétrica e hidráulica em
estado crítico, infiltrações, tetos
desmoronando);

2. Falta recurso para aquisição de materiais
para as aulas práticas;

3. Os órgãos colegiados estão perdendo
autonomia;

Solicitante

Aç ões

Todos os
segmentos

Atuação da Direção e da COAD/Facfan para que
todas as demandas da unidade sejam registradas e
continuem sendo sanadas de acordo com a
possibilidade da UFMS e matriz orçamentária.
Estacionamento de alguns setores da UAS foram
revitalizados em 2020 e 2021.

Todos os
segmentos

Maior divulgação da previsão de compras e maior
esclarecimento/sensibilização junto aos professores
por parte da COAD para ampliar a participação e
retornos dentro nos prazos solicitados para
procedimentos de compra, inclusão de ata e
inclusão na matriz, juntamente com suas limitações
no processo.

Docentes

Alinhamento entre os órgãos colegiados da
FACFAN, em torno dos pleitos da unidade,
reforçando aqueles previstos em PDU, em
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conformidade com suas competências
estabelecidas nas normas e regimentos da UFMS.

4. Alguns professores precisam melhorar sua
didática, serem mais empáticos e respeitar o
prazo de lançamento de notas;

Estudantes

Incentivo da unidade para reciclagem com cursos
sobre os processos de ensino.
Reforçar e sensibilizar juntos as Coordenações o
cumprimento da Resolução nº 430 do COGRAD
para lançamentos de nota e frequência e possíveis
sansões que o professor possa sofrer se
descumprir.

5. Os pontos de ônibus de dentro do
campus nem sempre são suficientes para
atender a maioria.

Todos os
segmentos

Trabalhar junto à administração central para
identificação de demandas e otimização dos pontos
de ônibus na cidade universitária.

Estudantes

Incentivar os docentes da UAS a fazerem cursos de
capacitação e buscar apoio com a Proaes no
atendimento aos alunos com necessidades
especiais.

7. Falta investimento em segurança;

Todos os
segmentos

Trabalhar junto à administração central para
identificação de demandas e otimização da
segurança nos setores da UAS na cidade
universitária.

8. Falta a valorização do servidor Técnico
Administrativo

Técnicos
administrativ
os

Sensibilizar a comunidade universitária da UAS em
relação ao plano de carreira e as
competências/atividades dos servidores técnicos

Sugestões

Solicitante

Aç ões

1. Considerar carga horária docente para
orientadores de Trabalhos de Conclusão de
Curso;

Docentes

A Direção juntamente com os representes no
COGRAD e COUN devem levar a necessidade à
pleito.

Docentes

Estacionamento de alguns setores da UAS foram
revitalizados com delimitação de vagas em 2020 e
2021.Trabalhar junto à administração central para
implementação de bicicletários nos setores da UAS.

3. A limpeza pode ser melhorada e a
dedetização não têm sido eficientes;

Docentes

As dedetizações tem sido feitas de acordo com
calendário da PROADI, e a Direção trabalha
pleiteando junto com a COAD recursos humanos de
empresa terceirizada para limpeza dos espaços
comuns da UAS.

4. Melhor controle de permanência do
servidor no horário de trabalho;

Estudantes

Devem informar formalmente à administração
setorial para que providências possam ser
realizadas.

5. Manutenção de equipamentos para
pesquisa científica;

Todos os
segmentos

Incentivar à capitação de recursos por meio de
fomento externo e a participação dos editais da
PROPP/UFMS de manutenção dos equipamentos
por parte dos responsáveis.

6. Melhorar iluminação, ruas, banheiros,
mais laboratórios (e mais equipados), mais
acessibilidade e mais segurança;

Todos os
segmentos

Iluminação e câmeras de segurança foram
instaladas em vários setores da UAS.

6. Alguns professores, especialmente os
recém concursados, não possuem prática na
docência do ensino superior, e poucos
conhecem sobre novas metodologias de
ensino, comprometendo o aprendizado dos
alunos. O mesmo se aplica aos alunos com
necessidades especiais;

2. Solicita delimitação de vagas para
estacionamento de carros e motos, e
implantação de bicicletário;
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Trabalhar junto à administração central para
identificação de demandas e otimização nos
setores da UAS na cidade universitária.
7. Melhores horários de ônibus para a ufms,
e o businho também. É preciso melhorar as
linhas de ônibus que transitam pela UFMS,
os pontos de dentro do campus nem sempre
são suficientes para atender a maioria;

Estudantes

Trabalhar junto à administração central para
identificação de demandas e otimização do
campus.

8. Sistema Acadêmico e AVA, ambos podem
ter um novo layout, uma nova interface fácil
de manusear e acessível para todos;

Estudantes

Repassar demanda para a Agetic avaliar
possibilidade de reestruturação. Entretanto, os
mesmos já vêm sendo realizadas em ação contínua.

9. Disponibilizar acesso à internet em todos
os lugares dentro da universidade;

Estudantes

Trabalhar junto à administração central/Agetic para
identificação de demandas e otimização do
campus.

Estudantes

Trabalhar junto à administração central para
identificação de demandas e otimização de
espações de convivência nos setores da UAS no
campus.

11. Envolver os acadêmicos nas tomadas de
decisão relacionadas a mudanças no Projeto
Político Pedagógico dos cursos;

Estudantes

Os mesmos já fazem parte dos colegiados de cursos
da FACFAN, de graduação e pós-graduação.
Abrir consultas públicas, com tempo hábil para
opinião dos estudantes de maneira geral.

12. É necessário verificar um serviço da
creche para os servidores públicos na ufms.

Todos os
segmentos

Trabalhar junto à administração central para
identificação de demandas e otimização do
campus.

10. Disponibilizar mais espaços de
convivência;

Fonte: Direção da Facfan

Como a direção utiliza os resultados da avaliação?
A Direção utiliza o relatório para analisar as principais fragilidades e potencialidades apontadas
anualmente pela comunidade universitária para direcionar as demais ações e metas propostas no Plano de
Desenvolvimento da Unidade (PDU) e alinhar com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como
busca incentivar os demais setores da UAS (COAD, COAC, Coordenações de curso de graduação e pósgraduação) na sua utilização.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade percebeu as implementações feitas? Se não, por
quê?
A cada relatório as implantações das ações são mais notadas, entretanto, ainda precisamos melhorar
a comunicação do que fazemos e o que chega até os nossos servidores e alunos. Apesar do esforço, falta a
prática das devolutivas dos nossos representantes junto à comunidade acadêmica.
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5.

AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

5.1

CURSO DE NUTRIÇÃO

Identificação do curso

•

Nome do curso: Nutrição

•

Título acadêmico: Bacharel

•

Modalidade: Presencial

•

Turno: integral (manhã e tarde)

•

Duração (UFMS): min. 8 semestres e max. 12 semestres

•

Implantação: 2011

•

Autorização: Portaria nº 823, de 30/12/2014

•

Reconhecimento/Renovação: Portaria nº 554, de 03/12/2020

•

Carga horária para integralização: 3.468 horas

•

PPC atual: Resolução nº 403-COGRAD/UFMS, de 30 de novembro de 2021
https://facfan.ufms.br/files/2021/12/PPC-APROVADO-COGRAD-2021403_Aprova_o_Projeto_Pedag_gico_do_Curso_de_Nutri__o.pdf

5.1.1

Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso.
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Figura 52.

Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação).

As 6 questões avaliadas nesta dimensão apresentaram médias 5,00, enquadradas na categoria “Muito
bom”.
A seguir são apresentadas as questões avaliadas:
1) A Coordenação/Direção divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu
funcionamento, como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto
Pedagógico.
2) A Coordenação/Direção divulgou oportunidades para participação dos estudantes em programas de ensino
(monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão,
internacionalização, empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de
assistência ao estudante (serviços, atendimentos, auxílios).
3) A Coordenação/Direção propôs melhorias no curso a partir dos resultados de avaliação institucional
(autoavaliação e avaliações externas).
4) A Coordenação/Direção desempenhou adequadamente suas funções de gestão, e esteve disponível no
horário de atendimento da UFMS.
5) O Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções.
6) O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) quando curso
de residência, desempenhou adequadamente suas funções.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação da Coordenação pelo coordenador (autoavaliação) não foram
apontadas fragilidades.

Figura 53.

Avaliação da coordenação pelos estudantes.
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Das 4 questões avaliadas nesta dimensão todas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,64 e
4,80).
Os maiores percentuais de respostas, para as 4 questões, foram para a categoria “Muito bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (4,80) e avaliou se “foram oferecidas oportunidades aos
estudantes para atuarem como representantes em Órgãos Colegiados, pela entidade de representação
estudantil (DCE)”, com 75,76% de respostas para a categoria “Muito bom”, seguido por 12,12% de respostas
para a categoria “Bom”.
A questão 2 apresentou a menor média (4,64). A questão avaliou se “a Coordenação divulgou
oportunidades para participação dos estudantes em programas de ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos
de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão, internacionalização, empreendedorismo,
inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de assistência ao estudante (serviços,
atendimentos, auxílios)”. As respostas concentraram-se na categoria “Muito bom” (69,70%) e em seguida na
categoria “Bom” (24,24%).
ANÁLISE GERAL: A avaliação da Coordenação do Curso de Nutrição pelos estudantes foi pontuada por
70 a 76% dos respondentes na categoria “Muito bom”, o que demonstra que a Coordenação de Curso, em
2021, desempenhou suas funções e contemplou as expectativas e necessidades dos estudantes. Não foram
registradas fragilidades.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do Colegiado e NDE do curso.

Figura 54.

Avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.

As questões 5 e 6 indicam a avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.
Para as 2 questões, as respostas foram para a categoria “Muito bom”.
A questão 5 avaliou se “o Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções” e a
questão 6 se “o Núcleo Docente Estruturante (NDE) desempenhou adequadamente suas funções”.
ANÁLISE GERAL: As respostas indicaram avaliação na categoria “Muito bom” para a dimensão, sem
indicação de fragilidades.
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5.1.2

Atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos estudantes.

Figura 55.

Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.

Das 3 questões avaliadas nesta dimensão, apenas a questão 1 apresentou como resposta “Bom”.
Nesta questão foi questionado ao coordenador se “Existe oportunidade de participação em programas de
assistência estudantil como, por exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxíliocreche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip de dados”.
Contudo, as questões 2 e 3 foram respondidas como insatisfatório (média 1) e satisfatório (média 3),
respectivamente. A questão 2 questionou se “Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos
estudantes, como por exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências,
apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas”, enquanto a 3 avaliou se “Existe acompanhamento de
egressos”.
ANÁLISE GERAL: Referente ao atendimento aos estudantes, avaliado pelo coordenador, foi detectado
como fragilidade do curso a disponibilidade de ferramentas de acessibilidade aos estudantes . Além disso,
observa-se como oportunidade de melhoria o acompanhamento de egressos
FRAGILIDADES APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 1 e 2)
- Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador:
Questão 2: Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo,
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e
tecnologias assistivas (média 1,00).
OPORTUNIDADES DE MELHORIA APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 3)
- Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador:
Questão 3: Existe acompanhamento de egressos. (média 3,00).

Figura 56.

Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.
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Neste eixo, os acadêmicos avaliaram o atendimento aos estudantes por meio de dois
questionamentos: questão 1 - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil
como, por exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo
de equipamentos de tecnologia, chip de dados; e Questão 2 - Foram disponibilizadas ferramentas de
acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às
diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas.
De acordo com a avaliação dos acadêmicos o atendimento aos estudantes foi considerado “bem
avaliado”, uma vez que a maior frequência de resposta, para ambos os questionamento, esteve presente no
quesito 5 (Muito bom).
ANÁLISE GERAL: A avaliação dos estudantes sobre o atendimento da Coordenação de Curso não
apontou fragilidades, demonstrando o alcance dos objetivos da função perante a visão dos estudantes.

Questão aberta (estudantes)

•

Pontos positivos: Não foram registrados.

•

Pontos negativos: Inseridos como sugestões.

•

Sugestões / Outros: Melhorar o agendamento da biblioteca; mais oportunidades de realização de
projetos; melhorar a estabilidade do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); melhorar a divulgação
de eventos e ações; melhorar a estrutura das quadras e criar mais quadras.

5.1.3

Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.

Figura 57.

Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1.
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As 8 questões avaliadas nesta dimensão apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,26 e 4,51).
Para todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”.
A questão 6, que avaliou se “o docente foi assíduo e pontual na disciplina (cumprimento dos dias e
horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de materiais das aulas remotas)” apresentou a maior
média (4,51) e os maiores percentuais de respostas concentraram-se nas categorias “Muito bom” (65,75%) e
“Bom” (21,74%).
A questão 5 apresentou a menor média (4,26) e os percentuais de respostas concentraram -se nas
categorias “Muito bom” (52,72%) e “Bom” (27,26%), sequencialmente. Essa questão avaliou se “o docente
apresentou didática e competência técnica adequadas (organização, domínio de conteúdo, uso de
recursos/atividades/TICs)”.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes para 2021/1, além
dos valores de todas as médias terem superado 4,00, os maiores percentuais de respostas foram para o escore
“Muito bom” (53 a 67%), consequentemente, não foram constatados valores indicativos de fragilidades.

Figura 58.

Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2.

As 9 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,54 e 4,85), sendo que para
todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
A questão 9, que avaliou se “o docente e/ou tutor teve bom relacionamento com os estudantes,
considerando ética, respeito e cordialidade” apresentou a maior média (4,85) e o maior percentual de
respostas foi para o escore “Muito bom” (93,29%).
A questão 5 apresentou a menor média (4,54). Essa questão avaliou se “os prazos previstos para a
divulgação/entrega das notas e frequência foram cumpridos”. Os maiores percentuais de respostas foram:
77,96% para a categoria “Muito bom”, 9,90% “Bom” e 5,75% “Insatisfatório”, sequencialmente.
ANÁLISE GERAL: Da mesma forma que no semestre 2021/1, em 2021/2, os maiores percentuais de
respostas mantiveram-se para o escore “Muito bom” (70 a 93%) e ainda é possível notar um aumento no
percentual de estudantes que indicaram suas respostas como “Muito bom” entre o primeiro e o segundo
semestre de 2021 para todas as questões da dimensão.
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Figura 59.

Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1.

Das 6 questões avaliadas nesta dimensão todas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,44 e
4,84), sendo que para todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria
“Muito bom” e “Bom”.
A questão 6 apresentou a maior média (4,84) e, dentre todas as questões dessa dimensão, o maior
percentual de respostas como “Muito bom” (84,15%). Essa questão avaliou se o docente teve “bom
relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade”.
As questões 1 e 2 apresentaram as menores médias, ambas 4,44. Os quesitos avaliados foram se “o
Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente” (questão 1) e se “os prazos
previstos em normas institucionais para a divulgação/entrega das notas foram cumpridos” (questão 2).
Para a questão 1 os maiores percentuais de respostas foram: 53,66% para a categoria “Muito bom” e
41,46% para a categoria “Bom”.
Para a questão 2, 53,66% responderam “Muito bom”, 36,59% “Bom” e 9,76% “Satisfatório”.
Vale registrar, conforme orientação da CPA-UFMS, que situações indicativas de fragilidades são
caracterizadas com a constatação de médias iguais ou menores do que 3, as quais indicam oportunidade de
melhoria, semelhante aos critérios utilizados pelo MEC nas avaliações de cursos.
ANÁLISE GERAL: Sobre a avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes
(autoavaliação), em 2021/1, não foram constatadas fragilidades e para todas as questões as respostas
apresentaram percentuais superiores a 54% (54 a 84%).

Figura 60.

Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2.
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As 6 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,70 e 5,00), sendo que para
todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (5,00) e todas as respostas foram para a categoria “Muito bom”
(100%). Essa questão avaliou se o docente foi “assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas”.
As questões 2 e 5 apresentaram as menores médias, ambas 4,70. Os quesitos avaliados foram se “os
prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências foram cumpridos”
(questão 2) e se o docente teve “disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para
atendimento aos estudantes” (questão 5).
Para a questão 2 os maiores percentuais de respostas foram: 69,57% para a categoria “Muito bom” e
30,43% para a categoria “Bom”.
Para a questão 5, 82,61% responderam “Muito bom”, 4,35% “Bom” e 13,04% “Satisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Para 2021/2 também foi constado um aumento no percentual, em comparação a
2021/1, de docentes que indicaram a categoria “Muito bom” para todas as questões (70 a 100%).

Figura 61.

Avaliação do desempenho docente geral pelos docentes (autoavaliação).

As 6 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,32 e 5,00), sendo que para 5
questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
Cabe registrar que as respostas para essa dimensão representam todos os docentes da Unidade e não
específicas para o Curso de Nutrição.
A questão 5 apresentou a maior média (5,00) e todas as respostas foram para a categoria “Muito bom”
(100%). Essa questão avaliou se o docente apresentou “postura ética (respeito à coletividade, observância às
normas internas e externas, relacionamento com os colegas e estudantes nas aulas/atividades e no serviço,
quando existir)”.
A questão 3 apresentou a menor média (4,32) e contemplou o seguinte aspecto: se o docente tem
“conhecimento dos documentos da UFMS e do curso, relacionados a seu funcionamento, como, por exemplo:
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico do Curso”.
ANÁLISE GERAL: A Figura 83 agrupou os resultados para todos os docentes da FACFAN, sem
diferenciação de Cursos. Não foram constatadas fragilidades. Ao considerar a questão com menor média,
mesmo assim o maior percentual de respostas foi para a categoria “Bom”.
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Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas

•

Pontos positivos: Didática boa; organização; professores atenciosos; disciplina interessante/boa; bom
conteúdo e excelente material didático.

•

Pontos negativos: Ausência de aulas práticas; muitas atividades; péssima comunicação; prazo para
entrega de notas insatisfatório; demora para lançar notas e presenças; ausência de devolutiva de
prova.

•

Sugestões / Outros: Disponibilizar mais avaliações além das duas provas; diversificar formas de
avaliação.

5.1.4

Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil.

Figura 62.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, 4 apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,05 e
4,51).
De maneira geral, os maiores percentuais de respostas concentraram-se nas categorias “Bom”,
seguido pela categoria “Muito bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (4,51) e, dentre todas as questões dessa dimensão, o maior
percentual de respostas como “Muito bom” (73,17%). Essa questão avaliou se “os estudantes mostraram
postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e
com os colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir)”.
A questão 3, que avaliou se “os estudantes tiveram iniciativa de entrar em contato comigo em caso
de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades”, apresentou a menor média (3,89) e os percentuais de
respostas foram: 31,71% na categoria “Muito bom”, 35,37% “Bom”, 24,39% “Satisfatório”, 7,32%
“Parcialmente satisfatório” e 1,22% “Insatisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Sobre a avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes em
2021/1, ao considerar as duas categorias com os maiores percentuais de respostas (“Muito bom” e “Bom”), é
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possível constatar que somadas, os valores superam 60% para todas as questões. Não foram detectadas
fragilidades.

Figura 63.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2.

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, todas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,13 e
4,78).
Para 3 questões, os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom” e
para as outras 2 questões, na categoria “Bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (4,78) e, dentre todas as questões dessa dimensão, o maior
percentual de respostas como “Muito bom” (82,61%). Essa questão avaliou se “os estudantes mostraram
postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e
com os colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir)”.
A questão 2, que avaliou se “os estudantes foram assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas
aulas/atividades”, apresentou a menor média (4,13) e os percentuais de respostas foram: 34,78% na categoria
“Muito bom”, 43,48% “Bom” e 21,74% “Satisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Para 2021/2, as respostas mantiveram-se com os maiores percentuais nas categorias
“Muito bom” e “Bom”. Não foram detectadas fragilidades.

Figura 64.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1.

Das 6 questões avaliadas, todas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,04 e 4,58).
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Para todas as questões desse quesito, os maiores percentuais de respostas concentraram -se na
categoria “Muito bom”.
A questão 6 apresentou a maior média (4,78) e, dentre todas as questões dessa dimensão, o maior
percentual de respostas como “Muito bom” (65,83%). Essa questão avaliou se o estudante teve “bom
relacionamento com o(a) docente, considerando ética, respeito e cordialidade”.
A questão 4, que avaliou se o estudante “assimilou adequadamente os conteúdos aborda dos”,
apresentou a menor média (4,04). Os percentuais de respostas foram: 40,29% na categoria “Muito bom”,
30,89% “Bom”, 18,46% “Satisfatório”, 5,44% “Parcialmente satisfatório” e 2,50% “Insatisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Quanto à avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes
(autoavaliação) para 2021/1, além de todas as médias apresentaram valores superiores a 4,00, também
ocorreu predomínio de respostas para a categoria “Muito bom” (com variação entre 40% e 66%).

Figura 65.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2.

Das 5 questões avaliadas, todas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,36 e 4,86).
Para todas as questões, os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”.
A questão 5 apresentou a maior média (4,86) e, dentre todas as questões dessa dimensão, o maior
percentual de respostas como “Muito bom” (90,10%). Essa questão avaliou se o estudante teve “bom
relacionamento com o(a) docente e/ou tutor, considerando ética, respeito e cordialidade”.
A questão 3, que avaliou se o estudante “assimilou adequadamente os conteúdos abordados”,
apresentou a menor média (4,36). As respostas apresentaram maiores percentuais nas categorias “Muito
bom” (52,40%) e “Bom” (35,78%).
ANÁLISE GERAL: Para 2021/2 também é possível notar predomínio de respostas para a categoria
“Muito bom”, com aumento de respostas para essa categoria (variação entre 52% e 90%). Para os dois
semestres não foram indicadas fragilidades.
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Figura 66.

Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação).

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, 4 questões apresentaram médias superiores a 4,00 (entre
4,31 e 4,97).
Para todas as questões, os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (4,97) e, dentre todas as questões, o maior percentual de
respostas como “Muito bom” (93,94%). Essa questão avaliou se o estudante apresentou “postura ética nas
aulas/atividades (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, e relacionamento com
docentes, colegas e pacientes/pessoas atendidas, se for o caso)”.
A questão 3, que avaliou se o estudante contribui “para o desenvolvimento do curso por meio de
participação ativa nas aulas/atividades, publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos
entre outros”, apresentou a menor média (3,88) e os percentuais de respostas foram: 36,36% na categoria
“Muito bom”, 33,33% “Bom”, 15,15% “Satisfatório”, 3,03% “Parcialmente satisfatório”, 9,09% “Insatisfatório”
e 3,03% “Não se aplica/Não sei responder”.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação),
os maiores percentuais de respostas foram para as categorias “Muito bom” e “Bom”, que somadas
apresentam percentuais entre 69% e 96%. Não foram indicadas fragilidades.

Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil

•

Pontos positivos: Não foram registrados pontos positivos.

•

Pontos negativos: Dificuldade de comunicação devido a pandemia; trato com os alunos difícil em razão
de problemas na vacinação; pouca interação dos estudantes; aulas assíncronas limitam a avaliação;
docente sentiu-se coagida/desrespeitada.

•

Sugestões / Outros: Não foram registradas sugestões.

5.1.5

Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.
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Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual.
Fr agilidade

Orientações sobre as
atividades de extensão,
cultura e esporte
(projetos, eventos e
ações), previstas no PDI
e PPC, e desenvolvidas
na UFMS
Orientações sobre as
atividades de pesquisa
e inovação (projetos,
PIBIC, PIVIC, PIBITI,
entre outras), previstas
no PDI e PPC, e
desenvolvidas na UFMS

Assimilação dos
conteúdos abordados

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

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

Foi proposta alguma ação?
Q ual e para quem?
Eixo: Coordenação de Curso

Situação atual da ação: encaminhada,
r ealizada, em andamento etc.

Divulgação dos editais via WhatsApp e
Instagram do curso (líderes das turmas
repassam a informação), página da FACFAN
(https://facfan.ufms.br/) e envio aos
acadêmicos por e-mail

Os links dos editais estão sendo divulgados
por e-mails de turmas e grupo de líderes no
WhatsApp. Os professores responsáveis
pelos projetos estão encaminhando
orientações sobre a seleção para a
coordenação de curso que encaminha pelas
ferramentas citadas acima.

Divulgação dos editais via WhatsApp e
Instagram do curso (líderes das turmas
repassam a informação), página da FACFAN
(https://facfan.ufms.br/) e envio aos
acadêmicos por e-mail

Os links dos editais estão sendo divulgados
por e-mails de turmas e grupo de líderes no
WhatsApp.

Eixo: Desempenho do Estudante
Houve melhorias do ambiente virtual (AVA)
ao longo do ano de 2020, capacitação dos
A UFMS disponibilizou materiais para que
professores em Curso de Formação em
os professores se capacitem em TICs. Os
TICs. É importante ressaltar que o aluno
professores foram incentivados a se
também deverá buscar seu método de
capacitarem. A coordenação de curso
estudo, com rotina, atenção e dedicação. A
mediou as dúvidas e sugestões dos alunos,
coordenação de curso e os docentes
que foram repassadas e ajustadas com os
mantêm-se a disposição para contribuir
professores.
com os acadêmicos nesse processo de
ensino remoto.
Eixo: Ensino Remoto de Emergência
Os acadêmicos são constantemente
orientados a assistirem as aulas do início ao
fim, o que possibilitará tanto mais
compreensão do conteúdo quanto a
possibilidade de perguntas, dúvidas e
Os alunos estão sendo orientados e
outras considerações. Os acadêmicos
estimulados a participarem das aulas, a
também são orientados a participarem
trazerem dúvidas e sugestões.
ativamente das aulas. A coordenação
orienta sobre o comprometimento do
acadêmico com os horários das aulas ao
vivo e permanência durante o período da
disciplina.
Eixo: Estudantes - 2020-2: Planejamento e Avaliação Institucional
A comissão setorial estimulou os
professores e a coordenação a divulgar a
Divulgação via WhatsApp e Instagram do
avaliação. Foi criado material de divulgação
curso (líderes das turmas repassam a
pela comissão da unidade e a coordenação
informação)
repassou via Whatsapp dos líderes de
turmas e também nos e-mails, com
divulgação semanal para que os estudantes
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Divulgação dos
resultados da
autoavaliação

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

Divulgação no meio
acadêmico

Sua implantação no
âmbito do curso

Núcleo Docente
estruturante – NDE

Colegiado de Curso

Divulgação via WhatsApp e Instagram do
curso (líderes das turmas repassam a
informação)

fossem estimulados a responder a
avaliação.
São realizadas reuniões com a Direção,
Coordenações de graduação e de pósgraduação, docentes e estudantes para
apresentações dos principais resultados.
Depois disso as coordenações realizam
reuniões de NDE para discutir os resultados
e elaboraram uma devolutiva à CSA com
seus planos de ações sobre os aspectos que
podem ser melhorados e, também, sobre a
concretização e efetividade das ações
planejadas anteriormente baseadas na
avaliação anterior.

São realizadas reuniões com a Direção,
Coordenações de graduação e de pósgraduação, docentes e estudantes para
apresentações dos principais resultados.
Depois disso as coordenações realizam
reuniões de NDE para discutir os resultados
Divulgação via WhatsApp e Instagram do
e elaboraram uma devolutiva à CSA com
curso (líderes das turmas repassam a
seus planos de ações sobre os aspectos que
informação)
podem ser melhorados e, também, sobre a
concretização e efetividade das ações
planejadas anteriormente baseadas na
avaliação anterior. É encaminhado via
grupo WhatsApp (líderes das turmas
repassam a informação) e-mail das turmas
e , no site da Facfan.
Eixo: Política Para a Internacionalização
Divulgação dos editais via WhatsApp e
Foram realizadas divulgações dos editais via
Instagram do curso (líderes das turmas
WhatsApp e e-mail (líderes das turmas
repassam a informação), página da FACFAN
repassam a informação), página da FACFAN
(https://facfan.ufms.br/) e envio aos
(https://facfan.ufms.br/) e envio aos
acadêmicos por e-mail. Orientação de fluxo
acadêmicos por email. Orientação de fluxo
pela coordenação de curso.
pela coordenação de curso
Divulgação dos editais via WhatsApp e
Foram realizadas divulgações dos editais via
Instagram do curso (líderes das turmas
WhatsApp e e-mail (líderes das turmas
repassam a informação), página da FACFAN
repassam a informação), página da FACFAN
(https://facfan.ufms.br/) e envio aos
(https://facfan.ufms.br/) e envio aos
acadêmicos por e-mail. Orientação de fluxo
acadêmicos por email. Orientação de fluxo
pela coordenação de curso.
pela coordenação de curso
Eixo: Atuação
Divulgação entre os representantes das
turmas, que devem repassar a informação
aos demais estudantes.
Solicitar que o representante discente
repasse as informações aos líderes das
turmas, que devem repassar a informação
aos demais estudantes.
Eixo: Políticas de Ensino
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Foram feitas divulgações entre os
representantes das turmas, que repassam a
informação aos demais estudantes.
A divulgação tem sido feita pelo
representante discente ao restante dos
estudantes.

Existência de programa
de mobilidade
acadêmica (nacional ou
internacional)

Divulgação dos editais via WhatsApp e
Instagram do curso (líderes das turmas
Os editais / ofícios encaminhados a
repassam a informação), página da FACFAN
coordenação são repassadas via e-mail de
(https://facfan.ufms.br/) e envio aos
turmas e também aos representantes de
acadêmicos por e-mail. Orientação de fluxo
turmas que divulgam via Grupos Whatsapp.
pela coordenação de curso.
Eixo: Política de Pesquisa e Inovação Tecnológica

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

Divulgação via WhatsApp e Instagram do
curso (líderes das turmas repassam a
informação)

Apoio psicopedagógico

Divulgação via WhatsApp e Instagram do
curso (líderes das turmas repassam a
informação)

Assistência estudantil (criação de novos
auxílios como permanência, creche,
moradia e inclusão digital); criação de
tutorias e apoios acadêmicos;
fortalecimento dos coletivos estudantis;
ações de cuidado com o espaço e com o
outro integradas à campanha Eu Respeito;
capacitação de coordenadores e docentes
para o apoio aos estudantes; circuitos
culturais e esportivos em todos os campus.
A divulgação acontece via WhatsApp
(líderes das turmas repassam a informação)
e encaminhamento de e- mail as turmas
pelo coordenador de curso.
Presença de profissional da assistência
social em todos os campus; expansão e
fortalecimento do atendimento psicossocial
nos campus.

Eixo: Processos de Gestão Institucional
Divulgação das
decisões colegiadas
pela comunidade
interna

Divulgação via WhatsApp e Instagram do
curso (líderes das turmas repassam a
informação)

Estão sendo divulgados via coordenação

Utilização das decisões
colegiadas pela
comunidade interna

Divulgação via WhatsApp e Instagram do
curso (líderes das turmas repassam a
informação)

Estão sendo divulgados via coordenação

Eixo: Política de Extensão, Cultura e Esporte
Apoio financeiro ou
logístico para a
organização e
participação em
eventos na IES e de
âmbito local, nacional
ou internacional

Depende de instâncias administrativas
superiores. A informação será repassada.

As informações encaminhadas via SEI por
ofício foram encaminhadas via e-mail de
turmas e para líderes de turmas e também
aos professores.

Eixo: Comunicação da UFMS com a Comunidade
Mecanismos de
transparência
institucional e de
ouvidoria que gerem
subsídios para a
melhoria da qualidade
institucional

Depende de instâncias administrativas
superiores. A informação será repassada.

Fonte: Coordenação de curso.
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Em andamento.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na auto
avaliação institucional de 2021 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de curso, considerando:
maior percentual em (sem contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade
de melhoria e escores 4 + 5 = Bem avaliado.

Tabela 11. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no ano de 2021 e ações
propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica
/não sei.
Q uestão

Segmento* Média Tipo
Aç ões Propostas
Eixo: Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador

Questão 2: Foram
disponibilizadas ferramentas
de acessibilidade aos
estudantes, como por
A coordenação propõe melhorar a divulgação e
exemplo, adaptação de
implementação das ferramentas. As informações
CG
1,0
F
espaços físicos e de
serão disponibilizadas via WhatsApp e e-mail das
equipamentos às diferentes
turmas (líderes das turmas repassam a informação)
deficiências, apoiadores
pedagógicos e tecnologias
assistivas
Questão 3: Existe
A coordenação propõe melhorar continuamente o
CG
3,0
O
acompanhamento de egressos
acompanhamento dos egressos do curso
* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), docentes (Do), coordenadores de graduação (CG).
Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?
A Coordenação de Curso divulga os resultados da avaliação em reunião de Colegiado, estando
presente o representante discente, que obtém as informações e as propostas de melhorias e repassa às
turmas. Os professores são informados sobre os pontos negativos das questões abertas e discutido as
melhorias possíveis. Os pontos negativos de questões abertas apontados pelos estudantes também são
discutidos em reunião de Colegiado e as demandas ajustadas.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as implementações feitas? Se
não, por quê?
O ano de 2021 também foi um ano atípico por conta da pandemia de COVID-19, portanto foi um
momento em que os professores e técnicos do curso se depararam com diversas mudanças na condução do
ensino, pesquisa e extensão. Porém, após os ajustes necessários para esta nova realidade, com apoio da UFMS
com cursos on-line e cartilhas orientativas, houve uma boa adaptação dos docentes e técnicos ao atendimento
on-line e ensino remoto, o que refletiu em queda nas fragilidades elencadas no RELATÓRIO DE
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2020.
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5.2

CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Identificação do curso

•

Nome do curso: Engenharia de Alimentos – Bacharelado

•

Título acadêmico: Bacharel

•

Modalidade: Presencial

•

Turno: integral (manhã e tarde)

•

Duração (CFE): min. 10 semestres

•

Duração (UFMS): min. 10 semestres e max. 15 semestres

•

Implantação: 2019

•

Autorização: Resolução Coun nº 57/2018

•

Reconhecimento: Após a colação de grau da primeira turma.

•

Número de vagas: 40

•

Carga horária: 3.746 horas

•

PPC atual: Resolução nº 257-COGRAD/UFMS, de 3 de dezembro de 2020
https://facfan.ufms.br/files/2020/12/2020_RES_257__Aprova_PPC_.-1.pdf

5.2.1

Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso.
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Figura 67.

Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação).

As 6 questões avaliadas nesta dimensão apresentaram médias 5,00, enquadradas na categoria “Muito
bom”.
A seguir são apresentadas as questões avaliadas:
1) A Coordenação/Direção divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu
funcionamento, como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto
Pedagógico.
2) A Coordenação/Direção divulgou oportunidades para participação dos estudantes em programas de ensino
(monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão,
internacionalização, empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de
assistência ao estudante (serviços, atendimentos, auxílios).
3) A Coordenação/Direção propôs melhorias no curso a partir dos resultados de avaliação institucional
(autoavaliação e avaliações externas).
4) A Coordenação/Direção desempenhou adequadamente suas funções de gestão, e esteve disponível no
horário de atendimento da UFMS.
5) O Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções.
6) O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) quando curso
de residência, desempenhou adequadamente suas funções.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação da Coordenação pelo coordenador (autoavaliação) não foram
apontadas fragilidades.

Figura 68.

Avaliação da coordenação pelos estudantes.
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Das 4 questões avaliadas nesta dimensão todas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,74 e
4,93).
Os maiores percentuais de respostas, para as 4 questões, foram para a categoria “Muito bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (4,93) e avaliou se “foram oferecidas oportunidades aos
estudantes para atuarem como representantes em Órgãos Colegiados, pela entidade de representação
estudantil (DCE)”, com 84% de respostas para a categoria “Muito bom”.
A questão 1 apresentou a menor média (4,74). A questão avaliou se “A Coordenação divulgou
informações e documentos da UFMS e do Curso relacionados a seu funcionamento, por exemplo, Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de
Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico.
ANÁLISE GERAL: A avaliação da Coordenação do Curso de Engenharia de Alimentos pelos estudantes
foi pontuada por 84 a 90% dos respondentes na categoria “Muito bom”, o que demonstra que a Coordenação
de Curso, em 2021, desempenhou suas funções e contemplou as expectativas e necessidades dos estudantes.
Não foram observadas fragilidades.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do Colegiado e NDE do curso.

Figura 69.

Avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.

As questões 5 e 6 indicam a avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.
Para as 2 questões, as respostas foram para a categoria “Muito bom”.
A questão 5 avaliou se “o Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções” e a
questão 6 se “o Núcleo Docente Estruturante (NDE) desempenhou adequadamente suas funções”.
ANÁLISE GERAL: As respostas indicaram avaliação na categoria “Muito bom” para a dimensão, sem
indicação de fragilidades.

5.2.2

Atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos estudantes.
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Figura 70.

Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.

A maior nota (5,0), avaliado como “muito bom”, foi atribuída para a questão 1: “Existe oportunidade
de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: auxílio-alimentação, auxíliomoradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip de dados”.
Na questão 2 (“Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por
exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos
e tecnologias assistivas”) a média obtida foi de 2.0, considerada como parcialmente satisfatório.
Por sua vez, para a questão 3, “Existe acompanhamento de egressos”, a média foi 0.0, indicando que
tal questão não se aplica, uma vez que o curso não dispõe de turmas formadas.
FRAGILIDADES APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 1 e 2)
- Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador:
Questão 2: Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo,
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e
tecnologias assistivas (média 2,00).

Figura 71.

Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.

Para a questão 1 (Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como,
por exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de
equipamentos de tecnologia, chip de dados) 81% dos estudantes avaliaram como “muito bom e bom”.
Quanto a questão 2 (Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por
exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos
e tecnologias assistivas) a média obtida foi 4.58, com 58% dos estudantes considerando como “muito bom e
bom”.
ANÁLISE GERAL: A avaliação dos estudantes sobre o atendimento da Coordenação de Curso não
apontou fragilidades, mais uma vez demonstrando o alcance dos objetivos da função.
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Questão aberta (estudantes)

•

Pontos positivos: Não foram registrados.

•

Pontos negativos: Inseridos como sugestões.

•

Sugestões / Outros: A Unical precisa melhorar a infraestrutura, , a unidade está muito velha e precisa
urgente de uma reforma; a Unital não tem área de lazer (com cobertura na área dos bancos) para os
acadêmicos ficarem antes, depois ou no intervalo das aulas; falta espaço de convivência na Unital;
melhorar ruas, banheiros, mais laboratórios (e mais equipados), mais acessibilidade e mais segurança;
flexibilidade no monitoramento da frequência no ensino à distância; na Unical a sala de professores
não tem separação em cabines para atendimento aos alunos, nem espaço para guardarem seus
materiais; melhorar as linhas de ônibus que transitam pela UFMS; todas as disciplinas deveriam ser
ministradas no mesmo ambiente virtual; investir mais recursos em monitorias nas áreas de exata;
oferecer aos acadêmicos com déficit de aprendizagem ferramentas pedagógicas adequadas para o
aprendizado .

5.2.3

Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.

Figura 72.

Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1.

As 8 questões avaliadas nesta dimensão apresentaram médias superiores a 4,01 (entre 4,01 e 4,40).
Para todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”.
A questão 6, que avaliou se “o docente foi assíduo e pontual na disciplina (cumprimento dos dias e
horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de materiais das aulas remotas)” apresentou a maior
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média (4,40) e os maiores percentuais de respostas concentraram-se nas categorias “Muito bom” (62%) e
“Bom” (30%).
A questão 2 apresentou a menor média (4,04) e os percentuais de respostas concentraram -se nas
categorias “Muito bom” (43%) e “Bom” (30%), sequencialmente. Essa questão avaliou se “A bibliografia
indicada e os conteúdos abordados contribuíram para meus estudos e aprendizado”.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes para 2021/1, além
dos valores de todas as médias terem superado 4,04, não foram constatados valores indicativos de
fragilidades.

Figura 73.

Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2.

As 9 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,20 (entre 4,2 e 4,56), sendo que para
todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
A questão 9, que avaliou se “o docente e/ou tutor teve bom relacionamento com os estudantes,
considerando ética, respeito e cordialidade” apresentou a maior média (4,5 6) e o maior percentual de
respostas foi para o escore “Muito bom” (80%).
A questão 3 apresentou a menor média (4,2). Essa questão avaliou se “Os conteúdos abordados
contribuíram para a aprendizagem”, sendo que 78% das respostas encontram-se nas categorias “Muito bom”
e “Bom”.
ANÁLISE GERAL: Da mesma forma que no semestre 2021/1, em 2021/2, as médias permaneceram
acima de 4.0, sendo que os maiores percentuais de respostas se mantiveram nos escore “Muito bom” e “Bom”.
Não foram identificadas fragilidades
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Figura 74.

Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1.

Das 6 questões avaliadas nesta dimensão todas apresentaram médias superiores a 4,09 (entre 4,09 e
4,96), sendo que para todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria
“Muito bom” e “Bom”.
A questão 6 apresentou a maior média (4,96) e, dentre todas as questões dessa dimensão, o maior
percentual de respostas foi como “Muito bom” (96%). Essa questão avaliou se o docente teve “bom
relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade”.
As questões 1 e 3 apresentaram as menores médias, 4.39 e 4.09, respectivamente. Os quesitos
avaliados foram se “o Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente”
(questão 1) e se “Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo,
uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades (questão 3).
ANÁLISE GERAL: Sobre a avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes
(autoavaliação), em 2021/1, não foram constatadas fragilidades.

Figura 75.

Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2.

As 6 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,70 (entre 4,70 e 4.99), sendo que para
todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
A questão 6 apresentou a maior média (4.99) e todas as respostas foram para a categoria “Muito bom”
(99%). Essa questão avaliou se o docente foi “Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando
ética, respeito e cordialidade”.
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ANÁLISE GERAL: Para 2021/2 foi constatado um aumento no percentual, em comparação a 2021/1,
de docentes que indicaram a categoria “Muito bom” para todas as questões. Não foram constatadas
fragilidades.

Figura 76.

Avaliação do desempenho docente geral pelos docentes (autoavaliação).

As 6 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,32 e 5,00), sendo que para 5
questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
Cabe registrar que as respostas para essa dimensão representam todos os docentes da Unidade e não
específicas para o Curso de Engenharia de Alimentos.
A questão 5 apresentou a maior média (5,00) e todas as respostas foram para a categoria “Muito bom”
(100%). Essa questão avaliou se o docente apresentou “postura ética (respeito à coletividade, observância às
normas internas e externas, relacionamento com os colegas e estudantes nas aulas/atividades e no serviço,
quando existir)”.
A questão 3 apresentou a menor média (4,32) e contemplou o seguinte aspecto: se o docente tem
“conhecimento dos documentos da UFMS e do curso, relacionados a seu funcionamento, como, por exemplo:
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico do Curso”.
ANÁLISE GERAL: A Figura 98 agrupou os resultados para todos os docentes da FACFAN, sem
diferenciação de Cursos. Não foram constatadas fragilidades.

Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas

•

Pontos positivos: Em maioria, os acadêmicos elogiaram a didática dos docentes, ressaltando que os
professores são atenciosos e apresentaram domínio do conteúdo.

•

Pontos negativos: Na avaliação dos alunos, alguns docentes demonstraram ausencia de coerência nos
assuntos ministrados; prazo relativamente curto para as avaliações; dificuldade de acesso a
determinados professores; falta de aulas síncronas para esclarecimento de dúvidas; aulas gravadas
muito longas; falta de domínio do professor ao utilizar as plataformas digitais; falta de aulas práticas
em decorrência da pandemia; aulas síncronas que não foram gravadas e disponibilizadas aos alunos.
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5.2.4

Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil.

Figura 77.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, as médias ficaram entre 3.52 e 4.87.
De maneira geral, os maiores percentuais de respostas concentraram-se nas categorias “Bom”,
seguido pela categoria “Muito bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (4,87) e, dentre todas as questões dessa dimensão, o maior
percentual de respostas como “Muito bom” (87%). Essa questão avaliou se “os estudantes mostraram postura
ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os
colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando existir)”.
A questão 5, que avaliou se “Os estudantes assimilaram adequadamente os conteúdos abordados”,
apresentou a menor média (3.52), somando 44% das respostas avaliadas como satisfatório e parcialmente
satisfatório.
ANÁLISE GERAL: Sobre a avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes em
2021/1, ao considerar as duas categorias com os maiores percentuais de respostas (“Muito bom” e “Bom”), é
possível constatar que somadas, os valores superam 56% para todas as questões. Não foram detectadas
fragilidades.

Figura 78.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2.
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Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, todas apresentaram médias iguais e superiores a 4,00 (entre
4,00 e 4,86).
A questão 2, que avaliou se “os estudantes foram assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas
aulas/atividades”, apresentou média 4.0 e os percentuais de respostas para as categorias “muito bom” e
“bom” foi 72%.
ANÁLISE GERAL: Para 2021/2, as respostas mantiveram-se com os maiores percentuais nas categorias
“Muito bom” e “Bom”. Não foram detectadas fragilidades.

Figura 79.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1.

Das 6 questões avaliadas, todas apresentaram médias superiores a 3.48 (entre 3.48 e 4,27).
Para todas as questões desse quesito, os maiores percentuais de respostas concentraram -se nas
categorias “Muito bom” e “Bom”.
A questão 6 apresentou a maior média (4,27) com o maior percentual em “Muito bom” (53%). Essa
questão avaliou se o estudante teve “bom relacionamento com o(a) docente, considerando ética, respeito e
cordialidade”.
A questão 4, que avaliou se o estudante “assimilou adequadamente os conteúdos abordados”,
apresentou a média 3.64. Os percentuais de respostas foram: 27% na categoria “Muito bom”, 34% “Bom”,
21% “Satisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Quanto à avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes
(autoavaliação) para 2021/1, ocorreu predomínio de respostas para a categoria “Bom” e “Muito Bom”. Não
foram identificadas fragilidades.
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Figura 80.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2.

Das 5 questões avaliadas, todas apresentaram médias superiores a 3.63 (entre 3.63 e 4,60).
Para todas as questões, exceto a 3, os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria
“Muito bom”.
A questão 5 apresentou a maior média (4,60) com o maior percentual de respostas em “Muito bom”
(71%). Essa questão avaliou se o estudante teve “bom relacionamento com o(a) docente e/ou tutor,
considerando ética, respeito e cordialidade”.
A questão 3, que avaliou se o estudante “assimilou adequadamente os conteúdos abordados”,
apresentou a menor média (3.63), com a maioria dos percentuais nas categorias “Muito bom” (23%) e “Bom”
(37%) – totalizando 60%.
ANÁLISE GERAL: Assim como em 2021/1, em 2021/2 não foram indicadas fragilidades.

Figura 81.

Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação).

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, todas apresentaram médias superiores a 4,03 (entre 4,03 e
4,81).
Para todas as questões, os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”.
A questão 4 apresentou a maior média (4,81) com o maior percentual de respostas em “Muito bom”
(84%). Essa questão avaliou se o estudante apresentou “postura ética nas aulas/atividades (respeito à
coletividade, observância às normas internas e externas, e relacionamento com docentes, colegas e
pacientes/pessoas atendidas, se for o caso)”.
A questão 3, que avaliou se o estudante contribui “para o desenvolvimento do curso por meio de
participação ativa nas aulas/atividades, publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos
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entre outros”, apresentou a menor média (4.03) com percentuais de respostas de 45% na categoria “Muito
bom”, 29% “Bom” e 16% “Satisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação),
os maiores percentuais de respostas foram para as categorias “Muito bom” e “Bom”. Não foram indicadas
fragilidades.

Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil

•

Pontos positivos: alunos comprometidos e participativos.

•

Pontos negativos: Turma não participativa; desrespeito de alunos para com o docente.

•

Sugestões: Não há salas o suficiente para os docentes da FACFAN; não há espaço o suficiente para
circulação ou armários; A falta de um espaço adequado de trabalho dificulta as atividades de ensino,
pesquisa e extensão; dificuldade de aquisição de materiais de aula prática; desde 2013 há solicitação
de reforma na Unical – esta demanda está previstas em 3 PDIs sucessivos e nunca foi atendida; os
laboratórios nunca passaram por reformas e nem manutenção da rede hidráulica, desde que foi
construído há mais de 30 anos; Na Unical não há saída de emergência em caso de incêndio; os
laboratórios estão com os armários sucateados por falta de manutenção e por conta do tempo de
uso; não há exaustores para a saída de ar no laboratório; Na Unical, quando chove, ocorre vazamentos
no teto e mais recentemente a placa de gesso do teto desabou na sala dos professores; os banheiros
da Unical precisam de reformas e precisariam ser aumentados por conta do número de alunos que
circulam no prédio; o Curso de Engenharia de Alimentos tem recebido novos docentes, porém
necessitamos de mais salas para professores.

5.2.5

Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.

Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual.

Fr agilidade

Foi proposta alguma ação?
Q ual e para quem?

Assimilação dos
conteúdos abordados

A coordenação propõe acompanhar com regularidade os
acadêmicos, averiguando os
motivos e propondo soluções junto aos acadêmicos e docentes.

Situação atual da
aç ão:
enc aminhada,
r ealizada, em
andamento etc.

Eixo: Desempenho do Estudante

Contribuição para o seu
aprendizado das aulas ao
vivo no horário da aula

Eixo: Ensino Remoto de Emergência
Propor aos docentes que realizam aulas ao vivo que façam
igualmente a gravação das aulas e disponibilizem posteriormente
aos acadêmicos. Desta forma, alunos com baixa conectividade,
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Realizada

Realizada

Contribuição para o seu
aprendizado das aulas
gravadas (para assistir
quando puder)

Divulgação no meio
acadêmico

Sua implantação no
âmbito do curso

Núcleo Docente
estruturante – NDE

Existência de programas
de monitoria para as
disciplinas

Existência de programa de
mobilidade acadêmica
(nacional ou
internacional)

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

Apoio psicopedagógico

com falta de atenção e/ou ausência, podem recuperar
informações/conteúdo de forma facilitada.
Propor aos docentes que realizam aulas gravadas que façam
também encontros ao vivo, a fim de tirar dúvidas dos conteúdos
gravados. Além disso, esses encontros podem auxiliar
positivamente na interação com a turma e na absorção do
conhecimento.
Eixo: Política Para a Internacionalização
A coordenação propõe, juntamente com a AGINOVA, melhorar a
divulgação no meio acadêmico do curso. Algumas estratégias
adotadas será: disponibilizar orientações no site do curso; realizar
encontros/reuniões a respeito do assunto; envio de e-mails
A coordenação propõe, juntamente com a AGINOVA, buscar a
implantação da internacionalização no âmbito do curso. Tal
medida será melhor discutida no NDE e colegiado
Eixo: Atuação NDE e Colegiado
A ação proposta será melhorar a divulgação junto aos alunos da
atuação/funções/deliberações do NDE no âmbito do curso.
Eixo: Políticas de Ensino
Não houve até o momento a criação de monitorias para
disciplinas ministradas pelo corpo docente do curso, tendo em
vista o recente início da oferta de disciplinas para a Engenharia de
Alimentos (2019/1). Contudo, será avaliado junto aos docentes
do curso a possibilidade de programas de monitoria.
A coordenação propõe melhorar a divulgação da mobilidade
acadêmica, disponibilizando aos estudantes maiores
informações. Essas informações serão disponibilizadas no site do
curso e repassadas em encontros/reuniões com os acadêmicos a
respeito das Políticas de ensino da UFMS.
Eixo: Política de Atendimento Aos Estudantes
A coordenação propõe como ação melhorar a divulgação destes
programas, disponibilizando aos estudantes maiores
informações. Essas informações serão disponibilizadas no site do
curso e repassadas em encontros/reuniões com os acadêmicos a
respeito das Políticas de atendimento aos estudantes da UFMS.
Além disto, a coordenação se compromete a investigar/
detectar/orientar os alunos que eventualmente necessitam ser
atendidos/contemplados pelos programas de acessibilidade. Essa
investigação e detecção de estudantes poderá ser monitorada
semestralmente mediante um formulário de controle interno da
coordenação, no qual os alunos irão responder determinadas
perguntas que ajudarão a coordenação a identificar acadêmicos
que requerem acessibilidade
A coordenação propõe como ação melhorar a divulgação do
apoio psicopedagógico, disponibilizando aos estudantes maiores
informações. Essas informações serão disponibilizadas no site do
curso e repassadas em encontros/reuniões com os acadêmicos a
respeito das Políticas de atendimento aos estudantes da UFMS.
Além disto, a coordenação se compromete a investigar/
detectar/orientar os alunos que eventualmente necessitem deste
apoio. Essa investigação e detecção de estudantes poderá ser
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Realizada

Realizada

Encaminhada

Realizada

Realizada

NSA

Realizada

Realizada

monitorada semestralmente mediante um formulário de controle
interno da coordenação, no qual os alunos irão responder
determinadas perguntas que ajudarão a coordenação a
identificar os
acadêmicos.

Utilização das decisões
colegiadas pela
comunidade interna

Eixo: Processos de Gestão Institucional
Tal fragilidade não compete a coordenação do curso de
Engenharia de Alimento. Neste contexto, cabe a coordenação do
curso respeitar as diretrizes e orientações frente as decisões
colegiadas.

NSA

Fonte: Coordenação de curso.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na auto
avaliação institucional de 2021 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de curso, considerando:
maior percentual em (sem contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade
de melhoria e escores 4 + 5 = Bem avaliado.

Tabela 12. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no ano de 2021 e ações
propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica
/não sei.
Q uestão

Segmento*

Média

Tipo

Aç ões Propostas

Eixo: Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador
Questão 2: Foram
disponibilizadas ferramentas
de acessibilidade aos
estudantes, como por
exemplo, adaptação de
Foi reforçado pedido à PROADI, via SEI, para
CG
2,0
F
espaços físicos e de
adaptação da Unital visando maior acessibilidade
equipamentos às diferentes
deficiências, apoiadores
pedagógicos e tecnologias
assistivas
* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), docentes (Do), coordenadores de graduação (CG).
Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?
A coordenação de Curso se reúne com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso e representante
da CSA da unidade para juntos construírem um plano de ação (5W2H) com o objetivo de sanar as fragilidades
apontadas.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as implementações feitas? Se
não, por quê?
Sim, pois as fragilidades foram sanadas ou minimizadas.
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5.3

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS

Identificação do curso

•

Nome do curso: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS

•

Título acadêmico: Tecnólogo

•

Modalidade: Presencial

•

Turno: noturno e sábado à tarde

•

Duração (CFE): 6 semestres

•

Duração (UFMS): 12 Semestres

•

Implantação: 2011

•

Autorização: Resolução nº 54, de 01 de julho de 2010, do Conselho Universitário/UFMS, com sua
implantação no 1º semestre de 2011.

•

Número de vagas: 40 por ano

•

Carga horária: 2652 Horas

•

PPC atual: Resolução nº 587, COGRAD, de 08 de novembro de 2019
https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=376575

5.3.1

Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso.
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Figura 82.

Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação).

As 6 questões avaliadas nesta dimensão apresentaram médias 5,00, enquadradas na categoria “Muito
bom”.
A seguir são apresentadas as questões avaliadas:
1) A Coordenação/Direção divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu
funcionamento, como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto
Pedagógico.
2) A Coordenação/Direção divulgou oportunidades para participação dos estudantes em programas de ensino
(monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão,
internacionalização, empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de
assistência ao estudante (serviços, atendimentos, auxílios).
3) A Coordenação/Direção propôs melhorias no curso a partir dos resultados de avaliação institucional
(autoavaliação e avaliações externas).
4) A Coordenação/Direção desempenhou adequadamente suas funções de gestão, e esteve disponível no
horário de atendimento da UFMS.
5) O Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções.
6) O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) quando curso
de residência, desempenhou adequadamente suas funções.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação da Coordenação pelo coordenador (autoavaliação) não foram
apontadas fragilidades.

Figura 83.

Avaliação da coordenação pelos estudantes.
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Das 4 questões avaliadas nesta dimensão todas apresentaram médias 5,00, enquadradas na categoria
“Muito bom”.
ANÁLISE GERAL: A avaliação da Coordenação do Curso pelos estudantes foi pontuada 100% na
categoria “Muito bom”, o que demonstra que a Coordenação de Curso, em 2021, desempenhou suas funções
e contemplou as expectativas e necessidades dos estudantes. Não foram registradas fragilidades.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do Colegiado e NDE do curso.

Figura 84.

Avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.

As questões 5 e 6 indicam a avaliação do Colegiado e do NDE pelo coordenador.
Para as 2 questões, as respostas foram para a categoria “Muito bom”.
A questão 5 avaliou se “o Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções” e a
questão 6 se “o Núcleo Docente Estruturante (NDE) desempenhou adequadamente suas funções”.
ANÁLISE GERAL: As respostas indicaram avaliação na categoria “Muito bom” para a dimensão, sem
indicação de fragilidades.

5.3.2

Atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos estudantes.

Figura 85.

Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.
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Das três questões avaliadas nesta dimensão, duas (questão 1 e 3) apresentaram médias superiores a
4,00 (entre 4,00 e 5,00). Contudo, para a questão 2 as respostas foram para a categoria “parcialmente
satisfatório”.
ANÁLISE GERAL: De modo geral a avaliação do Coordenador sobre o Atendimento aos estudantes
apontou respostas nas categorias “Muito bom” e “Bom” para a maioria dos aspectos avaliados. Contudo, foi
constatada fragilidade na questão 2.
FRAGILIDADES APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 1 e 2)
- Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador:
Questão 2: Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo,
adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e
tecnologias assistivas (média 2,00).

Figura 86.

Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.

Na avaliação dos estudantes, nas 2 questões propostas, a média obtida foi 5,0. Assim, para este
quesito, o atendimento aos estudantes foi classificado na categoria “muito bom’.
ANÁLISE GERAL: Não foram constatada fragilidade na questão 2.

Questão aberta (estudantes)

•

Pontos positivos: Não foram registrados.

•

Pontos negativos: Inseridos como sugestões.

•

Sugestões / Outros: melhorar as metodologias de ensino; conteúdos e avaliações das disciplinas
ministradas pelos professores devem ser acompanhadas pelo colegiado.

5.3.3

Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.
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Figura 87.

Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1.

As 8 questões avaliadas nesta dimensão apresentaram médias superiores a 4,40 (entre 4,40 e 4,71).
Para todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”.
A questão 6, que avaliou se “o docente foi assíduo e pontual na disciplina (cumprimento dos dias e
horários das aulas presenciais e/ou disponibilização de materiais das aulas remotas)” apresentou a maior
média (4,71) e os maiores percentuais de respostas concentraram-se nas categorias “Muito bom” (81%) e
“Bom” (11%).
A questão 5 apresentou a menor média (4,40) e os percentuais de respostas concentraram -se nas
categorias “Muito bom” (73%) e “Bom” (11%), sequencialmente. Essa questão avaliou se “o docente
apresentou didática e competência técnica adequadas (organização, domínio de conteúdo, uso de
recursos/atividades/TICs)”.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes para 2021/1 não
foram constatados valores indicativos de fragilidades.

Figura 88.

Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2.
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As 9 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,60 (entre 4,60 e 5,00), sendo que para
todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
A questão 5 apresentou a média máxima (5,00) com 91% para a categoria “Muito bom”. Essa questão
avaliou se “os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e frequência foram cumpridos”.
ANÁLISE GERAL: Da mesma forma que no semestre 2021/1, em 2021/2, os maiores percentuais de
respostas mantiveram-se para o escore “Muito bom” (82 a 91%). Não foram observadas fragilidades.

Figura 89.

Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1.

Das 6 questões avaliadas nesta dimensão todas apresentaram médias superiores a 4,31 (entre 4,31 e
4,92), sendo que para todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria
“Muito bom” e “Bom”.
As questões 5 e 6 apresentaram as maiores médias (4.92) e ambas tiveram o maior percentual de
respostas como “Muito bom” (92%). Essa questão avaliou se o docente teve “bom relacionamento com os
estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade”.
ANÁLISE GERAL: Sobre a avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes
(autoavaliação), em 2021/1, não foram constatadas fragilidades.

Figura 90.

Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2.
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As 6 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,71 (entre 4,71e 5,00), sendo que para
todas as questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
As questões 1, 5 e 6 apresentaram maior média (5,00) e todas as respostas foram direcionadas para a
categoria “Muito bom” (100%). Essa questão avaliou se o docente foi “assíduo e pontual nas aulas/atividades
propostas”.
ANÁLISE GERAL: Para 2021/2 foi constado um aumento no percentual, em comparação a 2021/1, de
docentes que indicaram a categoria “Muito bom” para todas as questões (71 a 100%).

Figura 91.

Avaliação do desempenho docente geral pelos docentes (autoavaliação).

As 6 questões avaliadas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,32 e 5,00), sendo que para 5
questões os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito bom”.
Cabe registrar que as respostas para essa dimensão representam todos os docentes da Unidade e não
específicas para o Curso de Tecnologia em Alimentos.
A questão 5 apresentou a maior média (5,00) e todas as respostas foram para a categoria “Muito bom”
(100%). Essa questão avaliou se o docente apresentou “postura ética (respeito à coletividade, observância às
normas internas e externas, relacionamento com os colegas e estudantes nas aulas/atividades e no serviço,
quando existir)”.
A questão 3 apresentou a menor média (4,32) e contemplou o seguinte aspecto: se o docente tem
“conhecimento dos documentos da UFMS e do curso, relacionados a seu funcionamento, como, por exemplo:
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico do Curso”.
ANÁLISE GERAL: A Figura 113 agrupou os resultados para todos os docentes da FACFAN, sem
diferenciação de Cursos. Não foram constatadas fragilidades.

Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas

•

Pontos positivos: ótimos professores; professores apresentaram dedicação, disponibilidade e
empenho.

•

Pontos negativos: Falta de empatia do docente; falta de flexibilidade no monitoramento da frequência
durante o ensino remoto;
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5.3.4

Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil.

Figura 92.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, as médias foram superiores a 3,77 (entre 3.77 e 4,62).
A questão 4 apresentou a maior média (4,62) com o maior percentual de respostas em “Muito bom”
(69%). Essa questão avaliou se “os estudantes mostraram postura ética (respeito à coletividade, observância
às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os colegas nas aulas/atividades e no serviço
(quando existir)”.
A questão 3, que avaliou se “os estudantes tiveram iniciativa de entrar em contato comigo em caso
de dúvidas ou dificuldades nas aulas/atividades”, apresentou a menor média (3,77) com percentuais de
respostas de 38% na categoria “Muito bom”,15% “Bom”, 31% “Satisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades.

Figura 93.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2.

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, todas apresentaram médias superiores a 4,14 (entre 4,14 e
4,71).
Para três questões (questões 1, 4 e 5), os maiores percentuais de respostas concentraram-se na
categoria “Muito bom”, enquanto as questões 2 e 3 tiveram maior abrangência na categoria “Bom”.

78

A questão 4 apresentou a maior média (4,71) com o maior percentual de respostas em “Muito bom”
(71%). Essa questão avaliou se “os estudantes mostraram postura ética (respeito à coletividade, observância
às normas internas e externas, relacionamento comigo e com os colegas nas aulas/atividades e no serviço
(quando existir)”.
ANÁLISE GERAL: Para 2021/2 as respostas mantiveram-se com os maiores percentuais nas categorias
“Muito bom” e “Bom”. Não foram detectadas fragilidades.

Figura 94.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1.

Das 6 questões avaliadas, todas apresentaram médias superiores a 3,71 (entre 3,71 e 4,49).
Para todas as questões desse quesito, os maiores percentuais de respostas concentraram -se na
categoria “Muito bom”.
A questão 6 apresentou a maior média (4,49) com o maior percentual de respostas em “Muito bom”
(66%). Essa questão avaliou se o estudante teve “bom relacionamento com o(a) docente, considerando ética,
respeito e cordialidade”.
ANÁLISE GERAL: Quanto à avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes
(autoavaliação) para 2021/1, além de todas as médias apresentaram valores superiores a 3,71, também
ocorreu predomínio de respostas para a categoria “Muito bom” (com variação entre 39% e 66%). Não houve
detecção de fragilidades.

Figura 95.

Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2.

Das 5 questões avaliadas, todas apresentaram médias superiores a 4,00 (entre 4,36 e 4,86).
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Para todas as questões, os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”.
A questão 5 apresentou a maior média (4,86) com o maior percentual de respostas em “Muito bom”
(90%). Essa questão avaliou se o estudante teve “bom relacionamento com o(a) docente e/ou tutor,
considerando ética, respeito e cordialidade”.
A questão 3, que avaliou se o estudante “assimilou adequadamente os conteúdos abord ados”,
apresentou a menor média (4,36). As respostas apresentaram maiores percentuais nas categorias “Muito
bom” (52%) e “Bom” (36%).
ANÁLISE GERAL: Para 2021/2 também é possível notar predomínio de respostas para a categoria
“Muito bom”, com aumento de respostas para essa categoria (variação entre 52% e 90%). Não foram indicadas
fragilidades.

Figura 96.

Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação).

Das 5 questões avaliadas nesta dimensão, 4 questões apresentaram médias máximas (5,00)
Para todas as questões, os maiores percentuais de respostas concentraram-se na categoria “Muito
bom”. Exceto a questão 2, que apresentou 50% das respostas na categoria “Muito Bom” e “bom”.
ANÁLISE GERAL: Para a avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação),
os maiores percentuais de respostas foram para as categorias “Muito bom” e “Bom”, que somadas
apresentam percentuais entre 50% e 100%. Não foram indicadas fragilidades.

Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil

•

Pontos positivos: Alunos participativos, interessados e compromissados.

•

Pontos negativos: Não foram registrados pontos negativos

•

Sugestões / Outros: problemas em nossa Infraestrutura, principalmente da Unical. O gabinete
destinado aos docentes está com capacidade máxima (6 docentes), dificultando a permanência e
atendimento aos alunos no espaço. O espaço necessita de reformas e manutenções. Atualmente, todo
gesso do teto cedeu, inviabilizando a permanência dos docentes na sala, trazendo avarias e riscos.
Nossos laboratórios apresentam uma alta demanda de utilização, e os mesmos também encontram-
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se com problemas de falta de manutenção e acessibilidade, existindo sérios riscos aos docentes,
técnicos e alunos que o frequentam.

5.3.5

Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.

Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual.

Fr agilidade

Pontualidade na postagem das
atividades a distância

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

Participação e dedicação nos
estudos e nas atividades em sala
de aula

Contribuição para o seu
aprendizado das aulas ao vivo no
horário da aula

Acesso à internet

Disponibilidade de
equipamento/softwares com
qualidade de acesso para

Foi proposta alguma ação?
Q ual e para quem?

Eixo: Desempenho do Estudante
A coordenação propõe acompanhar com regularidade os
acadêmicos, averiguando, por exemplo, dificuldades
enfrentadas, causas de desmotivação e falta de
pontualidade. Havendo necessidade coletiva, serão
realizadas reuniões de cunho motivacional, bem como
palestras com foco em organização dos estudos.
A coordenação propõe acompanhar com regularidade os
acadêmicos, averiguando, por exemplo, dificuldades
enfrentadas, causas de desmotivação e motivos de
ausências. Havendo necessidade coletiva, serão
realizadas reuniões de cunho motivacional.
A coordenação propõe acompanhar com regularidade os
acadêmicos, averiguando, por exemplo, dificuldades
enfrentadas, causas de desmotivação e motivos de
ausências. Havendo necessidade coletiva, serão 11
realizadas reuniões de cunho motivacional.
Eixo: Ensino Remoto de Emergência
Propor aos docentes que realizam aulas ao vivo que
façam igualmente a gravação das aulas e disponibilizem
posteriormente aos acadêmicos. Desta forma, alunos
com baixa conectividade, com falta de atenção e/ou
ausência, podem recuperar informações/conteúdo de
forma facilitada.
A coordenação se compromete investigar e detectar
estudantes que estão sem acesso à internet ou com
internet de baixíssima qualidade. Tais acadêmicos serão
orientados a buscarem auxílios junto à UFMS. Além
disso, os docentes serão comunicados a respeito de tais
casos, a fim de buscarem soluções.
A coordenação se compromete investigar e detectar
estudantes que estão sem disponibilidade de
equipamento/software para acompanhamento das
aulas/estudo dirigido. Tais acadêmicos serão orientados
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Situação atual da
aç ão:
enc aminhada,
r ealizada, em
andamento etc.

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

acompanhamento das
aulas/estudo dirigido

a buscarem auxílios junto à UFMS. Além disso, os
docentes serão comunicados a respeito de tais casos, a
fim de buscarem soluções.
Eixo: Planejamento e Avaliação Institucional

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

Política Para a Internacionalização

Divulgação no meio acadêmico

Sua implantação no âmbito do
curso

A coordenação propõe, juntamente com o NDE e
colegiado do curso, implementar melhorias detectadas,
bem como suprir as fragilidades observadas.
Eixo: Política Para a Internacionalização
A coordenação propõe, juntamente com a AGINOVA,
melhorar a divulgação no meio acadêmico do curso.
Algumas estratégias adotadas serão: disponibilizar
orientações no site do curso; realizar encontros/reuniões
a respeito do assunto; envio de e-mails
A coordenação propõe, juntamente com a AGINOVA,
melhorar a divulgação no meio acadêmico do curso.
Algumas estratégias adotadas serão: disponibilizar
orientações no site do curso; realizar encontros/reuniões
a respeito do assunto; envio de e-mails
A coordenação propõe, juntamente com a AGINOVA,
buscar a implantação da internacionalização no âmbito
do curso. Tal medida será melhor discutida no NDE e
colegiado.

Realizada

Realizada

Realizada

Encaminhada

Fonte: Coordenação de curso.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na auto
avaliação institucional de 2021 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de curso, considerando:
maior percentual em (sem contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade
de melhoria e escores 4 + 5 = Bem avaliado.

Tabela 13. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no ano de 2021 e ações
propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica
/não sei.
Q uestão

Segmento*

Média

Tipo

Aç ões Propostas

Eixo: Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador
Questão 2: Foram
disponibilizadas ferramentas
de acessibilidade aos
estudantes, como por
exemplo, adaptação de
espaços físicos e de
equipamentos às diferentes
deficiências, apoiadores
pedagógicos e tecnologias
assistivas

CG

2,0

F

Foi reforçado pedido à PROADI, via SEI, para
adaptação da Unital visando maior acessibilidade

* Estudantes de graduação (EG), de grad. EAD (GEAD), docentes (Do), coordenadores de graduação (CG).
Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).
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Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?
A coordenação de Curso se reúne com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso e representante
da CSA da unidade para juntos construírem um plano de ação (5W2H) com o objetivo de sanar as fragilidades
apontadas.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as implementações feitas? Se
não, por quê?
Sim, pois a avaliação indica que as fragilidades foram sanadas ou minimizadas.

5.4

CURSO DE FARMÁCIA

Identificação do curso

•

Nome do curso: 2601 – Farmácia

•

Título acadêmico: Bacharel

•

Modalidade: Presencial

•

Turno: integral (manhã e tarde)

•

Duração (UFMS): min. 10 semestres e max. 15 semestres

•

Implantação: 1966

•

Autorização: Resolução 45 de 27/12/1967 CONSUN/UFMS

•

Reconhecimento/Renovação: Portaria 111, de 04/02/2021

•

Carga horária para integralização: 4.402 horas

•

PPC atual: Anexo da Resolução nº 599, Cograd, de 8 de novembro de 2019

5.4.1

Coordenação, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso. O referido item
apresenta 06 questões a serem respondidas pelo Coordenador (autoavaliação), a saber:
Q001: A Coordenação/Direção divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados
a seu funcionamento, como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado
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ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e
Projeto Pedagógico.
Q002: A Coordenação/Direção divulgou oportunidades para participação dos estudan tes em em
programas de ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica),
extensão, internacionalização, empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos,
eventos/ações) e de assistência ao estudante (serviços, atendimentos, auxílios).
Q003: A Coordenação/Direção propôs melhorias no curso a partir dos resultados de avaliação
institucional (autoavaliação e avaliações externas).
Q004: A Coordenação/Direção desempenhou adequadamente suas funções de gestão, e esteve
disponível no horário de atendimento da UFMS.
Q005: O Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções.
Q006: O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE)
quando curso de residência, desempenhou adequadamente suas funções.

Figura 97.

Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação).

ANÁLISE GERAL: A coordenação foi muito bem avaliada (muito bom e bom) pela coordenadora
(auto-avaliação). Não foram identificadas fragilidades.

Para os estudantes, 04 questões de a valiação da coordenação foram disponibilizadas:
Q001: A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso relacionados a seu
funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI) integrado ao Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto
Pedagógico;
Q002: A Coordenação divulgou oportunidades para participação dos estudantes em programas de
ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão,
internacionalização, empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de
assistência ao estudante (serviços, atendimentos, auxílios);
Q003: A Coordenação esteve disponível, no horário da UFMS, para atendimento aos estudantes;
Q004: Foram oferecidas oportunidades aos estudantes para atuarem como representantes em Órgãos
Colegiados, pela entidade de representação estudantil (DCE).
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Figura 98.

Avaliação da coordenação pelos estudantes.

ANÁLISE GERAL: A coordenação foi muito bem avaliada (muito bom e bom) pela maioria dos
estudantes. Não foram identificadas fragilidades.

5.4.2

Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes. O referido item
apresenta 08 questões a serem respondidas, a saber:
Q001: O Plano de Ensino (ementa, avaliações, bibliografia) foi cumprido adequadamente;
Q002: A bibliografia indicada e os conteúdos abordados contribuíram para meus estudos e
aprendizado;
Q003: Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações;
Q004: Os prazos previstos em normas institucionais para a divulgação/entrega das notas foram
cumpridos;
Q005: O docente apresentou didática e competência técnica adequadas (organização, domínio de
conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs);
Q006: O docente foi assíduo e pontual na disciplina (cumprimento dos dias e horários das aulas
presenciais e/ou disponibilização de materiais das aulas remotas);
Q007: O docente teve disponibilidade suficiente, dentro do horário da UFMS, para atendimento aos
estudantes, pessoalmente (com agendamento prévio, se for fora das aulas) ou por outras formas de
comunicação;
Q008: O docente teve bom relacionamento com os(as) estudantes, considerando ética, respeito e
cordialidade.

Figura 99.

Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/1.
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Figura 100. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – 2021/2.

ANÁLISE GERAL: As disciplinas e seus docentes foram muito bem avaliados (muito bom e bom) pela
maioria dos estudantes, tanto em 2021/1 quanto em 2021/2 . Não foram identificadas fragilidades.

A seguir são apresentados os resultados da autoavaliação acerca de disciplinas e docentes pelos
docentes. O referido item apresenta 06 questões a serem respondidas, a saber:
Q001: O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado e cumprido
adequadamente;
Q002: Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das frequências foram
cumpridos.;
Q003: Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de conteúdo, uso
de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades;
Q004: Fui assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas;
Q005: Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para atendimento aos
estudantes;
Q006: Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade.

Figura 101. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/1.
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Figura 102. Avaliação do desempenho docente nas disciplinas pelos docentes (autoavaliação) – 2021/2.

Figura 103. Avaliação do desempenho docente geral pelos docentes (autoavaliação).

ANÁLISE GERAL: As disciplinas e seus docentes foram muito bem avaliadas (muito bom e bom) pela
maioria dos respondentes de todos os segmentos. Não foram identificadas fragilidades.

Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas

•

Pontos positivos:
Didática, pontualidade, compromisso, disponibilidade para atender os acadêmicos, empatia,
organização, qualidade do material disponibilizado, metodologia de ensino.

•

Pontos negativos:
Didática, tempo para a entrega/lançamento das notas/frequências, ausência de aulas práticas em
função do ensino remoto; ausência de retorno dos e-mails enviados pelos acadêmicos, desorganização com
as aulas e conteúdos, não cumprimento do plano de ensino da disciplina, provas muito complexas quando
comparadas ao trabalhado em sala de aula, se comunica com os acadêmicos de forma indelicada, ríspida.
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5.4.3

Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil. O referido
item apresenta 06 questões a serem respondidas, a saber:
Q001: Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades;
Q002: Os estudantes foram assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas aulas/atividades;
Q003: Os estudantes tiveram iniciativa de entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou
dificuldades nas aulas/atividades;
Q004: Os estudantes mostraram postura ética (respeito à coletividade, observância às normas
internas e externas, relacionamento comigo e com os colegas nas aulas/atividades e no serviço (quando
existir);
Q005: Os estudantes assimilaram adequadamente os conteúdos abordados.

Figura 104. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/1.

Figura 105. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos docentes – 2021/2.

Figura 106. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/1.
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Figura 107. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) – 2021/2.

Figura 108. Avaliação do desempenho estudantil geral pelos estudantes (autoavaliação).

ANÁLISE GERAL: O desempenho estudantil nas disciplinas foi muito bem avaliado (muito bom e bom)
pela maioria dos respondentes de todos os segmentos, tanto em 2021/1 como em 2021/2. Não foram
identificadas fragilidades.

Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil

• Pontos positivos:
1. Alunos empenhados, dedicados e comprometidos com o ensino;
2. Excelentes alunos, que participaram plenamente das atividades.

• Pontos negativos:
1. As aulas práticas de prevenção à pandemia foram realizadas de maneira remota (modalidade síncrona),
prejudicando a técnica dos serviços;
2. Alunos que não participaram das maiorias das atividades.

5.4.4

Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.
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Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação
atual.
Fr agilidade

Foi proposta alguma ação?
Q ual e para quem?

Situação atual da ação:
enc aminhada, realizada, em
andamento etc.

Ensino Remoto de Emergência

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

Recomendar mais enfaticamente
para os docentes evitarem o uso de
somente aulas ao vivo para suas
disciplinas ministradas em ERE,
conforme já consta nos Guias de
Atividades encaminhados durante
2020.

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

Recomendar mais enfaticamente
para os docentes evitarem o uso de
somente aulas ao vivo para suas
disciplinas ministradas em ERE,
conforme já consta nos Guias de
Atividades encaminhados durante
2020.

Todas as atualizações de Plano
de Biossegurança e Guia de
Atividades Acadêmicas de 2021 e
2022 foram encaminhados aos
docentes assim que publicados,
recomendando sempre que
deem preferência para aulas
assíncronas, quando possível.
Todas as atualizações de Plano
de Biossegurança e Guia de
Atividades Acadêmicas de 2021 e
2022 foram encaminhados aos
docentes assim que publicados,
recomendando sempre que
dêem preferência para aulas
assíncronas, quando possível.
Algumas aulas práticas e
avaliações já ocorreram
presencialmente em 2021/1

Coordenação de Curso

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

Tentaremos nos atentar aos editais
lançados e pediremos aos docentes
com projetos na área que façam
um material de divulgação para
encaminhar aos alunos. Acredito
que o lançamento de novos editais
possa ser comunicado pelo email
das Coordenação ou via SEI para
que possa chegar ao nosso
conhecimento para uma melhor
divulgação entre os alunos. As
divulgações que chegam por email
ou SEI são divulgadas nos
e-mails das turmas.

Acredito que o lançamento de
novos editais possa ser
comunicado pelo email das
Coordenação ou via SEI para que
possa chegar ao nosso
conhecimento para uma melhor
divulgação entre os alunos. As
divulgações que chegam por
email ou SEI são divulgadas nos
e-mails das turmas. Acredito
também que pedir para os
docentes envolvidos em tais
ações divulguem seus projetos e
vagas para que a Coordenação
divulgue entre os alunos
também seja uma boa iniciativa.

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

Divulgação dos resultados da
autoavaliação

Acredito que a SEAVI e a própria
CSA possam divulgar pelo email da
Coordenação ou via SEI quando são
publicados os relatórios no site das
Unidades para serem divulgadas
nos e-mails dos docentes do curso
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A Coordenação pode divulgar os
resultados e relatórios de
autoavaliação que chegarem via
email ou SEI para os docentes e
alunos do curso, como já foi feito
em 2021, divulgando também no

e das
turmas de alunos.

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

Considerando que a avaliação é
referente a 2019 e que esta
coordenação assumiu em 2020,
acredito que o início de ações de
melhorias para 2021 do que foi
apontado em 2019 e 2020 será
iniciado agora.

site da Unidade

Em 2020 e 2021 a Coordenação
se esforçou em divulgar editais e
chamadas de interesse dos
alunos, sempre se comunicando
pelo email das turmas e das
entidades estudantis,
principalmente Centro
Acadêmico, para ajuda na
divulgação. Muitas demandas do
curso foram levadas a Colegiado
e Conselho para discussão e
tentar atendimento, mesmo
durante o período de pandemia.

P olítica Para a Internacionalização

Divulgação no meio acadêmico

Sua implantação no âmbito do
curso

Os editais dos programas de
mobilidade acadêmica são de
responsabilidade da Agência de
Internacionalização e de Inovação
(AGINOVA/UFMS), ficam
disponíveis em seu site e
geralmente são divulgados no site
da UFMS. Os
poucos alunos que entraram em
contato com a coordenação a
respeito foram orientados
devidamente. Acredito que o
lançamento de novos editais possa
ser comunicado pelo email da
Coordenação ou via SEI para que
possa chegar ao nosso
conhecimento para uma melhor
divulgação entre os
alunos.
Desde que assumi a Coordenação
em 2020 somente duas alunas me
procuraram a respeito de
mobilidade e apenas uma aluna se
candidatou a um Edital e
Mobilidade Internacional pela
AGINOVA, foi aceita, mas
infelizmente teve que desistir pois
a Universidade para qual ela se
candidatou interrompeu as
atividades presenciais no segundo
semestre de 2021, data em que ela
iria.

Fonte: Coordenação de curso.
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Os editais dos programas de
mobilidade acadêmica são de
responsabilidade da Agência de
Internacionalização e de
Inovação (AGINOVA/UFMS),
ficam disponíveis em seu site e
geralmente são divulgados no
site da UFMS. Os
poucos alunos que entraram em
contato com a coordenação a
respeito foram orientados
devidamente. O lançamento de
novos editais comunicado pelo
email da Coordenação ou via SEI
serão divulgados para as turmas
de alunos.

Em 2021 duas alunas do curso de
Farmácia se inscreveram e foram
aceitas para o Programa de
Mobilidade Internacional, e irão
fazer um semestre letivo na
Universidade do Porto (Portugal)
em 2022.

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a coordenação:
Com o período de pandemia e ensino remoto de emergência, foram muito importantes os auxílios
para aquisição de chips de dados, de EPIs, empréstimo de equipamentos eletrônicos e uso de laboratórios de
informática no campus para os alunos vulneráveis economicamente. Alguns prédios do curso passaram por
pintura interna e externa, o estacionamento próximo ao LAC e LTF foi asfaltado e as vagas de carros e motos
foram delimitadas, e a iluminação entre os blocos e no estacionamento foi modificada e ampliada, o que
melhorou muito a circulação de veículos e pessoas, bem como a segurança durante a noite. Algumas árvores
com risco de queda nesses locais também foram retiradas. No entanto, LAC e LTF ainda precisam de melhorias
nos telhados (muita infiltração em laboratórios e salas de aula) e na rede elétrica, já defasada e
sobrecarregada.
Embora nenhuma fragilidade ou oportunidade de melhoria tenha sido apontada nas questões
objetivas em 2021, diversos pontos negativos foram registrados nas questões abertas:

Questão aberta (estudantes): Disciplinas e desempenho docente nas disciplinas
• Pontos negativos:
Didática, tempo para a entrega/lançamento das notas/frequências, ausência de aulas práticas em função do
ensino remoto; ausência de retorno dos e-mails enviados pelos acadêmicos, desorganização com as aulas e
conteúdos, não cumprimento do plano de ensino da disciplina, provas muito complexas quando comparadas
ao trabalhado em sala de aula, se comunica com os acadêmicos de forma indelicada, ríspida.

Questão aberta (docentes): Desempenho estudantil
• Pontos negativos:
1. As aulas práticas de prevenção à pandemia foram realizadas de maneira remota (modalidade síncrona),
prejudicando a técnica dos serviços
2. Alunos que não participaram das maiorias das atividades

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório de 2021 enviado pela CSA:
A coordenação do curso realizará reuniões com os docentes do curso, incentivando capacitações e
melhorias no uso de ferramentas inovadoras de ensino-aprendizagem. Com o retorno das aulas na modalidade
presencial, muitos pontos negativos serão automaticamente solucionados, no que tange à qualidade das aulas
remotas. Porém, caso o ensino remoto volte a ser adotado, os docentes do curso serão incentivados a
participar de capacitação para o uso de TICs. Ademais, a coordenação do curso se compromete em lev ar os
pontos negativos relatados aos docentes/discentes do curso, a fim de encontrar estratégias para solucionar
os problemas apontados.

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?
A Coordenação do curso utiliza os relatórios de avaliação para conhecer os as fragilidades apontadas
pelos alunos e tentar viabilizar soluções para cada uma delas. Dessa forma, propõe ações para tentar corrigir
essas fragilidades, como melhorar a divulgação de editais para os alunos.
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De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as implementações feitas? Se
não, por quê?
Acreditamos que algumas implementações foram notadas pelos alunos, considerando que alguns
questionamentos recebidos em 2020 não foram apontados na avaliação de 2021. No entanto, acredito que
algumas melhorias físicas nas unidades só devam ter sido notadas no segundo semestre de 2021, e agora em
2022, com o retorno maciço das atividades presenciais.

6.

AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

6.1

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

Identificação do curso

•

Nome do curso: Pós-Graduação em Biotecnologia

•

Titulação acadêmica: Mestrado e Doutorado

•

Modalidade: presencial

•

Turno: integral

•

Duração (UFMS): mestrado min. 24 meses, máx. 36 meses; doutorado min. 48 meses, máx. 60 meses

•

Implantação: 2019

•

Autorização: Resolução COUN nº 41, de 28 de maio de 2018

•

Reconhecimento/Renovação: Biotecnologia (51001012177P1) CAPES; Homologação da 179ª Reunião
do CTC-ES. Parecer CNE/CES nº 839/2019

•

Número de vagas: 24 mestrado, 09 doutorado

•

Regulamento do Programa: Resolução nº 301-COPP/UFMS, de 22 de fevereiro de 2021.
https://ppgbiotecnologia.ufms.br/files/2021/03/RESOLUCAO__COPP__n_301__de_22_02_2021_Bio
tecnologia_M_e_D_FACFAN.pdf

6.1.1

Coordenação e Colegiado

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso.
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Figura 109. Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação).
Mestrado – Biotecnologia:

Doutorado - Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:

Em relação ao curso de mestrado, o coordenador considerou como “Muito bom” (média 5) as
questões 5 e 6, que questionaram sobre “O Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções”
e “O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) quando curso
de residência, desempenhou adequadamente suas funções”, respectivamente. Foi ponderado com média 4
(“Bom”) a questão 4, que avaliou “A Coordenação/Direção desempenhou adequadamente suas funções de
gestão, e esteve disponível no horário de atendimento da UFMS”. Por sua vez, média 2 (“Parcialmente
satisfatório”) foi obtida para as questões 1, 2 e 3, que questionaram: “A Coordenação/Direção divulgou
informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a seu funcionamento, como, por exemplo: Plano
de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de
Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico”; “A Coordenação/Direção divulgou
oportunidades para participação dos estudantes em em programas de ensino (monitoria, ligas acadêmicas,
grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica), extensão, internacionalização, empreendedorismo,
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inovação, cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de assistência ao estudante (serviços,
atendimentos, auxílios)”; e “A Coordenação/Direção propôs melhorias no curso a partir dos resultados de
avaliação institucional (autoavaliação e avaliações externas)”, respectivamente.
Para o curso de doutorado em Biotecnologia, as mesmas questões foram avaliadas, mas nesta
modalidade o coordenador avaliou como “Muito Bom” as questões 4 e 5 e como “Bom” as questões 1 e 2.
Contudo, as questões 2 e 6 foram enquadradas como “Não se aplica/Não sei responder”. Por sua vez, no curso
de doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade o coordenador considerou como “bom” (média 4) todos os
quesitos avaliados.
ANÁLISE GERAL: Em relação a avaliação da coordenação pelo coordenador, não foram observadas
fragilidades para o curso de Doutorado em Biotecnologia e em Biotecnologia e Biodiversidade. Contudo, para
o mestrado foram detectadas 3 fragilidades, das quais duas estão relacionadas com a divulgação de
informações e de oportunidades, e uma relacionada com propostas de melhorias no curso a partir dos
resultados de avaliação institucional.
FRAGILIDADES APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 1 e 2)
- Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação) – MESTRADO em Biotecnologia:
Questão 1: A Coordenação/Direção divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, relacionados a
seu funcionamento, como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI), integrado ao
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto
Pedagógico (média 2,00).
Questão 2: A Coordenação/Direção divulgou oportunidades para participação dos estudantes em em
programas de ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, iniciação científica),
extensão, internacionalização, empreendedorismo, inovação, cultura, esporte (editais, projetos,
eventos/ações) e de assistência ao estudante (serviços, atendimentos, auxílios) (média 2,00).
Questão 3: A Coordenação/Direção propôs melhorias no curso a partir dos resultados de avaliação
institucional (autoavaliação e avaliações externas) (média 2,00).

Figura 110. Avaliação da coordenação pelos estudantes.
Mestrado – Biotecnologia:

Doutorado - Biotecnologia:
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Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:

Os alunos de mestrado e de doutorado consideraram, em maioria percentual, como “Muito bom” e
“Bom” as atividades exercidas pela coordenação em todos os quesitos.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades na avaliação da coordenação perante a percepção
dos estudantes.

6.1.2

Atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos estudantes.

Figura 111. Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador.
Mestrado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:
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Para o mestrado, a questão 1 (Existe oportunidade de participação em programas de assistência
estudantil como, por exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche,
empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip de dados) e questão 2 (Foram disponibilizadas ferramentas
de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às
diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas) foram enquadrados pelo
coordenador como “Não Se Aplica/Não Sei Responder”. Por sua vez, a questão 3 (Existe acompanhamento de
egressos) foi considerada como “Satisfatório” (média 3).
No doutorado em Biotecnologia, o coordenador considerou “Não Se Aplica/Não Sei Responder” para
a questão 2 e como “Satisfatório” as questões 1 e 3. Por sua vez, no doutorado em Biotecnologia e
Biodiversidade, o coordenador considerou como “muito bom” todos os quesitos.
ANÁLISE GERAL: Não foi detectada fragilidades no doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade.
Contudo, foi detectada como oportunidade de melhoria o acompanhamento de egressos dos cursos de
mestrado e doutorado em Biotecnologia. Além disso, para este doutorado também foi observada a
oportunidade de melhoria na existência de oportunidades de participação em programas de assistência
estudantil.
OPORTUNIDADES DE MELHORIA APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 3)
- Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador – MESTRADO e DOUTORADO em Biotecnologia:
Questão 3: Existe acompanhamento de egressos (média 3,00).
- Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador –DOUTORADO em Biotecnologia:
Questão 1: Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo:
auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de
tecnologia, chip de dados (média 3,00).

Figura 112. Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.
Mestrado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:
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No doutorado em Biotecnologia os acadêmicos consideram como “Muito Bom” (média 5) o
atendimento aos estudantes. Para o mestrado, 50% dos alunos consideraram como “Muito bom” a questão 1
(Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, por exemplo: auxílioalimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de
tecnologia, chip de dados) e como Muito bom” (25%) e “Bom” (25%) a questão 2 (Foram disponibilizadas
ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por exemplo, adaptação de espaços físicos e de
equipamentos às diferentes deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas), enquanto 50%
optaram pela opção “não se aplica/não sei responder” para as questões 1 e 2, justamente por não sentirem a
necessidade dos auxílios e ferramentas de acessibilidade durante o estudo remoto. Para o doutorado em
Biotecnologia e Biodiversidade os acadêmicos consideraram como Muito bom” a questão 1 e como “não se
aplica/não sei responder” a questão 2.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades no atendimento aos estudantes pelos estudantes.

6.1.3

Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.

Figura 113. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes.
Mestrado – Biotecnologia:
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Doutorado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:

*Não houve avaliações deste eixo em 2021/2 para o doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade
Os estudantes de Mestrado e Doutorado de Biotecnologia em 2021/1 avaliaram como “muito bom” e
“bom” todos os requisitos abordados, com médias maiores que 4. No segundo semestre (2021/2), os
resultados para Mestrado e Doutorado obtiveram avaliação predominante como “muito bom”; tal que, para
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o grupo de doutorandos houve satisfação em 100% dos quesitos , com nota 5. Para o doutorado em
Biotecnologia e Biodiversidade em 2021/1 os acadêmicos consideram como “muito bom” e “bom” todos os
requisitos abordados, com médias superiores a 3,75.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades.

Figura 114. Avaliação do desempenho do docente orientador pelos estudantes.
Mestrado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:

Os alunos (mestrado e doutorado) avaliaram como “muito bom” (média 5) a questão 1: “Tem
disponibilidade para me atender/orientar, atua no planejamento da minha pesquisa e estimula a produção
científica) .tiveram bom relacionamento com seus orientadores e consideraram e bom desempenho dos seus
orientadores”.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades.

6.1.4

Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil.
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Figura 115. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação).
Mestrado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia:
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Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:

*Não houve avaliações deste eixo em 2021/2 para o doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade
No primeiro semestre (2021/1) a maioria dos alunos de mestrado e doutorado consideraram o
desempenho estudantil como “muito bom” (de 20 a 60%) e “bom” (25 a 80%), que juntos representa a maioria
dos acadêmicos. Para o semestre 2021/2 os percentuais de “muito bom” aumentaram consideravelmente (50
a 100% de representação dos alunos). Este aumento pode ser devido a adaptação dos estudantes ao estudo
remoto.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades.

Figura 116. Avaliação do desempenho estudantil pelos estudantes (autoavaliação).
Mestrado – Biotecnologia:

Doutorado – Biotecnologia:
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Doutorado – Biotecnologia e Biodiversidade:

Os acadêmicos do Mestrado e Doutorado em Biotecnologia consideraram o desempenho estudantil
(geral) como “muito bom” e “bom”, que juntos representam a maioria dos estudantes. Entretanto, para os
estudantes do Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade apenas duas questões foram cons ideradas como
“muito bom” (questão 4 - Tenho postura ética nas aulas/atividades (respeito à coletividade, observância às
normas internas e externas, e relacionamento com docentes, colegas e pacientes/pessoas atendidas, se for o
caso; e questão 5 - Acesso com frequência adequada meu e-mail institucional e os canais oficiais de
comunicação para obter informações sobre a UFMS). Neste eixo, os estudantes deste curso avaliaram com
média 3 a questão 1 (Busco participar de atividades (eventos, projetos, oficinas e/ou grupos de estudo)
relacionadas à área do meu curso, na UFMS ou externamente) e com média 2 as questões 2 (Tenho
habilidade/conhecimento para utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)) e 3 (Contribuo
para o desenvolvimento do curso por meio de participação ativa nas aulas/atividades, publicações científicas,
pedidos de patentes, organização de eventos entre outros).
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades para o Mestrado e Doutorado em Biotecnologia.
Foram observadas oportunidades de melhoria e fragilidade no Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade.
OPORTUNIDADES DE MELHORIA APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 3)
- Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) –DOUTORADO em
Biotecnologia e Biodiversidade:
Questão 1: Busco participar de atividades (eventos, projetos, oficinas e/ou grupos de estudo) relacionadas à
área do meu curso, na UFMS ou externamente. (média 3,00).
FRAGILIDADES APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 1 e 2)
- Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação) –DOUTORADO em
Biotecnologia e Biodiversidade:
Questão 2: Tenho habilidade/conhecimento para utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
(média 2,00).
Questão 3: Contribuo para o desenvolvimento do curso por meio de participação ativa nas aulas/atividades,
publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos entre outros. (média 2,00).

6.1.5

Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.

103

Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual.
Foi proposta alguma
aç ão?
Q ual e para quem?

Fr agilidade

Situação atual da ação:
enc aminhada, realizada,
em andamento etc.

Eixo: Desempenho do Estudante – 2020/1
Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto,
Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação)

Divulgação /
Coordenação

Conhecimento dos documentos de área do Curso de PósGraduação e dos critérios de avaliação do
quadriênio

Divulgação /
Coordenação

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

Divulgação /
Coordenação

Participação em eventos nacionais e internacionais na área

Divulgação /
Coordenação / PROPP

Foi solicitado divulgação e
esclarecimentos dos
orientadores para os
orientandos
Foi solicitado divulgação e
esclarecimentos dos
orientadores para os
orientandos
Foi solicitado divulgação e
esclarecimentos dos
orientadores para os
orientandos
Foi divulgado editais
PROPP para auxílio
participação em eventos

Eixo: Disciplinas/Desempenho Docente – 2020/1
A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no
plano de ensino) na biblioteca física e/ou virtual

Docentes do
programa

Eixo: Coordenação do Programa de Pós-graduação
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência
estudantil (atendimento psicossocial, auxílios permanência,
creche, moradia, emergencial, apoio surdos, apoio
Divulgação /
deficientes, apoioador conteúdo ensino médio, cadastro RU,
Coordenação /PROPP
auxílio participação eventos, odontológico, nutricional e de
fisioterapia)
Divulgação /
Divulgação e acesso ao Regulamento da Pós-graduação
Coordenação /
Stricto Sensu da UFMS
Orientadores

Foi solicitado aos docentes
a indicação de bibliografia
pertinente (Codec)

Foi Informado aos alunos
às ajudas da PROAES e
divulgado no site do ppg

Foi divulgado e adicionado
no site do PPG

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

Reuniões /
Coordenação/
Orientadores

Realizam-se reuniões
anuais com os alunos e
orientadores

Realização de melhorias do curso considerando os resultados
da autoavaliação, planejamento estratégico e das avaliações
externas (CAPES)

Reunião /
Coordenação /
Orientadores

Em andamento pela
Coordenação do curso

Divulgação /
Coordenação

Processos no sistema SEI
para os docentes,
divulgado
pelo representante
discente entre seus pares.

Comunicação/divulgação das decisões do colegiado

Eixo: Desempenho do Estudante – 2020/2
Reunião/
Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto,
Coordenação /
Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação)
Orientadores
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Solicitou-se a realização de
reuniões e avaliações
anuais aos orientadores

Financiamento /
PROPP / agências
Financiadoras
Financiamento /
Participação em eventos nacionais e internacionais na área
PROPP / agências
Financiadoras
Eixo: Meta-avaliação
Contribuição para o Programa por meio de publicações em
eventos e periódicos

Orientadores solicitaram à
PROPP financiamento
Orientadores e alunos
solicitaram à PROPP
financiamento

Redução / PROPP

Foi reduzido o número de
questões e foi solicitado
não duplicar por curso de
mestrado e doutorado

Eixo: Coordenação do Programa de Pós- Graduação
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência
estudantil (atendimento psicossocial, auxílios permanência,
Divulgação /
creche, moradia, emergencial, apoio surdos, apoio
Coordenação /
deficientes, apoio conteúdo ensino médio, cadastro RU,
PROPP, quando
auxílio participação eventos, odontológico, nutricional e de
disponível
fisioterapia)
Eixo: Planejamento e Avaliação Institucional

Atualmente não existem
auxílios além de bolsas do
PPG.

Quantidade de questões

Divulgação dos resultados da autoavaliação

Divulgação /
Coordenação

Comissão de Autoavaliação

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

Divulgação /
Coordenação

Em andamento pela
Coordenação

Eixo: Políticas de Ensino
Criação do programa
Existência de programa de mobilidade acadêmica (nacional
/ Coordenação /
ou internacional)
PROPP / Agências
financiadoras

Não na UFMS. Existem
editais diretamente
coordenado por docentes

Eixo: Política de Desenvolvimento da Extensão, Cultura e Esporte
Estímulo para a participação em projetos de extensão, cultura
Reuniões /
Demanda encaminhada
e esporte por meio de programas de bolsas mantidos com
Coordenação / PROPP
aos orientadores
recursos próprios ou de agências de fomento
Eixo: Polít. Estímulo Produção Estudantil e Participação Em Eventos
Criação do programa
Apoio financeiro ou logístico para a organização e
Divulgação de editais
/ Coordenação /
participação em eventos na IES e de âmbito local, nacional ou
PROPP para auxílio
PROPP / Agências
internacional
participação em eventos
financiadoras
Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em
encontros e periódicos nacionais e internacionais

Financiamento /
PROPP / Agências
financiadoras

Eixo: Política de Atendimento Aos Estudantes
Procurar bolsas /
Coordenação / PROPP
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
/ Agências
financiadoras
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços,
equipamentos adaptados as deficiências, tecnologias
assistivas)

Criação do programa
/ Direção / PROPP

Divulgação /Direção /
PROPP
Eixo: Processos de Gestão Institucional

Apoio psicopedagógico
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Divulgação de editais
PROPP para auxílio
publicação

Atualmente não existem
auxílios além de bolsas do
PPG.

Encaminhada
Divulgado aos alunos e no
site do PPG

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

Divulgação das decisões colegiadas pela comunidade interna

Orientadores

O PPGBiotec tem
representante discente,
outras
representações não são
pertinentes

Divulgação /
Coordenação

Processos no sistema SEI
para os docentes,
divulgado pelo
representante discente
entre seus pares.

Fonte: Coordenação de curso.

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a coordenação:
Duas bolsas CAPES foram adicionadas desde a criação do PPG. Foram obtidas 2 bolsas da FUNDECT
para mestrado e doutorado, e uma bolsa de Pós-doutorado. Não puderam ser solicitadas bolsas CNPq porque
o PPG ainda não tem nota de avaliação CAPES. Lamentavelmente a coordenação do PPGBiotec e colegiado
não tem autonomia para obter mais bolsas, nem financiamento para os orientadores, espaços físicos ou
infraestrutura de equipamentos que fazem falta para a melhoria das metas do PPG.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na autoavaliação
institucional de 2021 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de curso, considerando: maior
percentual em (sem contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade de
melhoria e escores 4 + 5 = bem avaliado.

Tabela 14. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no ano de 2021 e ações
propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica
/não sei.
Segmentos*

Média

Tipo

Aç ões Propostas

Eixo: Avaliação da coordenação pelo coordenador (autoavaliação)
Questão 1: A
Coordenação/Direção
divulgou informações e
documentos da UFMS e do
Curso, relacionados a seu
funcionamento, como, por
exemplo: Plano de
Desenvolvimento Institucional
da UFMS (PDI), integrado ao
Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), Plano de
Desenvolvimento da Unidade
(PDU), Regulamentos e
Projeto Pedagógico

CPG

2,00

F

Divulgação aos alunos e docentes

Questão 2: A
Coordenação/Direção
divulgou oportunidades para

CPG

2,00

F

Divulgação aos alunos e docentes
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participação dos estudantes
em em programas de ensino
(monitoria, ligas acadêmicas,
grupos de estudo), pesquisa
(editais, iniciação científica),
extensão, internacionalização,
empreendedorismo, inovação,
cultura, esporte (editais,
projetos, eventos/ações) e de
assistência ao estudante
(serviços, atendimentos,
auxílios)
Questão 3: A
Coordenação/Direção propôs
melhorias no curso a partir
dos resultados de avaliação
institucional (autoavaliação e
avaliações externas)

CPG

2,00

F

Adicionados no planejamento do curso e no
relatório da plataforma sucupira

Eixo: Avaliação do atendimento aos estudantes pelo coordenador
Questão 1: Existe
oportunidade de participação
em programas de assistência
estudantil como, por exemplo:
Responsabilidade da PROAES e PROPP. Informações
auxílio-alimentação, auxílioCPG
3,00
O
fornecidas foram divulgadas.
moradia, auxílio-permanência
e auxílio-creche, empréstimo
de equipamentos de
tecnologia, chip de dados
Questão 3: Existe
CPG
3,00
O
Primeiros egressos em 2021. Sim.
acompanhamento de egressos
Eixo: Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação)
Questão 1: Busco participar de
atividades (eventos, projetos,
oficinas e/ou grupos de
estudo) relacionadas à área do
meu curso, na UFMS ou
externamente
Questão 2: Tenho
habilidade/conhecimento para
utilizar as Tecnologias de
Informação e Comunicação
(TICs)

PGS

3,00

O

Incentivar reuniões de alunos e orientadores

PGS

2,00

F

Os alunos serão orientados a buscar ajuda quanto
ao uso das TICs

Questão 3: Contribuo para o
desenvolvimento do curso por
meio de participação ativa nas
Incentivar reuniões de alunos e orientadores
aulas/atividades, publicações
PGS
2,00
F
Divulgação no site do PPG
científicas, pedidos de
patentes, organização de
eventos entre outros
* Estudantes de pós-graduação stricto sensu (PGS), de residência (PGR), docentes (Do), coordenadores de pós graduação
(CPG). Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).
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Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?
São utilizados no planejamento do PPG e no relatório anual da Plataforma Sucupira

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as implementações feitas? Se
não, por quê?
Parcial

6.2

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (M/D)

Identificação do curso

•

Nome do curso: Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas

•

Titulação acadêmica: Mestrado e Doutorado

•

Modalidade: presencial

•

Turno: integral

•

Duração (UFMS): 24 meses mestrado; 48 meses doutorado

•

Implantação: 2011

•

Autorização: Ofício nº 89/2011-PROPP, de 18 de agosto de 2011

•

Reconhecimento: FARMÁCIA (40300005), Portaria Capes 0129 de 17/06/2019

•

Número de vagas: 24 mestrado, 09 doutorado

•

Regulamento do Programa: mestrado (https://ppgfarmacia.ufms.br/files/2017/11/REGULAMENTOPPGFARM-2016.pdf);
doutorado
(https://ppgfarmacia.ufms.br/files/2020/08/RegulamentoDutorado.pdf)

6.2.1

Coordenação e Colegiado

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca da coordenação de curso. Importante
informar que o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas não realizou a
avaliação.
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Figura 117. Avaliação da coordenação pelos estudantes.
Mestrado:

Doutorado:

Os alunos de mestrado e de doutorado consideraram, em maioria percentual, como “Muito bom” e
“Bom” as atividades exercidas pela coordenação em todos os quesitos.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades na avaliação da coordenação perante a percepção
dos estudantes.

6.2.2

Atendimento aos estudantes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do atendimento aos estudantes.
Importante informar que o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas não
realizou a avaliação.

Figura 118. Avaliação do atendimento aos estudantes pelos estudantes.
Mestrado:

Doutorado:
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Os alunos de mestrado e de doutorado consideraram, em maioria percentual, como “Muito bom” e
“Bom” o atendimento aos estudantes em todos os quesitos avaliados.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades neste eixo.

6.2.3

Disciplinas e docentes

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca de disciplinas e docentes.

Figura 119. Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes.
Mestrado:
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Doutorado:

Os estudantes de Mestrado e Doutorado em 2021/1 avaliaram em maioria como “muito bom” todos
os requisitos abordados, com médias maiores que 4. No segundo semestre (2021/2), os resultados para
Mestrado e Doutorado obtiveram avaliação predominante como “muito bom”; exceto para a questão 4
(Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações) do curso de Mestrado, que obteve
predominância percentual (57%) na condição “insatisfatório”.
ANÁLISE GERAL: Foi detectada fragilidade no curso de mestrado no semestre 2021/2, em relação a
coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações.
FRAGILIDADES APONTADAS NO SEGMENTO (maior frequência de resposta no escores 1 e 2)
- Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes – Mestrado:
Questão 4: Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações (média 2,57)
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Figura 120. Avaliação do desempenho do docente orientador pelos estudantes.
Mestrado:

Doutorado:

Os alunos (mestrado e doutorado) avaliaram, em maioria percentual, como “muito bom” (média
acima de 4,67) a questão 1: “Tem disponibilidade para me atender/orientar, atua no planejamento da minha
pesquisa e estimula a produção científica) .tiveram bom relacionamento com seus orientadores e
consideraram e bom desempenho dos seus orientadores”.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades.

6.2.4

Desempenho estudantil

A seguir são apresentados os resultados da avaliação acerca do desempenho estudantil.

Figura 121. Avaliação do desempenho estudantil nas disciplinas pelos estudantes (autoavaliação).
Mestrado:
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Doutorado:

Os alunos de mestrado e de doutorado consideraram, em maioria percentual, como “Muito bom” e
“Bom” o desempenho estudantil nas disciplinas em todos os quesitos avaliados. Além disso, observa-se que
os percentuais para o doutorado melhoraram em 2021/2, quando comparado ao 2021/1.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades neste eixo.

Figura 122. Avaliação do desempenho estudantil pelos estudantes (autoavaliação).
Mestrado:

Doutorado:
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Os acadêmicos do Mestrado e Doutorado consideraram o desempenho estudantil (geral) como “muito
bom” e “bom”, que juntos representam a maioria dos estudantes.
ANÁLISE GERAL: Não foram detectadas fragilidades para o Mestrado e Doutorado.

6.2.5

Plano de ação do curso

Seguem as considerações da Coordenação após a análise do relatório enviado pela CSA.

Quadro. Ações propostas pela coordenação para sanar as Fragilidades apontadas em 2020 e sua situação atual.
Foi proposta alguma ação?
Situação atual da ação: encaminhada, realizada, em
Q ual e para quem?
andamento etc.
Eixo: Política para internacionalização

Fr agilidade

Divulgação no meio
acadêmico

Sua implantação no
âmbito do curso

Divulgação dos
resultados da
autoavaliação

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

Estamos monitorando as
oportunidades nos canais oficiais e
divulgando aos alunos por mala
direta e redes sociais, assim como a
coordenação está providenciando
documentos necessários e
orientações aos interessados

Continuamos a realizar a mesma estratégia.

Este ano temos alunos pleiteando
Os alunos que tiveram a oportunidade de fazer
vagas para doutorado sanduiche,
doutorado sanduiche, acabaram não realizando os
após o ingresso dos novos
mesmos por motivos particulares. Divulgamos as
discentes faremos reuniões para
poucas oportunidades que surgiram, a pandemia
orientar e mostrar caminhos para
vem minando as chances dos atuais alunos
intercambio
realizarem estágio no exterior
Eixo: Planejamento e Aval. Institucional
O programa divulgou os resultados
aos docentes e discentes por email.

Não tivemos um retorno por parte dos docentes e
alunos

Estamos trabalhando para
melhorar nossas métricas e
baseado na autoavaliação o
programa está se reestruturando
para ser mais atrativo e com um
sistema de gestão mais dinâmico

Um problema vem ficando muito evidente dentro
do programa: os docentes permanentes do
programa estão enfrentando problemas para
receber um número maior de alunos de mestrado e
doutorado, pois a grande maioria não tem
laboratórios dedicados a pesquisa e não conseguem
conciliar os espaços com ensino e pesquisa de
maneira otimizada. Além disso, a carência de
fomento faz com que professores tenham
dificuldades de manter suas linhas de pesquisa,
assim o programa tem receio de não conseguir
suprir o aumento da demanda de alunos.

Fonte: Coordenação de curso.

- Outras ações/melhorias importantes realizadas ou considerações, de acordo com a coordenação:
É de extrema urgência a criação de espaços para ensino e pesquisa separados nos laboratórios que
desenvolvem dissertações e teses. Atualmente a grande maioria dos docentes permanentes do programa tem
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que dividir os laboratórios entre ensino e pesquisa, não conseguindo uma agenda compatível para aumento
do número de orientações e melhoria na qualidade das pesquisas.

A seguir estão apresentadas as fragilidade ou oportunidades de melhorias apontadas na autoavaliação
institucional de 2021 e as ações propostas de acordo com a Coordenação de curso, considerando: maior
percentual em (sem contar as respostas NS/NSA) escores 1 + 2 = Fragilidade, escore 3 = Oportunidade de
melhoria e escores 4 + 5 = bem avaliado.

Tabela 15. Fragilidades (F) e oportunidades de melhoria (O) apontadas por segmento no ano de 2021 e ações
propostas para saná-las. Respostas: 5- Concordo totalmente a 1- Discordo totalmente, NSA/NS- não se aplica
/não sei.
Segmentos* Média Tipo
Aç ões Propostas
Eixo: Avaliação de disciplinas e seus docentes pelos estudantes
A coordenação irá reavaliar os planos de ensino das
disciplinas do mestrado e doutorado e reforçar ao
EPG
2,57
F
corpo docente a importância de sua atualização e
cumprimento integral dos planos de ensino.
* Estudantes de pós-graduação stricto sensu (PGS), de residência (PGR), docentes (Do), coordenadores de pós-graduação
(CPG).
Fonte: Coordenação de curso (ações propostas).
Questão 4: Houve coerência
entre o conteúdo ministrado e
as avaliações

Como a coordenação utiliza os resultados da avaliação?
Para monitorar pontos de fragilidade e a qualidade da formação dos cursos de mestrado e doutorado.

De acordo com resultados da avaliação atual, a comunidade do curso percebeu as implementações feitas? Se
não, por quê?
Houve melhoria nos pontos de fragilidade da última avaliação, que demonstra a eficácia das medidas
adotadas.

7.

BALANÇO CRÍTICO

Foi observado que as sensibilizações realizadas, principalmente por e-mail e whatsapp foram os meios
de acesso que melhor contribuíram para o engajamento dos segmentos. Infelizmente, devido à pandemia,
não foram feitas sensibilizações presenciais. Na avaliação de 2021/1 a Facfan obteve 60,8% de participação,
enquanto em 2021/2 alcançou somente 28,9% da Unidade. Essa redução na participação possivelmente foi
devido ao período estabelecido para avaliação do 2º semestre, que coincidiu com o início das férias, além de
concomitar com as festividades de final de ano. Embora a avaliação institucional do ano de 2021 tenha sido
considerada “menos extensa”, “rápida” e com “linguagem mais acessível”, ainda houve relato de problemas
técnicos de acesso ao sistema, o que impossibilitaram/desmotivaram a participação dos diversos segmentos.
Diante dos dados obtidos e análises ponderadas ao longo do relatório, considera-se necessário estimular ainda
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mais a participação dos segmentos, bem como ampliar a conscientização da importância destas avaliações
para a construção de planos de ação mais efetivos e implementação de melhorias na UFMS e Facfan.

8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2021, de modo geral, a comunidade acadêmica da Facfan considerou como “muito bom” e “bom”
os eixos avaliados. Ao comparar as fragilidades (F) e oportunidades (O) de melhorias entre as avaliações de
2020 e 2021, observa-se que houve uma redução significativa. Essa constatação sugere que direção,
coordenações e demais agentes administrativos se esforçaram para minimizar ou sanar os aspectos
considerados vulneráveis em avaliações anteriores. Na atual avaliação, quando os eixos foram ponderados
pelos acadêmicos, não houve identificação de F e O para os cursos de graduação da Facfan – apenas os
coordenadores apontaram como F o questionamento “Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade
aos estudantes, como por exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes
deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas”. Na percepção dos técnicos administrativos, foi
considerada em 2021 uma F a divulgação dos resultados e melhorias referentes às autoavaliações anteriores.
Por sua vez, coordenadores de Pós-Graduação consideraram como F o acompanhamento de egressos. Apesar
da maioria dos eixos terem alcançado bons resultados, todos os segmentos apontaram pontos negativos e
indicaram sugestões que podem ser utilizados pelos gestores da Facfan como metas de melhoria da Unidade;
dos quais destacam-se: falta de estrutura física e de manutenção das instalações da Facfan; falta de
investimento em segurança e compra de materiais; melhora da limpeza/dedetização das instalações;
implementação de um controle de permanência dos servidores no horário de trabalho; e disponibilizar mais
espaços de convivência na Unidade.
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