
Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  1 

 

 

  

2013 

Abril de 2014 

AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 
UNIDADE 



Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  2 

 

COMISSÃO SETORIAL CPA- CCBS 

 

 

Docentes: 

Profº José Antônio Braga 

Profª Osvaldinete Lopes de Oliveira Silva 

Profª Sandra Luzinete Felix de Freitas 

Profª Sarah Alves Auharek 

Profª Soraya Solon 

 

 

Técnico-administrativos: 

Adízio Nascimento Marcondes 

 

 

Discente: 

Janainny Magalhães Fernandes 

 

 

 

DIRIGENTE  Profª Edna Scremin Dias 

 

 

 

 

 

 

Comissão designada pela Instrução de Serviço nº 206, de 25 de outubro de 2012. 



Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  3 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................... 04 

2 CURSOS DE GRADUAÇÃO................................................................................ 04 

- Ciências Biológicas licenciatura.............................................................................. 06 

- Farmácia................................................................................................................. 07 

- Fisioterapia.............................................................................................................. 08 

- Nutrição................................................................................................................... 10 

- Tecnologia de alimentos.......................................................................................... 13 

- Enfermagem............................................................................................................. 14 

3 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO........................................................................ 17 

 

4 ATIVIDADES DE EXTENSÃO............................................................................. 

 

29 

 

5 AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA...................................... 

 

33 

 

5.1 Discentes ............................................................................................................. 

 

33 

- Avaliação do Curso.................................................................................................. 39 

- Avaliação do coordenador do Curso......................................................................... 42 

- Avaliação dos discentes e docentes.......................................................................... 43 

- Avaliação do desempenho discente......................................................................... 44 

- Avaliação do desempenho docente.......................................................................... 45 

- Avaliação de pesquisa e extensão............................................................................. 47 

- Avaliação da infraestrutura física............................................................................. 48 

- Avaliação da responsabilidade social da instituição................................................. 52 

- Avaliação da comunicação com a sociedade............................................................ 53 

- Avaliação da organização e gestão da instituição..................................................... 53 

- Avaliação da política de atendimento ao discente.................................................... 54 

 

5.2 Docentes............................................................................................................... 

 

56 

- Unidade setorial........................................................................................................ 56 

- Condições de oferecimento do Curso....................................................................... 57 

- Pesquisa e extensão................................................................................................... 58 

- Direção e unidade setorial......................................................................................... 59 

- Organização e gestão da UFMS................................................................................ 60 

- Responsabilidade social da UFMS........................................................................... 60 

- Autoavaliação........................................................................................................... 62 

- Comentários dos docentes sobre as potencialidades e fragilidades do Curso.......... 61 

 

5.3 Coordenadores...................................................................................................... 

 

67 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................... 

 

69 

 

  



Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  4 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve sua origem 

em 1962 com a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia em Campo Grande, a qual 

foi o embrião do ensino superior público no sul do Estado de Mato Grosso. 

Em 1966, pela lei Estadual n. 2.620, esses cursos passaram a integrar o Instituto de 

Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), sendo reformulada a estrutura anterior, 

instituídos os Departamentos e criado o Curso de Medicina. Os três cursos integrantes deste 

instituto – Farmácia, Odontologia e Medicina - deram início a estruturação do atual Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). 

Em 1967, foram criados novos Institutos Superiores nas cidades de Corumbá e Três 

Lagoas, ampliando assim a rede pública estadual de ensino superior. A lei Estadual nº 2.947 

de 1969 criou a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), integrando os Institutos de 

Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, e os Centros Pedagógicos de Aquidauana e Doura-

dos. Com a divisão do Estado de Mato Grosso, a UEMT foi federalizada pela lei Federal nº 

6.674 de 1979, passando a denominar-se Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS). Desde a criação do ICBCG até a implantação da UFMS, novos cursos foram 

criados e implantados no CCBS, chegando a ser responsável pela estrutura física e pedagógica 

de 7 cursos de graduação (Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia e Bioquímica, Zo-

otecnia, Veterinária, Ciências Biológicas), até o ano de 2005. O CCBS foi a primeira unidade 

institucional da UFMS, abrigando inicialmente todos os cursos da área de Saúde e Biológicas. 

Com a criação e implantação das Faculdades de Medicina (FAMED), Medicina Ve-

terinária e Zootecnia (FAMEZ) e de Odontologia (FAODO), os respectivos cursos saíram da 

estrutura do CCBS, ficando o Centro responsável por 04 cursos de Graduação e 02 Programas 

de Pós-Graduação strictu sensu (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação e 

em Biologia Vegetal), com 02 cursos de Mestrado (Botânica e Ecologia/Conservação) e 01 

Doutorado em Ecologia e Conservação. 

Em 1966, pela lei Estadual nº 2.620, esses cursos passaram a integrar o Instituto de 

Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), sendo reformulada a estrutura anterior, 

instituídos os Departamentos e criado o Curso de Medicina. Os três cursos integrantes deste 

instituto – Farmácia, Odontologia e Medicina - deram início a estruturação do atual Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). 

Com a extinção dos departamentos na UFMS, em julho de 2011, o controle 

pedagógico, administrativo e de gestão dos cursos do CCBS, ficou sob a responsabilidade da 

Direção dessa unidade setorial. Em 2013, foi realizada eleição para novo mandato da gestão 

administrativa do CCBS empossando a chapa Inovar-CCBS. 

Atualmente, o CCBS integra 07 cursos de graduação presencial, 03 pós-graduações 

latu sensu (especialização e residência) e 10 programas  strictu sensu (doutorado e mestrado) 

(quadros 1 e 3). 

 

 

2 CURSOS DE GRADUAÇÃO  
 

Os cursos de graduação presencial do CCBS são: Ciências Biológicas (bacharelado); 

Ciências Biológicas (licenciatura); Enfermagem (bacharelado); Farmácia (bacharelado); Fisi-

oterapia (bacharelado); Nutrição (bacharelado); Curso Superior em Tecnologia de Alimentos 

(bacharelado), sendo os 02 últimos implantados em 2011 (quadro 1).  

Em 2013, esses cursos foram constituídos por 188 docentes do quadro regular, com 

1.090 acadêmicos matriculados (quadros 1 e 2). A evasão foi 3,8% menor do que em 2012, 

com 152 (14%) alunos que fizeram exclusão para transferência para outra IES, por desistência 
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ou jubilação. Porém, houve 104 ingressos por transferência externa/interna ou como portador 

de diploma, além dos 298 alunos ingressantes pelo SISU. 

O curso de graduação de ensino a distância (EaD) é o de Ciências Biológicas 

(modalidade licenciatura) pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), gerido pelo setor de 

Educação à Distância da UFMS.  

 

 

Tabela 1: Relação quantitativa de docentes por curso de graduação presencial do CCBS, no 

final do período letivo de 2013,  

Código  Curso 
Total de docen-

tes2 
Substituto Temporário 

0108 Enfermagem 28 3 0 

0113 Farmácia 47 2 0 

0114 Fisioterapia 18 0 0 

0115 

0118 

0110 

Ciências biológicas  49 4 0 

0116 Nutrição 20 1 0 

0117 
Tecnologia de ali-

mentos 
14 0 0 

Sem lotação em curso1 12 0 0 

TOTAL 188 10 0 
1docentes de disciplinas básicas que não são lotados por curso;  
2total de docentes do quadro incluindo substitutos e temporários. 

 

 

Tabela 2: Acadêmicos matriculados por curso de graduação presencial do CCBS incluindo 

ingressos por transferência externa e interna, e matrículas trancadas, no final do período 

letivo de 2013. 

Cód. Curso 
Total de 

matriculados  

Ingressos em 2013 
Matrículas 

trancadas  
Evasão* 

SISU 
Transf. 

Ext. 

Transf. 

Int. 

Portador 

diploma 

0108 Enfermagem 162 44 19 1 6 10 22 

0110 Ciências bi-

ológicas ba-

charelado 

165 49 3 0 3 10 19 

0113 Farmácia 221 46 4 0 16 9 29 

0114 Fisioterapia 

 
209 38 6 0 10 5 19 

0115 Ciências bi-

ológicas li-

cenciatura 

(diurno) 

49 0 1 0 0 3 7 

0116 Nutrição 109 36 9 0  9 11 

0117 Tecnologia 

de alimentos 
82 37 1 0 13 2 24 

0118 Ciências bi-

ológicas li-

cenciatura 

(noturno)  

93 48 2 0 13 2 21 

TOTAL 1.090 298 45 1 58 50 152 

*exclusão por transferência para outra IES, desistência, jubilação, não incluindo os formados. 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  LICENCIATURA 
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- Características gerais 

O curso de graduação em Ciências Biológicas no CCBS teve sua origem com a 

modalidade de Licenciatura e foi criado na década de 1980, autorizado pela Portaria 

RTR/UFMS N° 91 – A, de 20.10.1980 e reconhecido pela Portaria MEC N° 154, de 

17.04.1984 – DOU: 24.04.1984). A carga-horária exigida pelo CFE era de 2.500 horas e a 

UFMS oferecia 3000 horas. É importante destacar que esse foi o primeiro curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UFMS e no Estado de Mato Grosso do Sul.  A 

partir de 1995 foi oferecida também a modalidade de Bacharelado e no período de 1998 a 

2004 se formaram 114 alunos (média de 16 alunos ao ano), com média aproximada de 10 

candidatos por vaga no vestibular. 

Atualmente, no CCBS existem dois cursos de Ciências Biológicas: o bacharelado 

(código: 110) e a licenciatura (código 115 e 118). Na licenciatura o aluno se habilita para 

lecionar em escolas do ensino fundamental e médio, como professor de Ciências e Biologia, 

respectivamente. No ano de 2012,  houve a criação do curso de Licenciatura noturno (código 

118), contudo, os alunos que ingressaram na licenciatura no período diurno (código 115) con-

tinuaram o curso, coexistindo assim, em 2012 e 2013, a modalidade licenciatura nos períodos 

noturno e diurno. 

 

MODALIDADE DO CURSO: Licenciatura 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial. 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral. 

TEMPO DE DURAÇÃO: mínimo 4 anos, máximo 6 anos 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 3.961 h/aula 

NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas anuais 

TURNO: noturno 

 

- Indicadores do curso 

Ingressantes 2013:       SiSu- 35; Portador de diploma- 08; Compulsória- 02 

Formandos: 09 diurno; 0 noturno 

Evasão: 38 

 

- Potencialidades do curso: 

 A avaliação institucional de 2012 apontou como potencialidade do Curso de Biologia 

Licenciatura: a atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados, o formato do SIS-

CAD, o desempenho da coordenação, docentes e discentes, a importância das disciplinas para 

formação profissional, oportunidades de pesquisa e extensão e o atendimento prestado pelos 

técnicos-administrativos da sua unidade setorial. 

 

- Fragilidades do curso: 

A avaliação institucional de 2012 apontou como fragilidade do Curso de Biologia Li-

cenciatura: o oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas, o apoio da instituição para a participação em eventos externos, os recursos computa-

cionais, a disponibilidade de espaços para lazer/convivência, os serviços prestados pelas can-

tinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua unidade setorial, a qualidade dos ser-

viços de ouvidoria da UFMS, a atuação do DCE, a participação dos discentes em processos 

decisórios, a melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores e os serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS. 

 

- Alterações no PPC em 2013 e motivos da mudança se ocorreram: 
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Não houve alterações no PPC em 2013, estão ocorrendo em 2014 para implantar em 2015. 

Essas alterações são para ajustar as cargas horárias das disciplinas em atendimento da Res. 

269 (COEG) e também seguindo orientações do CRBio e MEC. 

 

 

FARMÁCIA 

 

- Características gerais 

 O Curso de Farmácia foi o primeiro curso criado na UFMS e tem como missão a 

formação de profissionais de nível superior que contemple os elementos de fundamentação 

essencial em cada área de conhecimento, campo do saber ou profissão, visando promover ao 

estudante o desenvolvimento da competência intelectual e profissional autônomo e 

permanente.  

O projeto pedagógico atual foi norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Farmácia, instituída pela Resolução CNE/CES 2, de 19/02/2002, e 

que descreve o perfil do egresso farmacêutico com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, apto para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico 

e intelectual. 

O curso de Farmácia da UFMS possui carga horária atual de 5.100 h (50 min h/ aula) 

com disciplinas obrigatórias, optativas, estágios e atividades complementares. O curso é di-

vido em 10 semestres para integralização em 5 anos, com entrada anual de acadêmicos.  

Por ano, são disponibilizadas 50 vagas via SISU. No início do ano de 2013 eram re-

gistrados 212 acadêmicos, tendo então 38 vagas em aberto, oriundas da evasão. Todavia des-

sas, 30 foram preenchidas por processo de portadores de diploma e transferência.  

O corpo docente é composto por 14 professores, sendo desses 13 doutores e um mestre 

em processo de doutoramento. No ano de 2014 serão somados a esses, mais 2 professore dou-

tores que tiveram aprovação no último concurso docente. 

 

MODALIDADE DO CURSO: Bacharelado. 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial. 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral. 

TEMPO DE DURAÇÃO: mínimo 5 anos, máximo 8 anos 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 5.100  h/aula 

NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas anuais 

TURNO: diurno 

 

- Indicadores do curso 

Ingressantes 2013:  SiSu- 46; Portador de diploma- 16; Compulsória- 02 

Formandos: 29 

Evasão: 29 

 

- Potencialidades do curso 

 Forte associação entre ensino, pesquisa e extensão, com efetiva e promissora partici-

pação discente nos projetos. Corpo docente engajado e uniforme no tocante ao pensamento 

do curso, seu futuro e consolidação. Espaço físico próprio, porém fragmentado dos professo-

res e seus laboratórios. 

 

- Fragilidades do curso 

 O reduzido número de professores, que demanda a divisão das disciplinas a professo-

res, muito embora qualificados em titulação, com baixo know how para ministrar disciplinas 
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paralelas. Isto leva a uma marginalização dos conteúdos e da própria disciplina por parte dos 

acadêmicos. A problemática aquisição de materiais para aulas práticas, sejam permanentes ou 

de consumo, estes últimos críticos e que tem prejudicado substancialmente inúmeras discipli-

nas do curso. Como fragilidade, também citamos a inexistência de laboratórios adaptados pa-

ras para portadores de necessidades especiais e local de descanso para os acadêmicos. 

 

- Alterações no PPC em 2013: 

Não houve alterações do PPC em 2013.  

 

- Ações adotadas decorrentes de avaliações externas : 

O Curso passará pela reestruturação do projeto pedagógico em 2014 para atender a 

Resolução 269, de 2013. Nesse momento tentará equacionar as demandas dos professores, as 

necessidades de formação do egresso e a carga horária disponível para integralizar o curso. 

Além disso, priorizando a discussão acerca da importância de disciplinas para a formação 

acadêmica e profissional do aluno, com o objetivo de atender necessidades tácitas e 

expressamente demonstradas pelo mercado de trabalho. 

 

- Outras características: 

O curso no ano de 2014 estará em processo de consolidação da gestão, com acertos de 

gestão em relação às coordenadorias anteriores que, embora tenham desenvolvido um papel 

fundamental para o curso, tiveram um afastamento muito grande da Direção do CCBS, dos 

professores do curso e dos acadêmicos em geral. A reativação do pleno funcionamento do 

colegiado de curso é outro eixo a ser desenvolvido e restabelecido. O curso pretende 

concentrar as atividades de estágio em professores qualificados de forma a tornar a prática 

uma atividade organizada e sustentada em relação aos anos. A pesquisa e a extensão são 

também focos de atuação e programação das ações do curso, que tende a facilitar a promoção 

da participação dos acadêmicos do curso, elevando o número de bolsas distribuídas no curso, 

bem como a diminuindo a evasão pela fidelização e identidade do aluno com as ações do 

curso. 

 

 

FISIOTERAPIA 

 

- Características gerais 

O Curso de Fisioterapia da UFMS é um curso novo na UFMS formado sua primeira 

turma em 2013. O Curso de Fisioterapia foi avaliado pela comissão do INEP em 2012, alcan-

çando conceito 4. Possui como objetivos gerais: 1) formar fisioterapeutas com visão crítica e 

ampla, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento de competências, desde as específicas 

para o exercício da fisioterapia até a visão de mundo e sociedade, que atuem de forma inter-

disciplinar e que concorram para a transformação da realidade, com autonomia profissional, 

social e ética; 2) formar profissionais fisioterapeutas com competências para a atenção integral 

à saúde cinético-funcional dos indivíduos e coletividades, com qualidade, eficiência e resolu-

tividade. Cidadãos conscientes de suas responsabilidades profissionais e sociais, comprome-

tidos com a realidade em que vivem e que estejam em permanente atualização mediante as 

demandas do dinâmico mundo do trabalho, das políticas de saúde e do Sistema Único de Sa-

úde, aptos a identificar as necessidades de saúde e a intervir na saúde cinético-funcional das 

pessoas, considerando o processo saúde/doença/cuidado em suas múltiplas dimensões, e con-

correndo para a transformação da realidade, com autonomia intelectual, social e ética.  

 

MODALIDADE DO CURSO: Bacharelado. 
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MODALIDADE DE ENSINO: Presencial. 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral. 

TEMPO DE DURAÇÃO: mínimo 5 anos, máximo 6 anos 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 4.400  h/aula 

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas anuais 

TURNO: diurno 

 

- Indicadores do curso 

Ingressantes 2013:  SiSu- 38; Portador de diploma- 10 

Formandos: 23 

Evasão: 19 

 

- Potencialidades do curso 

 Apoio da Direção do CCBS, da COAD, da COAC, da SAP e da SECAC.  

 Apoio institucional das Pró-reitorias, Vice-reitoria e Reitoria. 

 Qualificação pedagógica: dos 07 docentes fisioterapeutas do curso, 9 cursaram a 

especialização de qualificação docente específica para a área da saúde, oferecida pelo 

Ministério da Saúde e Fiocruz, na modalidade EaD. Tal fato é extremamente 

relevante, pois a formação em Fisioterapia é eminentemente técnica, com muitas 

lacunas nas questões pedagógicas e de ensino. 

 Docentes do curso envolvidos com a questão do ensino na saúde e na Fisioterapia, 

participando ativamente da ABENFISIO (Associação Brasileira de Ensino em 

Fisioterapia) e do FNEPAS (Fórum Nacional de Educação das Profissões da Saúde). 

 Titulação: 87% dos professores efetivos são doutores e 13% são mestres. 

 Contratação de 4 docentes efetivos 

 Núcleo Docente Estruturante implantado e ativo desde julho de 2009. 

 Curso com vários projetos de pesquisa e extensão com fomento interno e externo em 

andamento. 

 Criação do Laboratório de Informática. 

 Participação de discentes em congressos nacionais 

 Inauguração da Clinica Escola Integrada – CEI/UFMS. 

 O Projeto Pedagógico do Curso está em constante aperfeiçoamento, respeita as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e os movimentos de mudança na formação dos 

profissionais da saúde. Várias Universidades Públicas e Privadas do País têm 

utilizado o Projeto Pedagógico do Curso como modelo para suas reformulações 

curriculares. 

 

- Fragilidades do curso 

 Acervo da biblioteca em proporção exemplar/alunos insuficiente; 

 Número de docentes efetivos insuficientes para a carga horária do curso.. 

 Número insuficiente de técnicos administrativos de nível superior para auxiliar nas 

atividades acadêmicas; 

 Inadequação dos laboratórios de algumas disciplinas básicas como, por exemplo, a 

Anatomia e Fisiologia. 

 

- Alterações no PPC em 2013: 

Não houve alterações do PPC em 2013.  

 

- Ações a serem desenvolvidas, em 2014, visando minimizar ou eliminar as fragilidades 

do curso. 
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-  Solicitação para aquisição de bibliografia pertinente ao PPC; 

-  Contratação de novos docentes efetivos para o curso de Fisioterapia; 

-  Solicitação de contratação de técnicos administrativos de nível superior. 

 

 NUTRIÇÃO 

 

- Características gerais 

O curso de nutrição da UFMS iniciou suas atividades em 2011.  A modalidade do 

curso é Bacharel, funciona na modalidade presencial, com duração de 4 (mínimo) à 6 anos 

(máximo). Possui uma carga horária mínima de 3.519 horas, em turno integral. Dentro da 

UFMS o local de funcionamento é no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, estando 

fisicamente localizado no antigo Departamento de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública 

(DTASP). 

 

MODALIDADE DO CURSO: Bacharelado. 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial. 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral. 

TEMPO DE DURAÇÃO: mínimo 4 anos, máximo 6 anos 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 3.519  h/aula 

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas anuais 

TURNO: diurno 

 

- Indicadores do curso 

Ingressantes 2013:  SiSu- 36; Transferência externa- 09 

Formandos: 0 (primeira turma formará em 2014) 

Evasão: 11 (obs. houve uma redução de 3 formandos em virtude do Programa de intercâmbio 

Ciências sem Fronteira).  

 

- Potencialidades do curso 

O corpo docente referente aos nutricionistas do quadro aumentou neste último ano (2013) em 

virtude de novas contratações, por meio de concurso público. 

 Número de professores doutores contratados pelo curso;  

 PPC contempla diversas disciplinas optativas, o que permite que os docentes ofereçam 

a disciplina na qual possui maior experiência e ao acadêmico uma formação mais 

abrangente e completa;  

 PPC contempla ampla carga horária em aulas e atividades prática permitindo contato 

dos alunos com situações práticas dos diferentes contextos de atuação do nutricionista;  

 PPC expressa articulação com o SUS;  

 Integração do curso com outras áreas do conhecimento, com desenvolvimento de 

trabalhos conjuntos (PET, Projetos de Extensão);  

 A maioria dos professores tem formação adequada às disciplinas que ministram, da 

mesma forma, a maioria possui experiência pedagógica;  

 Professores vinculados na Residência Multiprofissional e Programas de Mestrado 

(UFMS e UFGD), com benefícios indiretos aos alunos de graduação;  

 Existência de Grupos de Pesquisa sob a Coordenação de Docentes do Curso;  

 Participação efetiva de alunos em projetos de extensão;  

 Garantia de horas docentes para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e 

extensão e horas de orientação para os alunos. 
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As ações desenvolvidas em 2013 para manter as potencialidades do curso, apontadas 

em 2012 foram: 

 Aprovação dos regulamentos de TCC, Atividades complementares e Estágios obrigatórios, 

adequando o curso para avaliação do MEC;  

 Atualização do Projeto Político Pedagógico, adequando-o a hora-aula, estipulada pela 

Resolução 269, de 1º de agosto de 2013, bem como a carga horária total de 10% no máximo 

acima da estipulada pelo MEC para cada curso;  

 Manutenção dos projetos de extensão e criação de novos, bem como de projetos de 

pesquisa;  

 Busca junto ao CGM (Coordenação de Gestão de Materiais), de possível processo de 

comprar que permita entrega de alimentos de forma satisfatória para realização das aulas 

práticas;  

 Manutenção da busca por convênios para manter melhores campos de estágio. 

 

As ações a serem desenvolvidas, em 2014, para manter as potencialidades do curso serão:  

 Realização de concurso para docentes e técnicos de nível superior e médio, para suprir 

as demandas do curso;  

 Construção do processo que permita acelerar a compra de alimentos para aulas 

práticas;  

 Desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e extensão (CECANE, PET, 

PROEXT e outros possíveis editais que venham a ser publicados);  

 Busca da construção da planta do prédio  para alojar o curso da nutrição, espaço físico 

dentro da UFMS, bem como licitação da obra. 

 

- Fragilidades do curso 

 Falta de estrutura física. O curso não possui prédio, sendo instalado em 4 salas do 

antigo Departamento de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (DTASP), sendo 

que em uma funciona a coordenação do curso e sala de duas professoras; em duas salas 

ficam os professores nutricionistas do curso (5 em cada), e na quarta funciona um 

laboratório;  

 Uso de laboratórios em instituição de ensino privada da cidade a partir do convênio;  

 Dificuldade na aquisição de gêneros alimentícios para aulas práticas de técnica 

dietética e gastronomia;  

 Dependência de transporte para realização de aulas práticas em instituição privada;  

 Dificuldade na supervisão dos estágios obrigatórios que necessitam de supervisão 

direta, visto que a supervisão designada ao curso é indireta. 

 

As ações desenvolvidas, em 2013, para sanar ou minimizar as fragilidades do curso  

apontadas em 2012 foram: 

 Em relação a falta de estrutura física, buscou-se em reunião com a PRÓ-REITORIA 

DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (PROPLAN/RTR) e direção 

do CCBS, apontar as dificuldades enfrentadas pelo curso e a necessidade de um local 

com maior infraestrutura. A partir deste momento foi possível agendar reunião com 

arquiteto da universidade para início da construção de um projeto para o prédio onde 

o curso deverá ser instalado, sendo determinado um valor máximo para tal obra;  

 O convênio com a Instituição privada de ensino de Campo Grande que permite o uso 

do laboratório específico do curso na mesma foi renovado por um período de mais um 

ano (2014), visto que sem a construção do prédio da nutrição na UFMS, esse convênio 

torna-se a única alternativa para manter as aulas acontecendo;  
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 No que se refere a compra de gêneros alimentícios para aula prática, foi buscada a 

compra de forma a satisfazer as necessidades do curso. Caso seja possível, os produtos 

perecíveis poderão ser adquiridos no momento das aulas, sem atraso da disciplina;  

 O transporte continuou sendo utilizado, visto que é necessário a locomoção dos alunos 

até a instituição privada. Apenas com a construção do laboratório nas dependências da 

UFMS essa situação será sanada;  

 Foi redigida uma CI a Pró-Reitoria de Ensino explicando as dificuldades de realização 

do estágio nos moldes atuais (supervisão indireta), considerando que o acadêmico de 

nutrição lida com a saúde humana. Além disso, em reuniões com a coordenadora da 

Coordenação de Gestão Acadêmica (COAC/CCBS), foi possível explicitar o problema 

na busca de uma solução. 

 

As ações a serem desenvolvidas, em 2014, para minimizar ou eliminar as fragilidades 

do curso apontadas em 2012 serão: 

O projeto arquitetônico do prédio do curso de nutrição deverá continuar em 

andamento, para inserção da parte hidráulica e elétrica, sendo em seguida encaminhado para 

licitação, após definição do espaço físico onde ele deverá ser construído.  Será mantido contato 

com a PREG para estudo da maneira como deverá ser feita a supervisão de estágios no curso, 

sem prejuízos a alunos e nem professores, buscando-se modificar a maneira como é 

interpretada a supervisão direta em termos de horas a serem contadas para o professor, bem 

como a impossibilidade de divisão em turmas, visto que as concedentes de estágio muitas 

vezes aceitam no máximo um aluno, o que faz o professor se deslocar entre os vários locais. 

Será verificada se a compra de gêneros alimentícios perecíveis foi efetuada de forma mais 

eficiente. Em caso negativo, outra solução deverá ser estudada junto a Gerência de Recursos 

Materiais da UFMS. 

 

- Alterações no PPC em 2013: 

O PPC sofreu mudanças para se adequar a carga horária máxima determinada pela 

PREG/UFMS (10% acima da carga horária determinada pelo MEC), bem como a hora-aula 

de 60 minutos, exigida pela resolução 269, de 1º de agosto de 2013. Além disso, em virtude 

da visita do MEC, as referências bibliográficas foram atualizadas e adequadas a presença dos 

livros na biblioteca, assim como as ementas das disciplinas, após consulta aos professores. 

 

- Ações adotadas decorrentes de avaliações externas (INEP, ENADE):  

Em virtude da avaliação do MEC, o PPC foi atualizado. Houve uma maior acesso as 

pró-reitorias para discussão das deficiências do curso, especialmente no que se refere a falta 

de infraestrutura física. Houve pintura das paredes das salas do DTA, que atualmente alojam 

o curso de nutrição. Em relação ao ENADE, houve apenas alunos inscritos, visto que eram 

ingressantes. 

Não está previsto reconhecimento ou renovação do curso em 2014. 

 

- Outras informações: 

Houve redução de 3 formandos em virtude do Programa de intercâmbio Ciências sem 

Fronteira. 

 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

- Características gerais 
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O tecnólogo em alimentos é um profissional que irá planejar serviços, implementar ati-

vidades, administrar, gerenciar recursos, promover mudanças tecnológica e aprimorar condi-

ções de segurança, qualidade, saúde e meio ambiente. O Curso na UFMS possui duração de 3 

anos, desde que o estágio e o trabalho final sejam realizados concomitantemente com as dis-

ciplinas, e é desenvolvido, desde o seu início, em atividades teóricas e práticas. O Curso foi 

avaliado pelo MEC em agosto de 2013, recebendo nota 04. 

 

MODALIDADE DO CURSO: Tecnológico 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral 

TEMPO DE DURAÇÃO: 3 anos (mínimo) à 5 anos (máximo) 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 2.890  h/aula 

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas anuais 

TURNO: diurno 

 

- Indicadores do curso 

Ingressantes 2013:  SiSu- 37; Portador de diploma- 13; Transferência externa- 01 

Formandos: 03 

Evasão: 24 

 

- Potencialidades do curso 

 Corpo docente comprometido 

 Ampliação do corpo docente em 2013 

 Ativação da UTA – Unidade processadora de alimentos. 

 

As ações a serem desenvolvidas em 2014 para manter e/ou fortalecer as potencialida-

des serão: 

 Provável entrega da Unidade Processadora de Alimentos que constará de 

laboratórios de processamento de produtos de origem animal e vegetal. 

 Readequação e/ou acomodação dos espaços físicos da unidade de 

processamento de alimentos e dos laboratórios atuais da Unidade de 

Tecnologia em Alimentos.  

 Envolvimento dos professores em período probatório em atividades de 

pesquisa e extensão. 

 Desenvolvimento de atividades de extensão e de eventos acadêmicos. 

 

- Fragilidades do curso 

 Ausência de estrutura física (construção); 

 Contratação de docentes (vagas/concurso público); 

 Contratação de técnicos (vagas/concurso público); 

 Disponibilidade de material de consumo (aquisição); 

 Disponibilidade de material permanente (aquisição); 

 Evasão de acadêmicos. 

 

As ações realizadas em 2013 para reduzir reprovação e evasão realizadas foram a cria-

ção e execução do ENATA – Encontro Acadêmico de Tecnologia de Alimentos, e a orientação 

de acadêmicos dos projetos e programas oferecidos pela PREAE. Já para execução em 2014, 

a gestão do curso planeja introduzir uma disciplina profissionalizante no primeiro semestre 

com intuito de estimulá-los para a área de formação, além de manter o Encontro Acadêmico 
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de Tecnologia de Alimentos e o engajamento dos alunos em projetos de pesquisa, ensino e 

extensão. 

 

- Alterações no PPC em 2013: 

No PPC do curso foram inseridas disciplinas optativas conforme solicitação do MEC. 

São elas: a) Tratamento de efluentes na indústria de Alimentos (51 h teóricas);  b) Princípios 

de tecnologia de alimentos (51 h, 17 teóricas e 34 práticas);  c) Educação das relações Étnico-

Raciais (68 h). Também, foi necessário inserir a disciplina de Física como pré-requisito para 

a disciplina de Introdução a Operações Unitárias. 

 Alteração do Projeto pedagógico do curso, em função da mudança da hora/aula de 50  

para 60 minutos, esta prevista para o segundo semestre de 2014. 

Em 2013 foram elaborados e publicados os Regulamentos do Curso sobre Atividade 

Complementar, Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio não obrigatório. 

 

 

ENFERMAGEM 

 

- Características gerais: 

É um curso integral que utiliza a Unidade 12 para atividades teórico-práticas, 

laboratórios do CCBS, unidades de internação do Núcleo de Hospital Universitário (NHU), 

unidades de saúde da SESAU, Associação Beneficente de Campo Grande (Santa Casa) e 

outros. 

Desde 2009, quando foi implantada a primeira alteração curricular do Curso de 

Enfermagem da UFMS, utilizando metodologia ativa, tem-se promovido a integração de 

conteúdos do básico e profissionalizante, da atenção básica e hospitalar, da teoria e prática. 

No ano de 2013, atuou com uma única estrutura curricular (sequência 15), no qual o curso 

passou a ter duração de 5 anos oferecendo 4.828 h/aula. Possui o corpo docente com 22 

professoras, sendo 06 mestres (04 em doutoramento) e 16 doutoras. 

O projeto pedagógico que fundamenta a mudança curricular do Curso de Enfermagem 

da UFMS relaciona-se com metodologias que visam um maior envolvimento dos estudantes 

com a busca do conhecimento. Tal perspectiva de inovação baseia-se nos principais 

documentos e recomendações relativos à Educação em Saúde Mundial produzidos nos últimos 

25 anos, dentre os quais se destacam: Saúde para todos, de 1977, da Organização Mundial de 

Saúde; a Declaração de Alma Ata, de 1978; a Declaração de Edimburgo, de 1988; e Educação 

médica na América, projeto da EMA de 1990. Esses documentos reúnem um conjunto de 

recomendações que constituem pontos-chave acerca da direção a ser seguida no âmbito da 

Educação da Saúde Mundial.  

O Curso obteve nota 5 no ENADE de 2010.   

 

MODALIDADE DO CURSO: Bacharelado 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral 

TEMPO DE DURAÇÃO: 5 anos (mínimo) à 6 anos (máximo) 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 4.828  h/aula 

NÚMERO DE VAGAS: 70 vagas anuais 

TURNO: diurno 

 

- Indicadores do curso 

Ingressantes 2013:  SiSu- 344; Portador de diploma- 06; Transferência externa/interna- 20 
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Formandos: pela mudança de estrutura curricular de 4 para 5 anos, o curso não teve nenhum 

concluinte em 2013, somente 2 alunos da estrutura de 4 anos que concluíram em julho devido 

à reprovações anteriores. 

Evasão: 22 

 

- Potencialidades do curso 

-  Projeto Político Pedagógico do curso, no qual é inovador e tem permitido um crescimento 

do aluno, formando profissionais mais críticos e reflexivos facilitando a inserção no mercado 

de trabalho e nos cursos de pós graduação;  

 - Participação efetiva e impactante nos programas PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE; 

- Grande número de alunos participando do Programa Ciência sem Fronteiras (Capes/CNPq); 

- Atuação do Curso no Mestrado em Enfermagem; 

- Atuação em duas Residências: Multiprofissional e na área de Enfermagem Obstétrica. 

 

Para manter as potencialidades do curso, o corpo docente está sempre em constante 

qualificação, foi contratada empresa para fazer um trabalho de terapia em grupo com o corpo 

docente, três professores concluíram um Curso de Especialização em ativação de processos 

de Mudança na formação de profissionais na área da saúde, os professores mesmo 

sobrecarregados estão envolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Continuamos 

investindo na potencialidade de nossos alunos nestes projetos e também para participarem do 

Ciência sem Fronteiras. 

 

- Fragilidades do curso 

- Ausência de recursos Humanos administrativos, gerando sobrecarga para a coordenação do 

curso e para os outros Técnicos do setor, que muitas vezes tem sua função interrompida para 

atender demandas administrativas. 

- Falta de gestão na infraestrutura. O edifício (Unidade 12) é novo, contudo apresenta 

problemas estruturais (goteiras), de segurança e de manutenção e reparo de danos. 

- Ausências dos professores das disciplinas do Básico (sobrecarrega o coordenador do 

módulo) 

- Falta de Professores no Curso, gerando sobrecarga de trabalho aos docentes: o curso passou 

para cinco anos, sendo que aumentamos em número de alunos, modificamos todo um 

currículo, atendemos outros cursos (Medicina, Farmácia e Educação Física), residências e 

mestrados e não foram contratados novos professores. 

- Falta de incentivo para a qualificação de professores: ficamos no ano de 2013 com dois 

professores a menos, pois não foram contratados professores substitutos para os professores 

afastados para doutorado. 

Para tentar sanar estas dificuldades, estamos em constante contato com a Direção do 

CCBS, que tem nos apoiado, encaminhando nossas solicitações e agendando reuniões com as 

pró-reitorias na tentativa de novas contratações. 

 

- Alterações no PPC em 2013: 

Não houve alterações no PPC em 2013. 

 

- Outras informações: 

O índice de reprovações é baixo. Todos os módulos do curso apresentam um plano de 

recuperação para o aluno. Entretanto, quando identificadas necessidades, o acadêmico é 

abordado pelo responsável pelo módulo e/ou novamente, ofertado em período especial. No 

ano de 2013 tivemos algumas reprovações em módulos que prejudicariam o ingresso dos 
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alunos no Estágio, desta forma oferecemos dois módulos especiais para que os alunos não 

parassem ou desistissem do curso. 

A evasão vem ocorrendo após a entrada do aluno pelo SISU e continuou no ano de 

2013. Procuramos nos informar, via telefone, emails, e os mesmos referem que o Curso de 

Enfermagem não era a Primeira Opção de vida, que a realização deste curso não é a prioridade 

e muitos acabam trancando o curso no decorrer para estudar novamente e tentar os cursos 

sonhados. Dos seis alunos portadores de diploma, três desistiram, alegando que “achavam que 

teriam aproveitamento de mais disciplinas, fariam o curso em menos tempo”. Também 

tivemos alunos Transferidos de outras instituições: os poucos alunos transferidos que 

desistiram alegaram que gostariam de um aproveitamento maior das disciplinas (geralmente 

eles retornam 1 ano) e outros alegaram que acharam o curso muito difícil, retornando para a 

instituição de origem “que é mais fácil” e ainda possuem bolsa do PROUNI. 

 

 

- Perspectivas para avaliação do curso pelo MEC: 

Possivelmente, em 2014 haverá avaliação do MEC, pois como o curso aumentou para 

cinco anos e não teve inscritos no ENADE, o mesmo ficou sem nota.  
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3 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
O CCBS possui 03 programas de pós-graduação latu sensu, sendo 01 especialização e 

02 residências, e 10 programas  strictu sensu, sendo 03 em nível de doutorado e 07 de mestrado 

(tabela 3). Informações detalhadas de cada programa são apresentadas no endereço eletrônico 

https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal ou http://ccbs.sites.ufms.br. O Programa mais recente é 

o Mestrado Profissional em Saúde da Família, que realizou o processo seletivo no final de 

2012, para início das atividades em 2013.   

 

Tabela 3: Programas de pós graduação ofertados pelo CCBS no ano de 2013. 

Pós graduação Programas 

 

 

MESTRADO 

Biologia Animal  

Biologia Vegetal  

Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq  

Ecologia e Conservação  

Enfermagem  

Farmácia  

Saúde da Família  

 

DOUTORADO 

Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq  

Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pró Centro-Oeste  

Ecologia e Conservação   

 

ESPECIALIZAÇÃO 

Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica  

Residência em Enfermagem Obstétrica   

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

 

A produção de pesquisa do CCBS é proveniente das pós-graduações e de professores 

pesquisadores que trabalham com projetos isolados. Os recursos financeiros são obtidos pela 

UFMS (edital via PROPP) ou de órgãos de fomento externo como FUNDECT, CNPq e outros. 

Abaixo constam os 137 projetos de pesquisa do CCBS, iniciados em 2013, e cadastrados 

no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ). As propostas iniciadas em anos 

anteriores, porém, finalizadas em 2013 não são apresentadas nessa relação e podem ser 

consultadas no mesmo sistema. 

 

-Projetos de pesquisa do CCBS iniciados em 2013: 

 
Nome: 

 
Projeto Casadinho II - ANGIOSPERMAS DO CHACO BRASILEIRO: SISTEMÁTICA, 

DIVERSIDADE, FENOLOGIA E ADAPTAÇÕES-Subprojeto 6 - Padrões de adaptações 

ao regime de inundação e ao estresse por falta de água  

Coordenador:  Edna Scremin Dias 

Enviado em:  06.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 

     

Nome:  AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA DE CANDIDA SPP ISOLA-

DAS DE CAVIDADE ORAL DE PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS  

Coordenador:  Marilene Rodrigues Chang 

Enviado em:  12.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Capacidade vetorial de Lutzomyia (Lutzomyia) cruzi e Lutzomyia (Lutzomyia) forattinii 

(Diptera: Psychodidae) para Leishmania (Leishmania) infantum chagasi 

Coordenador:  Alessandra Gutierrez de Oliveira 

Enviado em:  04.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    

https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal
http://ccbs.sites.ufms.br/
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=137468
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=137468
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=137468
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=137487
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=137487
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=138035
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=138035
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Nome:  Indicadores de qualidade seminal, ultrassonográficos e histomorfológicos associados à bio-

psia testicular com agulha semi-automática Tru-Cut em touros de corte 

Coordenador:  Carlos Eurico dos Santos Fernandes 

Enviado em:  11.01.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Influência do antagonismo da angiotensina II sobre a remodelação e resistência à insulina 

no miocárdio de ratos obesos 

Coordenador:  Silvio Assis de Oliveira Júnior 

Enviado em:  18.01.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
     

Nome:  Detecção e tipagem de Papilomavírus humano (HPV) na mucosa oral normal de homens 

na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul  

Coordenador:  Alda Maria Teixeira Ferreira 

Enviado em:  09.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Avaliação do efeito de produtos naturais e sintéticos sobre o crescimento de Trypanosoma 

cruzi. 

Coordenador:  Alda Maria Teixeira Ferreira 

Enviado em:  12.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Prevalência de lesões músculo-esqueléticas em praticantes de ballet  

Coordenador:  Silvio Assis de Oliveira Júnior 

Enviado em:  08.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Anatomia da dentição da Monodelphis doméstica  

Coordenador:  Jussara Peixoto Ennes 

Enviado em:  18.02.2013 

Última submissão:  18.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL. 
    
Nome:  OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTES EM CAMPO 

GRANDE – MATO GROSSO DO SUL  

Coordenador:  Lucyana Conceição Lemes Justino 

Enviado em:  16.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
     

Nome:  Avaliação do transporte de sedimento por escoamento superficial para o Lago do Amor, 

Campo Grande, MS  

Coordenador:  Alexandra Penedo de Pinho 

Enviado em:  15.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Identificação da síndrome da fragilidade em idosos residentes no município de Campo 

Grande - MS 

Coordenador:  Suzi Rosa Miziara Barbosa 

Enviado em:  18.02.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  O ARCO-ÍRIS NA SAÚDE: CONCEPÇÕES ACERCA DA DIVERSIDADE SEXUAL 

ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

Coordenador:  Sonia Maria Oliveira de Andrade 

Enviado em:  15.04.2013 

Última submissão:  15.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Vias de sinalização de apoptose na musculatura esquelética de ratos com insuficiência car-

díaca crônica: papel da glutationa  

Coordenador:  Paula Felippe Martinez 

Enviado em:  21.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Estruturas secretoras em duas espécies de Croton L. (Euphorbiaceae) de Mato Grosso do 

Sul 

Coordenador:  Rosani do Carmo de Oliveira Arruda 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
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Nome:  Estruturas secretoras e composição do óleo essencial em espécies de Hyptis de MS  

Coordenador:  Rosani do Carmo de Oliveira Arruda 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Proteases de fungos filamentosos: Purificação e Caracterização Bioquímica  

Coordenador:  Fabiana Fonseca Zanoelo 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Museu de Anatomia na UFMS: preservando o patrimônio científico-cultural do Mato 

Grosso do Sul  

Coordenador:  Jussara Peixoto Ennes 

Enviado em:  12.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL. 
    
Nome:  Efeito do néctar de diferentes espécies vegetais na longevidade e oviposição de Aedes ae-

gypti L. 

Coordenador:  Rosânea Meneses de Souza 

Enviado em:  28.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Influência do método Pilates na capacidade funcional e na postura de idosos da Universi-

dade Aberta a Pessoa Idosa, UnAPI/UFMS  

Coordenador:  Suzi Rosa Miziara Barbosa 

Enviado em:  27.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 

     

Nome:  Avaliação do metabolismo glicêmico e dos indicadores morfométricos do miocárdio de ra-

tos com obesidade induzida por dieta hiperlipídica e hipercalórica  

Coordenador:  Silvio Assis de Oliveira Júnior 

Enviado em:  16.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Análise da atividade biológica de produtos sintéticos sobre o crescimento de Trypanosoma 

cruzi. 

Coordenador:  Alda Maria Teixeira Ferreira 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
     

Nome:  Biometria testiucular e circunferência torácica em Carneiros mestiços  

Coordenador:  Antonio Carlos Duenhas Monreal 

Enviado em:  24.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Componentes do plasma seminal e testosterona plasmática em Carneiros mestiços  

Coordenador:  Antonio Carlos Duenhas Monreal 

Enviado em:  24.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Análise morfológica e molecular do tecido miocárdico de ratos obesos submetidos a blo-

queio da angiotensina II  

Coordenador:  Silvio Assis de Oliveira Júnior 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Efeito da suplementação de polidextrose no metabolismo de ferro em ratos gastrectomiza-

dos  

Coordenador:  Elisvânia Freitas dos Santos 

Enviado em:  28.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome: 

 
CARACTERIZAÇÃO DE Klebsiella spp. PROVENIENTES DE HOSPITAIS PÚBLI-

COS TERCIÁRIOS DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE TESTES FENOTÍPI-

COS E INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DO GENE BLAKPC  

Coordenador:  Marilene Rodrigues Chang 

Enviado em:  20.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Avaliação da citotoxicidade em cultura de células  

Coordenador:  Maria de Fatima Cepa Matos 
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Enviado em:  04.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  ANÁLISE DOS INDICADORES DE SAÚDE DE CUIDADORES DE PACIENTES 

COM DOENÇA DE ALZHEIMER  

Coordenador:  Gustavo Christofoletti 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Identificação e descrição morfológica dos tecidos dentários da Monodelphis domestica  

Coordenador:  Jussara Peixoto Ennes 

Enviado em:  24.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Identificação e descrição morfológica dos dentes da Monodelphis domestica em diferentes 

fazes do desenvolvimento cronológico  

Coordenador:  Jussara Peixoto Ennes 

Enviado em:  25.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  CONCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DOS INDIVÍDUOS HOMO E BISSEXUAIS QUANTO 

A SUA SEXUALIDADE E BUSCA PELO SERVIÇO DE SAÚDE  

Coordenador:  Sonia Maria Oliveira de Andrade 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Perfil gineco-obstétrico das mulheres assistidas na consulta de enfermagem na Unidade 

Básica de Saúde da Família Mário Covas  

Coordenador:  Maria Auxiliadora de Souza Gerk 

Enviado em:  28.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Análise biométrica e citológica do fígado de Gymnotus sp. (Linnaeus, 1758, TELEOSTEI 

GYMNOTIDAE) do pantanal sul-mato-grossense.  

Coordenador:  Carlos Eurico dos Santos Fernandes 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Viabilidade e morfologia de formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi tratados com 

compostos sintéticos. 

Coordenador:  Alda Maria Teixeira Ferreira 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUIMICA DA QUITINASE PRODUZIDA 

POR Trichoderma koningii E SUA APLICAÇÃO NO CONTROLE MICROBIANO  

Coordenador:  Giovana Cristina Giannesi 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Comunidade de Morcegos da Fazenda Dona Amélia - Município de Nova Andradina, MS 

Coordenador:  Marcelo Oscar Bordignon 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

     

Nome: 
 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DAS XILANASES PRODUZI-

DAS POR Aspergillus flavus: APLICAÇÃO NO BIOBRANQUEAMENTO DA POLPA 

DA CELULOSE  

Coordenador:  Giovana Cristina Giannesi 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Perfil sócio-econômico das mulheres assistidas na Consulta de Enfermagem na Unidade 

Básica de Saúde da Família Mário Covas  

Coordenador:  Maria Auxiliadora de Souza Gerk 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Avaliação da quantidade de sedimento coletado no entorno do lago do Amor  

Coordenador:  Alexandra Penedo de Pinho 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153339
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153339
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153455
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153489
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153489
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153518
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153518
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153567
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153567
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153632
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153632
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153644
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153644
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153649
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153649
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153658
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153659
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153659
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153659
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153702
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153702
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153738


Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  21 

 

Nome:  Determinação da produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos murinos estimulados 

com Polygala extraaxilaris Chod ( Polygalaceae)  

Coordenador:  Monica Cristina Toffoli Kadri 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  BANCO DE SEMENTES EM LAGOAS DO PANTANAL/MS  

Coordenador:  Edna Scremin Dias 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Estudo morfoanatômico e das convergências adaptativas em estrutura subterrânea de espé-

cies dos domínios do Chaco brasileiro  

Coordenador:  Edna Scremin Dias 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  ANÁLISE DO PERFIL DEMOGRÁFICO DOS PACIENTES EM TERAPIA RENAL 

SUBSTITUTIVA EM MATO GROSSO DO SUL.  

Coordenador:  Ana Rita Barbieri 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Indicadores de qualidade de vida e prevalência da Síndrome de Burnout em alunos do Pro-

grama de Residência Multiprofissional em Saúde da UFMS  

Coordenador:  Gustavo Christofoletti 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Caracterização e potencial tecnológico do amido de Thalia geniculata L. do Pantanal de 

Mato Grosso do Sul  

Coordenador:  Mariana Ferreira Oliveira Prates 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Determinação de Fe e Mn em indivíduos de Aspilia grazielae J.U.Santos coletados na 

Morraria do urucum, Corumbá, MS 

Coordenador:  Alexandra Penedo de Pinho 

Enviado em:  06.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
     

Nome: 
 

ESTUDO SOROEPIDEMIOLÓGICO E FATORES DE RISCO PARA A INFECÇÃO 

PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (HIV) EM HOMENS QUE FA-

ZEM SEXO COM HOMENS (HSH) EM MATO GROSSO DO SUL  

Coordenador:  Ana Rita Coimbra Motta Castro 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Efeito da Polygala extraaxilaris Chod ( Polygalaceae) sobre o influxo leucocitário induzido 

pela carragenina em camundongos  

Coordenador:  Monica Cristina Toffoli Kadri 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome: 

 

ASPECTOS MOLECULARES DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊN-

CIA HUMANA (HIV-1) EM HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMES EM MATO 

GROSSO DO SUL: SUBTIPOS E MUTAÇÕES DE RESISTÊNCIA A ANTIRRETRO-

VIRAIS.  

Coordenador:  Ana Rita Coimbra Motta Castro 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Expressão molecular de proteínas MAPK no miocárdio de ratos obesos submetidos a blo-

queio da angiotensina II  

Coordenador:  Silvio Assis de Oliveira Júnior 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Análise do estresse e qualidade de sono de cuidadores de pacientes com demência do tipo 

Alzheimer  

Coordenador:  Gustavo Christofoletti 

Enviado em:  29.04.2013 
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Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

     

Nome:  Avaliação da atividade anti-inflamatória da Polygala extraaxilaris Chod ( Polygalaceae) 

sobre o edema de pata induzido por carragenina em camundongos  

Coordenador:  Monica Cristina Toffoli Kadri 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Produção e Aplicação Biotecnológica de Quitinases dos fungos Filamentosos Aspergillus 

sp e Trichoderma reesei.  

Coordenador:  Fabiana Fonseca Zanoelo 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Avifauna da Fazenda Dona Amélia - Município de Nova Andradina, MS 

Coordenador:  Marcelo Oscar Bordignon 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Avaliação do fator de proteção solar (FPS) in vitro e controle de qualidade de formulação 

fotoprotetora a partir de extratos de espécies nativas do Cerrado  

Coordenador:  Patrik Oening Rodrigues 

Enviado em:  29.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  ANÁLISE DO PERFIL DE MORBIDADE DOS PACIENTES EM TERAPIA RENAL 

SUBSTITUTIVA EM MATO GROSSO DO SUL.  

Coordenador:  Ana Rita Barbieri 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Avaliação do efeito de análogos triazólicos das lignanas grandisina e veraguensina sobre 

formas promastigotas de Leishmania amazonensis 

Coordenador:  Carla Cardozo Pinto de Arruda 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

     

Nome:  Determinação simultânea de Enrofloxacino associado a Anti-inflamatórios não-hormonais 

por CLAE em medicamentos de uso veterinário  

Coordenador:  Nájla Mohamad Kassab 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

     

Nome:  Estudos visando a síntese de Biflavonóides com potencial atividade contra doenças negli-

genciadas como Leishmaniose e Chagas  

Coordenador:  Adriano Cesar de Morais Baroni 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Desenvolvimento e validação de método analítico empregando CLAE para determinação 

de anti-hipertensivos produzidos por farmácias magistrais de Campo Grande-MS 

Coordenador:  Nájla Mohamad Kassab 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Padrões de diversidade funcional de insetos noturnos no Pantanal da Nhecolândia  

Coordenador:  Erich Arnold Fischer 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  QUALIDADE DOS FRUTOS DE CRAMBE DURANTE O ARMAZENAMENTO EM 

DIFERENTES EMBALAGENS  

Coordenador:  Juliana Rodrigues Donadon 

Enviado em:  14.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  INFECÇÃO NATURAL POR LEISHMANIA SP. EM FLEBOTOMÍNEOS DE CO-

RUMBÁ, MS, BRASIL  

Coordenador:  Alessandra Gutierrez de Oliveira 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
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Nome:  Efeito da abundância de morcegos-hospedeiros sobre a prevalência e intensidade de parasi-

tismo por moscas hematófagas no Pantanal da Nhecolândia  

Coordenador:  Erich Arnold Fischer 

Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Análise da eficiência de três protocolos de extração de DNA a partir de urina  

Coordenador:  Maria de Fatima Cepa Matos 

Enviado em:  04.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome: 

 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E IMUNIZAÇÃO DA CRIANÇA E O ADOLES-

CENTE PORTADOR DA DOENÇA FALCIFORME ALICERÇADA NO MODELO DE 

ROY. 

Coordenador:  Maria Lúcia Ivo 

Enviado em:  04.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  'Processos estruturadores de comunidades aquáticas no Pantanal da Nhecolândia'  

Coordenador:  Milena Delatorre Nunes 

Enviado em:  06.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Atuação do Fisioterapeuta na atenção primária à saúde: o que sabem os profissionais atu-

antes na Estratégia de Saúde da Família?  

Coordenador:  Adriane Pires Batiston 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

     

Nome:  Elaboração de barra de cereal com araçá e soja.  

Coordenador:  Raquel Pires Campos 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Aplicação de bioinformática e espectrometria de massas na análise metabolômica de espé-

cies monodominantes presentes no banco de extrato do pantanal (BePan)  

Coordenador:  Carlos Alexandre Carollo 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Estudos de Reações de Acoplamento Cruzado do Tipo Sonogashira entre 3-Iodotiofenos e 

Acetilenos terminais 

Coordenador:  Adriano Cesar de Morais Baroni 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  FATORES BIÓTICOS E A ABUNDÂNCIA DE FLEBOTOMÍNEOS EM CORUMBÁ, 

MATO GROSSO DO SUL, BRASIL  

Coordenador:  Alessandra Gutierrez de Oliveira 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Atuação do Fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde: O que sabem os agentes comuni-

tários de saúde atuantes na Estratégia de Saúde da Família?  

Coordenador:  Adriane Pires Batiston 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome: 

 
VIABILIDADE E PONTENCIAL DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES E CARACTE-

RÍSTICAS ECOLÓGICAS DAS PLÂNTULAS DE MACRÓFITAS AQUÁTICA DO 

PANTANAL  

Coordenador:  Edna Scremin Dias 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Quantificação da taxa de mortalidade dos plantios realizados ao longo da Bacia do Rio 

Formoso, Bonito, MS 

Coordenador:  Alexandra Penedo de Pinho 

Enviado em:  07.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
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Nome:  Avaliação do processo de restauração de uma área degradada na Fazenda Santa Fé, Campo 

Grande, MS 

Coordenador:  Alexandra Penedo de Pinho 

Enviado em:  25.06.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Análise associativa do estresse mental sobre a qualidade de vida de alunos do programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da UFMS  

Coordenador:  Gustavo Christofoletti 

Enviado em:  24.06.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

     

Nome:  Avaliação da Atividade Anti-leishmania de Análogos Triazólicos Derivados das Lignanas 

Grandisina e Veraguensina  

Coordenador:  Eduarda Carneiro da Costa 

Enviado em:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  O papel dos morcegos dispersores de sementes sobre o estabelecimento de plantas  

Coordenador:  Nayara Carvalho 

Enviado em:  05.03.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 

     

Nome:  Revisão taxonômica de Ameivula (Lacertilia; Teiidae) da planície pantaneira  

Coordenador:  Pablo Felipe de Almeida 

Enviado em:  22.08.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Formações monodominantes de Erythrina fusca Lour.: estrutura populacional, dendrocro-

nologia e investigação dos mecanismos químicos de defesa contra herbívoros  

Coordenador:  Darlene Gris 

Enviado em:  29.07.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Probabilidade de ocupação da fauna de médios e grandes mamíferos em paisagem conser-

vada e alterada na sub-região da Nhecolândia, Pantanal Sul-Mato-Grossense, Brasil 

Coordenador:  Wendy Judy Padilla Castro 

Enviado em:  29.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  SEXAGEM DE MAMÍFEROS PELA CROMATINA SEXUAL EM CÉLULAS DO 

BULBO PILOSO  

Coordenador:  Flávia Maria de Almeida Moreira 

Enviado em:  30.09.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Estudo da Fauna Flebotomínea (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) no Município de 

Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, 2013-2014 

Coordenador:  Daiana Alovisi de Souza 

Enviado em:  05.08.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 

     

Nome:  Roedores como agentes secundários na remoção de endocarpos de Baru Dipteryx alata Vo-

gel em borda e interior de fragmentos de Cerrado 

Coordenador:  Marcos José Wolf 

Enviado em:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
     

Nome:  Craniometria de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e tamanduá-mirim (Ta-

mandua tetradactyla) associada à área geográfica, sexo e idade.  

Coordenador:  Camila Michele de Souza Hossotani 

Enviado em:  28.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Filogenia de Asio (Strigidae) com base em caracteres osteológicos  

Coordenador:  Camila Cardoso Salomão 

Enviado em:  19.08.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
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Nome: 
 

Efeito de dois antagonistas de receptores de acetilcolina, aplicados via intracerebral, nas 

alterações do comportamento motor induzidas por inibição de receptores de dopamina ou 

da sintase do óxido nítrico em camundongos.  

Coordenador:  Albert Schiaveto de Souza 

Enviado em:  06.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Análise dos indicadores de saúde dos pacientes com Esclerose Múltipla  

Coordenador:  Gustavo Christofoletti 

Enviado em:  26.09.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Taxocenoses de anfíbios e répteis e interações com seus parasitos em um gradiente de cer-

rado-pantanal do Mato Grosso do Sul, Brasil (Continuidade)  

Coordenador:  Vanda Lúcia Ferreira 

Enviado em:  05.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

     

Nome:  Área de vida e dinâmica espacial de Didelphis Albiventris (LUND 1840) (Mammalia) em 

fragmentos de Cerrado na Fazenda Cervinho, Bandeirantes/MS. 

Coordenador:  érica Fernanda Gonçalves Gomes de Sá 

Enviado em:  15.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Efeito do consumo de proteína do soro de leite associado a inulina em ratos Wistar subme-

tidos à dieta rica em gordura  

Coordenador:  Elisvânia Freitas dos Santos 

Enviado em:  28.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Taxonomia de Rotíferas na Bacia do Rio Miranda  

Coordenador:  Taciana Noriko Fernandes Orikassa 

Enviado em:  01.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

     

Nome:  Efeito da densidade sobre a remoção secundária de endocarpos de Baru (Dipteryx alata 

Vogel) por roedores em remanescentes de cerrado  

Coordenador:  João Paulo dos Santos Vieira de Alencar 

Enviado em:  29.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Elaboração de cookies adicionados de castanha de cumbaru (dipteryx alata vog.): caracte-

rização físico-química e avaliação sensorial em idosos com Diabetes Mellitus  

Coordenador:  Elisvânia Freitas dos Santos 

Enviado em:  28.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Avaliação da atividade (anti)mutagênica, imunomodulatória e apoptótica do extrato hidro-

etanólico de Campomanesia sp in vivo  

Coordenador:  Mayra Duarte Martello 

Enviado em:  16.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO: PERSPECTIVA DE INFRATORES, VÍTIMAS 

E USUÁRIOS DAS VIAS DE CAMPO GRANDE, MS  

Coordenador:  Sonia Maria Oliveira de Andrade 

Enviado em:  17.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  ABORDAGEM DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA À 

MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA  

Coordenador:  Bruna Lais Alcará de Morais 

Enviado em:  12.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome: 

 
IMPACTO DA REDE CEGONHA SOBRE AS TAXAS DE PARTO CESÁREO E DE 

MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL  

Coordenador:  Patrícia Marques Magalhães 

Enviado em:  29.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
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Nome:  Uma década do Tratamento da Infecção Latente por Tuberculose na população indígena de 

Mato Grosso do Sul  

Coordenador:  Roselene Lopes de Oliveira 

Enviado em:  26.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome: 

 
ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIO-

NAIS  

Coordenador:  Karine Cavalcante da Costa 

Enviado em:  27.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO HIPERDIA DO MUNICÍPIO DE ITAQUI-

RAÍ-MS 

Coordenador:  Eduardo Henrique Pereira Sandim 

Enviado em:  24.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  PROCESSO DE TRABALHO DE EGRESSOS DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM SAÚDE DA FAMÍLIA: HOUVE MUDANÇA?  

Coordenador:  Leika Aparecida Ishiyama Geniole 

Enviado em:  27.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  INSERÇÃO DO PROGRAMA TELESSAÚDE BRASIL REDES NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA EM MATO GROSSO DO SUL  

Coordenador:  Michele Batiston Borsoi 

Enviado em:  26.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Análise das ações de educação permanente em saúde no cotidiano das equipes de atenção 

básica em Mato Grosso do Sul  

Coordenador:  Jacinta de Fátima Franco Pereira Machado 

Enviado em:  02.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  GRUPO DE APOIO À GESTANTE “NASCER FELIZ”: REPERCUSSÕES NA GESTA-

ÇÃO, PARTO E PUERPERIO, IVINHEMA, MS  

Coordenador:  Luciane Cordeiro de Lima 

Enviado em:  19.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Avaliação da atividade anticâncer de produtos naturais 

Coordenador:  Camila Pineze Defende 

Enviado em:  13.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Estudo das Infrações Éticas Apuradas pelo Conselho Regional de Enfermagem de Mato 

Grosso do Sul  

Coordenador:  Adaiele Lucia Nogueira Vieira da Silva 

Enviado em:  27.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Biogeografia de Leguminosae no Chaco Brasileiro (MS): diversidade, endemismo e con-

servação. 

Coordenador:  Laura Cristina Pires Lima 

Enviado em:  05.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Diversidade e composição da entomofauna de solo em um fragmento de Cerrado do muni-

cípio de Campo Grande, MS  

Coordenador:  Ramon Jose Correa Luciano de Mello 

Enviado em:  19.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Avaliação do efeito do fumo de mascar e da fumaça do cigarro nas características saliva-

res, estresse oxidativo e na condição periodontal  

Coordenador:  Jeandre Augusto dos Santos Jaques 

Enviado em:  27.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
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Nome:  CAPACIDADE PARA O TRABALHO: UMA ANÁLISE EM PROFISSIONAIS BOM-

BEIROS MILITARES DA CAPITAL DO MATO GROSSO DO SUL.  

Coordenador:  Rafaela Palhano Medeiros Penrabel 

Enviado em:  01.07.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  ANÁLISE CITOGENÉTICA EM ARANEOMORPHAE (ARACHNIDA, ARANEAE))  

Coordenador:  Douglas de Araujo 

Enviado em:  27.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome: 

 
INVESTIGAÇÃO DE CARBAPENEMASES KPC e MBL EM Pseudomonas aeruginosa 

ISOLADAS DE PACIENTES ATENDIDOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO 

MATO GROSSO DO SUL  

Coordenador:  Kalinca Miranda Ferreira 

Enviado em:  12.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Fotoinativação de Aspergillus Flavus e Aspergillus Fumigatus utilizando Cristal Violeta  

Coordenador:  Carla Santos de Oliveira 

Enviado em:  29.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

     

Nome: 
 

MORFOMETRIA DE FIBRAS MUSCULARES E VASCULARIZAÇÃO EM MÚS-

CULO RETO FEMORAL DE RATOS SUBMETIDOS A NICOTINA E AO TREINA-

MENTO AERÓBICO  

Coordenador:  Ludimila Canuto Faccioni 

Enviado em:  26.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Bioprospecção e análises moleculares de peptídeos/proteínas biocidas em espécies da flora 

nativa dos biomas Cerrado e Pantanal  

Coordenador:  Simone Maria Neto 

Enviado em:  28.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Estudo molecular de Artibeus planirostris Spix, 1823 (Chiroptera: Mammalia) no Estado 

de Mato Grosso do Sul  

Coordenador:  Emília Delarmelina Ferreira 

Enviado em:  20.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Efeito Moran: O papel da variação ambiental na sincronia populacional de dípteros no 

Pantanal 

Coordenador:  Elaine Cristina Correa 

Enviado em:  23.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 

     

Nome:  Estudo de Utilização de Medicamentos por acadêmicos de Instituição de Ensino Superior 

Pública e Particular de Campo Grande - MS 

Coordenador:  Apoliana Souza Sanches da Silva 

Enviado em:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Benefícios do Posicionamento Através de uma Órtese na Frequência Respiratória, Satura-

ção de Oxigênio e Esforço Respiratório 

Coordenador:  Albert Schiaveto de Souza 

Enviado em:  26.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Padronização de método de indução de síndrome metabólica em modelo animal.  

Coordenador:  Karine de Cássia Freitas 

Enviado em:  30.11.2013 

Última submissão:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome: 

 
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETER-

MINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ANTIBIÓTICO QUINOLÔNICO EM ASSOCIAÇÃO 

DOSE FIXA DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS PARA USO ANIMAL  

Coordenador:  Elaine de Oliveira Araujo 

Enviado em:  28.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
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Nome:  Síntese De Novos Análogos Nitroheterocíclicos Isoxazólicos Com Potencial Atividade 

Contra Doenças Negligenciadas 

Coordenador:  Adriano Cesar de Morais Baroni 

Enviado em:  29.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Metazoários parasitos de peixes Characiformes capturados na Baía da Medalha, Pantanal 

de Mato Grosso do Sul  

Coordenador:  Luiz Eduardo Roland Tavares 

Enviado em:  29.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Uso e acesso ao preservativo por adolescentes e jovens do ensino médio da rede pública de 

Campo Grande - MS: ampliando percepções 

Coordenador:  Léia Conche da Cunha 

Enviado em:  28.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome: 

 
ASPECTOS SOROEPIDEMIOLÓGICOS E MOLECULARES DA INFECÇÃO PELO 

VÍRUS DA HEPATITE B NOS PACIENTES COM TUBERCULOSE EM CAMPO 

GRANDE – MS. 

Coordenador:  Luciana Maria Marangoni Iglecias 

Enviado em:  29.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  DESVENDANDO A METACOMUNIDADE BACTERIANA ASSOCIADA AO TRATO 

DIGESTIVO DE INSETOS AQUÁTICOS  

Coordenador:  Ricardo Koroiva 

Enviado em:  28.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome: 

 
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-HIPERTENSIVOS EM FORMULA-

ÇÕES FARMACÊUTICAS MAGISTRAIS E ESTUDO DE COMPATIBILIDADE EN-

TRE COMPONENTES DA FORMULAÇÃO  

Coordenador:  Juliana Fontes Fernandes Anderson 

Enviado em:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Formulação de barras de chocolate acrescidas de castanhas de baru.  

Coordenador:  Rita de Cássia Avellaneda Guimarães 

Enviado em:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Impacto das feridas na qualidade de vida de pessoas atendidas na rede primária de saúde  

Coordenador:  Willian Alburquerque de Almeida 

Enviado em:  10.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Avaliação do procedimento de curativo em feridas realizado por profissionais de enferma-

gem 

Coordenador:  Danielle Neris Ferreira 

Enviado em:  11.04.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DE-

TERMINAÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA EM ASSOCIAÇÕES FARMACÊUTICAS  

Coordenador:  Rubia Adrieli Sversut 

Enviado em:  13.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  Avaliação da eficiência da desinfecção de superfícies de um estabelecimento de assistência 

à saúde 

Coordenador:  Aires Garcia dos Santos Junior 

Enviado em:  13.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

     

Nome:  Desenvolvimento de Plantas Resistentes a Insetos Praga  

Coordenador:  Maria Lígia Rodrigues Macedo 

Enviado em:  12.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
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Nome:  Perfil nutricional e uso de suplementação entre praticantes de musculação e atletas de judô 

de academias de Campo Grande, MS 

Coordenador:  Fabiane La Flor Ziegler Sanches 

Enviado em:  13.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

4 ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

 
A UFMS incentiva a prática de extensões e é gerenciada pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura 

e Assuntos Estudantis (PREAE). Em 2013, houve 40 atividades de extensão oferecidos pelo CCBS e 

enquadrados nos editais PAEXT/2013 (com ônus para UFMS) e EXT/2013 (sem ônus para UFMS e 

de fluxo contínuo). Os 19 projetos executados pelo PAEXT/2013 e 21 pelo EXT/2013, cadastrados 

no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ), são descritos a seguir. 
 

- Relação do projetos/ atividades de extensão aprovados no Edital PAEXT/ 2013 (com ônus para 

UFMS): 

 
Nome:  Participação da Universidade no Programa Saúde e Prevenção nas Escolas.  

Coordenador:  Soraya Solon 

Enviado em:  31.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  VIII Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 

Sudamericanos  

Coordenador:  Maria Inês Lenz Souza 

Enviado em:  25.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  XVIII Jornada Acadêmica de Farmácia 

Coordenador:  Renata Trentin Perdomo 

Enviado em:  27.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO – NORMAL 
    
Nome:  Introdução ao desenho para o ensino de biologia  

Coordenador:  Antonio Pancracio de Souza 

Enviado em:  25.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Enfermagem na comunidade Passo do Lontra: ampliando saberes, fortalecendo vínculos, 

apreendendo cidadania 

Coordenador:  Ana Paula de Assis Sales da Silva 

Enviado em:  22.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  1º Curso de Campo na Transição Cerrado Pantanal  

Coordenador:  Alan Fredy Eriksson 

Enviado em:  26.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
     

Nome:  Promoção de tratamento fisioterapêutico gratuito a idosos com doença de Parkinson e de-

mência do tipo Alzheimer  

Coordenador:  Gustavo Christofoletti 

Enviado em:  22.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Saúde pantaneira tendo como parâmetro os exames laboratoriais e dispensação de medi-

camentos (Cópia) 19-10-2012 

Coordenador:  Wander Fernando de Oliveira Filiú 

Enviado em:  26.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Assistência de Enfermagem à família na Unidade Básica de Saúde da Família Mário Co-

vas  

Coordenador:  Maria Auxiliadora de Souza Gerk 

Enviado em:  26.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
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Nome:  Universidade Aberta a Pessoa Idosa - UnAPI/UFMS 

Coordenador:  Suzi Rosa Miziara Barbosa 

Enviado em:  25.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Saúde e Prevenção nas Escolas: o teatro como ferramenta de implementação.  

Coordenador:  Soraya Solon 

Enviado em:  31.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Saúde do Universitário 

Coordenador:  Maria da Graça da Silva 

Enviado em:  01.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Jornada Acadêmica de Enfermagem: Ações para Promoção na Saúde no Século XXI  

Coordenador:  Caroline Neris Ferreira Sarat 

Enviado em:  01.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
     

Nome:  Ações educativas para a prevenção do hábito tabágico entre crianças e adolescentes.  

Coordenador:  Mara Lisiane de Moraes dos Santos 

Enviado em:  01.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Efeitos das drogas ilícitas, álcool e o tabaco sobre o organismo humano  

Coordenador:  Lorena Oliveira da Silva Andreoli 

Enviado em:  31.10.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Elaborando e disseminando produtos das Tecnologias de Informação e Comunicação para 

o ensino da Ciência da Vida - Terçeira Edição 

Coordenador:  Sandra dos Santos Cereali 

Enviado em:  01.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  II Jornada Acadêmica do Curso de Nutrição da UFMS e Dia Mundial da Alimentação  

Coordenador:  Osvaldinete Lopes de Oliveira Silva 

Enviado em:  01.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Biologia em foco 

Coordenador:  Alexandra Penedo de Pinho 

Enviado em:  01.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Vigilância em saúde: ações educativas e assistenciais  

Coordenador:  Margarete Knoch Mendonca 

Enviado em:  01.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

 

 

- Relação dos projetos/ atividades de extensão aprovados pelo edital EXT/ 2013 (sem 

ônus para a UFMS): 

 
Nome:  Curso de Qualificação para Profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da família - 

NASF  

Coordenador:  Fernando Pierette Ferrari 

Enviado em:  16.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Seminário: Gestão da Clinica  

Coordenador:  Vilma Ribeiro da Silva 

Enviado em:  08.03.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  A importância do Programa Nacional de Imunização 

Coordenador:  Letícia Antônio Costa 

Enviado em:  01.04.2013 
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Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Vivenciando e fortalecendo a gestão do SUS  

Coordenador:  José Lucas Barbosa Gomes 

Enviado em:  05.08.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Padronização de medidas caseiras como ferramenta à terapia nutricional  

Coordenador:  Patrícia Vieira Del Ré 

Enviado em:  14.03.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Capacitação para o desenvolvimento de projetos de pesquisa para os enfermeiros da Santa 

Casa - Associação Beneficente de Campo Grande  

Coordenador:  Vilma Ribeiro da Silva 

Enviado em:  01.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
     

Nome:  Botânica na Escola 

Coordenador:  Flávia Maria Leme 

Enviado em:  22.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Conscientização e prevenção contra o uso de álcool e outras drogas por adolescentes  

Coordenador:  Maiana Marçal Nogueira 

Enviado em:  01.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Despertando a Criatividade.  

Coordenador:  Danielle Mayara Rodrigues Palhão 

Enviado em:  19.07.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  I Workshop SINATEX (Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos) - Aspectos tecnológicos 

e econômicos da produção e comercialização de frutos nativos  

Coordenador:  Mariana Ferreira Oliveira Prates 

Enviado em:  23.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Educação Nutricional e responsabilização das famílias pela alimentação infantil  

Coordenador:  Carolina Cabral Zampieri Gonçalves 

Enviado em:  17.07.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
     

Nome:  A Humanização e a prática baseada em evidências: Moldando o perfil dos profissionais 

de saúde.  

Coordenador:  Liz Araujo Rohr 

Enviado em:  29.08.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Curso de extensão: Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado  

Coordenador:  Mariana Ferreira Oliveira Prates 

Enviado em:  15.08.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Liga Acadêmica de Cardiologia em Enfermagem.  

Coordenador:  Nathalia Freitas dos Santos 

Enviado em:  19.06.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Prevenção da gravidez na adolescência entre estudantes do ensino médio e fundamental.  

Coordenador:  Aline Cantazini Xavier 

Enviado em:  14.09.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Apoio à Formação Educacional de Profissionais de Saúde.  

Coordenador:  Ana Rita Barbieri 

Enviado em:  05.08.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
    
Nome:  IV Curso de Técnicas em Manejo de Coleções Zoológicas  

Coordenador:  Alêny Lopes Francisco 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=140313
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=141306
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=151434
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=151434
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=151610
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=152849
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153082
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153278
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153278
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=153689
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=155724
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=155724
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=156613
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=157319
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=157825
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=159058
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=160153
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Enviado em:  09.09.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Capacitação sobre Uso Racional de Medicamentos para Prescritores da PMCG  

Coordenador:  Soraya Solon 

Enviado em:  18.09.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Formação de tutores para Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Fa-

mília - modalidade a distância 

Coordenador:  Mara Lisiane de Moraes dos Santos 

Enviado em:  02.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  SIMPÓSIO DE FRUTOS NATIVOS E EXÓTICOS (Sinatex)  

Coordenador:  Priscila Aiko Hiane 

Enviado em:  17.09.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 
    
Nome:  Projeto Viver Bem: avaliação nutricional e proposta de reeducação alimentar com intuito 

de promover saúde e bem estar em mulheres  

Coordenador:  Giovana Eliza Pegolo 

Enviado em:  25.10.2013 

Situação:  Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

 

  

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=160765
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=162112
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=162112
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=162126
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=163051
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=163051


Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  33 

 

5 AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

5.1 DISCENTE 

 
Como ocorreu em 2012, o questionário foi disponibilizado via Web pelo sistema 

acadêmico da UFMS (SISCAD), otimizando a adesão em relação ao ano de 2011. Dos 1.090 

acadêmicos matriculados nos cursos do CCBS em 2013, 445 (40,8%) foram respondentes, 

representando uma diminuição significativa no envolvimento quando comparado a 2012 

(51%), entretanto, ainda é uma participação maior do que houve em 2010 (11%) e 2011 (29%).  

A tabela 4 apresenta participação dos alunos por curso, demonstrando variação de 

participação entre 47,61 e 31,48%, com maior envolvimento dos acadêmicos do Curso de 

Biologia Licenciatura (noturno) e menor dos Cursos de Enfermagem (31,48%) e Farmácia 

(31,67%).  

 

Tabela 4: Relação de acadêmicos do CCBS respondentes do processo de avaliação 

institucional da UFMS – ano 2013. 

CURSO MATRICULADOS RESPONDENTES 
PERCENTUAL DE 

RESPONDENTES 

0108 – ENFERMAGEM 162 51 31.48% 

0110 – BIOLOGIA BACHARELADO 165 73 44.24% 

0113 – FARMÁCIA 221 70 31.67% 

0114 – FISIOTERAPIA 209 98 46.89% 

0115 – BIOLOGIA LICENCIATURA – 

DIURNO 
49 22 44.90% 

0116 – NUTRIÇÃO 109 51 46.79% 

0117 – TECNOLOGIA DE ALIMEN-

TOS 
82 36 43.90% 

0118 – BIOLOGIA LICENCIATURA – 

NOTURNO 
93 44 47.31% 

TOTAL 1090 445 40,78% 

 

A figura 1 demonstra a participação dos alunos dos diferentes cursos por semestre, 

indicando maior adesão dos períodos intermediários.  Os semestres que mais participaram da 

avaliação institucional de 2013, por curso, foram: 

 

- Biologia Bacharelado: 3º e 5º 

- Biologia Licenciatura 3º 

- Tecnologia de alimentos: 2º (100%) 

- Nutrição: 1º 

- Enfermagem: 7º 

- Fisioterapia: 5º (100%) 

- Farmácia: 5º 

 

Os alunos considerados do 12º e 15º períodos são retidos no curso por várias 

reprovações. 
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Biologia Bacharelado                                          Biologia Licenciatura 

    
 

Tecnologia de Alimentos                                    Nutrição 

         
 

Enfermagem                                                          Fisioterapia 

 

    
Farmácia 

 
 

Figura 1: Relação, em percentagem, da participação discente na avaliação institucional de 

2013, por curso e semestre. 
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A pesquisa realizada com os discentes abordou diferentes aspectos da UFMS, do curso, 

do coordenador e dos docentes, com 47 questões fechadas e 07 abertas. O questionário a ser 

respondido pelo aluno sofreu algumas alterações frente ao utilizado em 2012.  

Abaixo segue a relação de perguntas fechadas e abertas do questionário de avaliação do 

discente, ano 2013, com a quantidade de perguntas por item avaliado. 
 

- Curso:  

1. Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 

2. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 

3. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

4. Atuação/qualidade dos professores? 

5. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa de estágio 

obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 

6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas? 

7. TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 

8. Sistema acadêmico (SISCAD)? 

9. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do seu curso? 

 

- Coordenação do Curso:  

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

2. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz curricular, locais, 

horários)? 

3. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

 

- Disciplinas e docentes: 

1. Importância para a sua formação profissional? 

2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 

 

- Desempenho discente:  

1. Participação e dedicação nas atividades? 

2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

- Desempenho docente:  

1. Apresentação do Plano de Ensino? 

2. Qualidade didática? 

3. Assiduidade e cumprimento do horário? 

4. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 

5. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

6. Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a sua 

realização)? 

7. Relacionamento professor-acadêmico? 

 

- Pesquisa e extensão: 

1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

2. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

3. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 

4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 

 

- Infraestrutura física:  

1. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas (e transporte a 

elas)? 

2. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, sistemas e Internet)? 

3. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de aula? 

4. Condições físicas dos sanitários? 

5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

6. Serviços de segurança? 
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5. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

6. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

7. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua unidade setorial? 

8. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 

9. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 

 

- A responsabilidade social da Instituição:  

1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da memória 

e do patrimônio cultural? 

 

- A comunicação com a sociedade:  

1. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? 

2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

3. Portal (site) da UFMS? 

4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 

 

- Organização e gestão da instituição: 

1. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica? 

2. Participação em processos decisórios? 

3. Atuação do DCE? 

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

 

- Políticas e atendimento aos discentes:  

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, congressos, 

cursos de extensão, etc.? 

2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

 

Cada pergunta fechada foi avaliada conceitualmente entre muito bom, bom, regular, 

ruim, muito ruim, numerados entre 1 a 5 considerando o grau de satisfação do aluno de acordo 

com a numeração crescente (quadro 1).  

 

Quadro 1: Pontuação de cada nota conceitual 

da avaliação institucional de 2013. 

Nota conceitual Pontuação 

Muito bom 5 

Bom 4 

Regular 3 

ruim 2 

Muito ruim 1 

 

O SISCAD forneceu a média das respostas por questão favorecendo a análise dos 

resultados. Para essas perguntas foi, portanto, considerado os valores da média dos resultados 

entre 1 a 5. Conforme orientação da CPA-UFMS, a média final menor do que 3 indicou o 

aspecto a ser considerado como fragilidade, semelhante aos valores utilizados pelo MEC nas 

avaliações de Cursos de Graduação. Nesse sentido, os parâmetros com resultados abaixo da 

nota 2,00 merecem atenção e estão destacados em negrito nas tabelas de resultados desse 

relatório.  

 

 O quadro 2 apresenta a média final numérica e conceitual de cada aspecto avaliado 

pelos discentes com questões fechadas. Foram considerados como regulares, com exceção da 

“comunicação com a sociedade” com conceito ruim, e “desempenho docente” e “desempenho 

discente” que foram considerados bons. Também obsera-se a média final geral do CCBS foi 

3,45, cujo conceito é regular (quadro 2, tabela 5). 
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Quadro 2: Aspectos avaliados pelos discentes do   CCBS relacionando a quantidade de 

questões e a média final e conceitual do resultado geral de todos os cursos do CCBS. 

Aspectos avaliados pelos 

discentes 

Qtd 

questões 

Média final 

geral dos cursos 

Nota conceitual 

geral dos cursos 

Curso 09 3,54 Regular 

Coordenação de curso 03 3,66 Regular 

Disciplinas e docentes 04 3,98 Regular 

Desempenho discente 03 4,12 Bom 

Desempenho docente 07 4,15 Bom 

Pesquisa e extensão 04 3,45 Regular 

Infraestrutura física 09 3,06 Regular 

Responsabilidade social 02 3,13 Regular 

Comunicação com a sociedade 04 2,79 ruim 

Organização e gestão 04 3,06 regular 

Políticas e atendimento aos dis-

centes 
02 3,10 regular 

Média final geral do CCBS - 3,45 regular 

 

 A tabela 5 discrimina, por curso, o valor da média por aspecto avaliado somente 

com questões fechadas. Com relação a media final por curso ((linha 13, tabela 13), observa-

se satisfação dos discentes em ordem decrescente: 

 

Nutrição (3,63) > Enfermagem (3,61) > Fisioterapia (3,60)  > Biologia Lic. diurno (3,53)  > 

Tecnologia de alimentos (3,46) >  Biologia Licenciatura noturno (3,28) > Farmácia  e  Biolo-

gia Bacharelado (ambos com 3,27) 

 

 Dentre os aspectos questionados, os acadêmicos destacaram como fragilidade (tabela 

13): 

 

- Coordenação dos Cursos de Biologia Bacharelado e Farmácia; 

- Infraestrutura dos Cursos de Biologia Bacharelado, Biologia Licenciatura noturno e Farmá-

cia; 

- Responsabilidade social da UFMS pelos alunos do Curso de Biologia Bacharelado; 

- Comunicação da UFMS com a sociedade em todos os Cursos, com exceção do Curso de 

Nutrição; 

- Organização e gestão da UFMS por alunos dos Cursos de Biologia Bacharelado, Biologia 

Licenciatura noturno e Farmácia; 

- Políticas de atendimento aos discentes da UFMS nos Cursos de Enfermagem e Biologia 

Licenciatura noturno. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Resultados da avaliação institucional dos Cursos do CCBS respondida pelos 

discentes, considerando cada aspecto avaliado, por curso.  
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Aspecto avaliado pelos 

discentes Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por as-

pecto 

Curso 3,82 3,31 3,41 3,33 3,47 3,69 3,78 3,57 3,54 

Coordenação de 

curso 
3,57 2,61 4,66 3,66 2,64 3,89 4,66 3,61 3,66 

Disciplinas e docen-

tes 
4,07 3,97 3,85 3,97 3,91 4,11 4,10 3,91 3,98 

Desempenho discente 4,39 3,98 4,01 3,90 4,09 4,26 4,2 4,13 4,12 

Desempenho docente 4,26 4,07 3,97 4,19 4,11 4,13 4,23 4,31 4,15 

Pesquisa e extensão 3,62 3,39 3,62 3,28 3,42 3,50 3,71 3,08 3,45 

Infraestrutura física 3,46 2,95 3,18 2,82 2,78 3,31 3,04 2,96 3,06 

Responsabilidade so-

cial 
3,215 2,80 3,16 3,14 3,00 3,26 3,13 3,34 3,13 

Comunicação com a 

sociedade 
2,81 2,84 2,58 2,51 2,67 2,94 3,05 2,89 2,79 

Organização e gestão 3,69 2,86 3,20 2,43 2,85 3,31 3,00 3,18 3,06 

Políticas e atendi-

mento aos discentes 
2,90 3,20 3,25 2,87 3,08 3,24 3,07 3,17 3,10 

Média final de cada 

curso 
3,61 3,27 3,53 3,28 3,27 3,60 3,63 3,46 3,45 

Nota conceitual final de 

cada curso 
regular regular regular regular regular regular regular regular regular 

 

 

 Na situação em que o aluno não possui subsídio para responder a questão, houve a 

opção de resposta não se aplica. Nesse caso, a média numérica foi obtida a partir dos 

resultados dos alunos que responderam a nota conceitual, desconsiderando os que 

responderam não se aplica.  

As 07 questões abertas possibilitaram ao aluno fazer comentários sobre o Curso, a Coor-

denação de Curso, Desempenho Docente, Disciplinas e Docentes, Pesquisa e Extensão, Infra-

estrutura e Políticas de Atendimento ao Discente, conforme:  

 

Questões abertas: 01 questão por categoria 

- Curso: Questão aberta para críticas/sugestões/observações. 

- Coordenação de Curso: Questão aberta para críticas/sugestões/observações. 

- Disciplinas e docentes: Se desejar, escreva aqui suas próprias observações. Cite até 5 pontos que considere 

críticos e até 5 pontos que considere positivos. 

- Desempenho docente: Se desejar,  escreva aqui suas próprias observações, críticas, sugestões ou pontos positi-

vos. 

- Pesquisa e extensão: Questão aberta para críticas/sugestões/observações. 

- Infraestrutura física: Questão aberta para críticas/sugestões/observações. 

- Políticas de atendimento aos discentes: Questão aberta para críticas/sugestões/observações. 

Esse relatório traz os resultados detalhados para cada aspecto avaliado, por curso, na 

sequência dos itens 5.1 à 5.11. Somente as questões abertas que não fazem alusão pessoal são 

apresentadas. 
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Avaliação do Curso 
A avaliação discente sobre o curso utilizou 08 questões fechadas e 01 questão aberta 

para que o aluno expressasse livremente suas opiniões, colocando suas críticas e sugestões. 

O conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi a primeira pergunta 

fechada com opções de respostas SIM e NÃO. Apesar do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

ser o documento que expressa os principais parâmetros para a ação educativa, fundamentando 

no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), na gestão acadêmica, pedagógica e administrativa 

de cada curso, 35% dos acadêmicos afirmaram não conhecer o PPC do seu curso. Houve des-

taque para os Cursos de Enfermagem, Tecnologia de Alimentos e Fisioterapia com resultados 

de 94, 83 e 73%, respectivamente, de alunos que conhecem o PPC (figura 3). Os Cursos de 

Farmácia e Biologia Bacharelado possuem mais de 50% dos acadêmicos que desconhecem o 

PPC (figura 3).  

 

 
Figura 2: Conhecimento dos acadêmicos do 

CCBS sobre o PPC. 

 

 
 

Figura 3: Conhecimento dos acadêmicos do CCBS, por Curso, sobre o PPC. 
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Dentre os outros parâmetros das perguntas fechadas, observou-se predominância de 

respostas regular e bom proporcionando a média final geral para avaliação dos Cursos do 

CCBS como 3,54 (tabela 6).  Enquadra-se em situação de fragilidade com resultados avaliados 

como ruins (itens negritados na tabela 5 com valores abaixo de 2):  

 

- Estágio obrigatório do Curso de Biologia Licenciatura noturno; 

- Atuação dos representantes discentes do Curso de Biologia Bacharelado; 

- Atividades Complementares dos Cursos de Biologia Licenciatura diurno e Tecnologia de 

Alimento.  

 

Tabela 6: Resultado da avaliação discente de 2013 com relação aos parâmetros gerais do 

Curso. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Adequação às exigên-

cias da sociedade e do 

perfil profissional dese-

jado? 

4,24 3,37 3,33 3,18 3,64 4,09 4,06 3,50 3,67 

Matriz curricular (dura-

ção, disciplinas, flexibi-

lidade)? 

3,59 3,21 3,33 3,71 3,02 3,41 3,33 4,00 3,45 

Atuação/qualidade dos 

professores? 
4,18 3,89 3,67 3,88 4,05 3,77 4,17 3,88 

 

3,93 

Estágio obrigatório 

(normas, orienta-

ções/supervisão) 

4,00 3,08 3,33 2,50 3,78 3,94 3,40 4,00 3,93 

Oferecimento de ativi-

dades complementares 

e orientação para o 

cumprimento destas? 

3,29 3,00 2,67 3,00 3,1 3,17 3,47 2,25 2,99 

Trabalho de Conclusão 

de Curso (normas, ori-

entação, cronograma)? 

4,00 3,50 3,00 3,07 3,21 3,77 3,75 3,43 3,46 

Sistema acadêmico 

(SISCAD)? 
3,65 3,84 4,00 3,24 3,68 3,81 4,06 3,38 3,70 

Atuação dos represen-

tantes discentes nos ór-

gãos colegiados e do 

centro acadêmico do 

seu curso? 

3,64 2,63 4,00 4,12 3,28 3,59 4 4,17 3,67 

Média final de cada 

curso 
3,82 3,31 3,41 3,33 3,47 3,69 3,78 3,57 3,54 

 

Considerando a média final da avaliação de cada Curso, observamos satisfação dos 

discentes com relação aos parâmetros de avaliação do Curso, em ordem decrescente: 

 

Enfermagem > Nutrição > Fisioterapia  > Tecnologia de Alimentos  > Farmácia >  Biologia 

Licenciatura diurno >  Biologia Licenciatura noturno >  Biologia Bacharelado 

 

 Já a análise de cada parâmetro, observa-se prevalência de respostas bom e regular, 

independente do Curso, com exceção da oferta e orientações de Atividades Complementares 

cuja média de respostas foi de 2,99 (nota abaixo de 3). 
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A questão aberta forneceu críticas e sugestões importantes para estabelecer estratégias 

de melhoria.  Os cursos com mais comentários foram Farmácia, Fisioterapia e Tecnologia de 

alimentos. Seguem os comentários na íntegra: 

 

Curso: 0117-ALIMENTOS - TECNOLÓGICO 

 Sempre no começo de cada Semestre é uma luta para que se possa adequar os horários do 

SISCAD com os dos professores, não há uma sincronia. 

 Algumas das disciplinas ofertadas não tem nada a ver com o curso, e o tempo de faculdade é 

pouco. 

 Deveria ter mais eventos na área. 

 Deve agregar mais professores específicos ao quadro, devido ao curso ser multidisciplinar, 

incluindo tecnólogos. Aprimoramento das matérias do curso, acrescentando algumas mais 

voltadas ao mercado de trabalho, como por exemplo, tratamento de águas e de resíduos 

industriais. 

 O curso noturno com aulas aos sábados não funciona por que a maioria dos alunos trabalha 

em comércio e o aluno pode reprovar por falta. Foi ruim a oferta de atividades 

complementares. Poderia ser ofertada nas férias de início do ano e meio do ano no período 

noturno, seria uma opção para quem trabalha e tem que fazer. 

 

Curso: 0115-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

 Gostaria que o curso em licenciatura desse mais oportunidade a matérias de campo, pois a 

vivência com a natureza também é uma das maneiras de metodologia didática prática na 

escola. 

 

Curso: 0118-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

 nem conheço os representantes discentes do meu curso, ou não foram observados 

 Deveria existir um aplicativo do Siscad para celular. Deveria ter wifi liberada não somente na 

biblioteca, deveria estar liberada nos blocos também! 

 O PPC deveria estar disponível no SISCAD. 

Curso: 0108-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

 Matriz curricular com muita carga horária prática e poucas aulas teóricas. 

 

Curso: 0113-FARMÁCIA - BACHARELADO 

 Precisamos ter mais horários livres nos primeiros semestres dos anos,como 1º, 3º e 5º 

semestres, para que possamos desenvolver projetos de pesquisa, como a iniciação científica. 

 A duração e disciplinas ofertadas são, na minha opinião excessivamente massantes, conteúdos 

parecidos vistos muitas vezes, causa desinteresse. O estagio desse semestre foi muito mal 

avaliado em comparação com o anterior... talvez seja melhor dividir com outros a carga 

horaria de visitações, sem no entanto (como aconteceu) deixa informações vagas e 

desencontradas. 

 As matérias dos semestres são distribuídas de forma muito desigual. Alguns tem várias 

matérias mais difíceis juntas e outros são muito tranquilos. Também há disciplinas 

desnecessárias. 

 Não flexibilidade de horários nem horário livre em conjunto para a realização de atividades 

extra-curriculares multiprofissionais. 

 Os horários de aula não são flexíveis e não visa também ao aluno.Muitas disciplinas 

praticamente iguais é como se estivéssemos estudando as mesmas coisas.Não há supervisão 

de estágio. 

 Os horários não permitem que o aluno faça estágio remunerado, o que é ruim, pois as 

experiências adquiridas durante o estágio são importantes para a formação acadêmica. 



Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  42 

 

 

Curso: 0114-FISIOTERAPIA - BACHARELADO 

 O centro acadêmico precisa estar presente entre os alunos, divulgar eventos e promover ações 

que chegue ao coletivo,de modo que motive a participação dos alunos, caso ao contrário, não 

há representação. 

 O SISCAD é bom, mas os professores não postam as notas e faltas no prazo certo. 

 é uma vergonha a falta de professores concursados no curso, deixando os alunos sem aulas e 

sem expectativas positivas no curso e na entrada de novos professores e a falta de interesse 

dos professores presentes com os alunos na aplicação do sua materia. falta de respeito estrema 

com os alunos. 

 O risco de não haver professores concursados e não haver a convocação de professores para 

lecionar as disciplinas é um fator que está preocupando muito os alunos e temos o receio de 

posteriormente ocorrer o atraso da conclusão do curso por isso. 

 Acredito que deva acontecer mais interação entre todos os centros acadêmicos e uma maior 

interação com outros cursos. principalmente os da saúde. Para que possamos começar a 

trabalhar unidos e lutar unidos por nossos ideais. 

 Embora o curso ofereça um grande leque de opções para atividades complementares, o 

excesso de carga horária presencial, por vezes, dificulta a execução das mesmas, bem como 

a realização de optativas em outros cursos, além de tempo hábil para estudos domiciliares e 

realização de atividades e trabalhos. O estágio obrigatório foi muito bom e centrado na 

realidade social, no entanto, faltou um pouco de organização na distribuição de estagiários 

dentro dos cenários de prática. O estágio no território em que ocorreu a Saúde do Trabalhador 

não foi satisfatório e pouco contribuiu para a formação. 

 Faz-se necessária maior interação do CAFisio com os alunos. 

 Quanto as atividades complementares... ainda há poucos eventos, os valores dos eventos dos 

cursos são maiores que os de outras instituições, logo menos acessíveis... E ainda há uma 

certa resistência dos professores das matérias básicas em aderir ao evento, portanto isso 

deveria ser acertado antes. 

 

Curso: 0116-NUTRIÇÃO - BACHARELADO 

 Sobre a atuação/qualidade dos professores, minha resposta não se aplica a todos. É 

complicado generalizar, visto que há professores que deixam totalmente a desejar, enquanto 

outros são ótimos. Uma reclamação é em relação à burocracia do estágio não obrigatório, o 

qual não consta no questionário mas é um ponto que vale a pena ser revisto. Muitos alunos 

que ainda não estão na fase do estágio obrigatório tem a vontade e a oportunidade de conseguir 

um estágio não obrigatório. Porém, com a lei do estagiário essas oportunidades são perdidas. 

 Professores poderiam colocar as notas mais rapidamente no siscad 

 Em relação as professoras nutricionistas, mostram o quanto o curso é bom, oferece grandes 

possibilidades em todas as áreas de atuação do nutricionista. quanto aos professores de outras 

formações, mostram interesse em nos passar seu conhecimento, com menos empolgação, 

porém da melhor forma, exceto uma professora do primeiro semestre. Em relação a 

comunicação dos professores comigo não tenho nenhuma queixa, sempre me responderam 

quando eu solicitei. 

 Com esta carga horaria puxada, apesar de um pouco melhor agora após modificações, não há 

possibilidade de fazer um estágio fora ou de trabalhar, portanto é um curso disponível apenas 

para pessoas com boas condições financeiras. 

 

 

Avaliação da Coordenação de Curso 

A avaliação discente sobre o desempenho dos coordenadores de curso foi realizada 

por 03 questões fechadas e 01 questão aberta para que o aluno expressasse livremente suas 

opiniões colocando suas críticas e sugestões. 
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As respostas das perguntas fechadas variaram entre regular, bom e muito bom, forne-

cendo média geral das coordenações do CCBS de 3,66. 

Houve maior satisfação dos cursos de Biologia Licenciatura diurno e Nutrição, com 

relação a todos os quesitos analisados para a coordenação (tabela 3). Já os cursos de Biologia 

Bacharelado e Farmácia foram os que apontaram o desempenho da coordenação como fragi-

lidade sendo esse último avaliado como ruim nas 3 questões. A média geral das coordenações 

do CCBS foi regular com nota 3,66 (tabela 7). 

 

Tabela 7: Resultados dos discentes do CCBS com relação à coordenação de Curso. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr 

 

Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Disponibilidade e 

atenção aos 

acadêmicos? 

4,27 3,00 4,00 4,14 2,82 4,16 4,88 3,78 4,03 

Divulgação das 

informações do curso 

(PPC - projeto 

pedagógico de curso, 

matriz curricular, 

locais, horários)? 

3,55 2,40 5,00 3,57 2,76 3,93 4,71 3,57 3,68 

Orientação sobre as 

atividades de 

pesquisa, extensão e 

outros? 

2,91 2,43 5,00 3,29 2,53 3,6 4,41 3,48 3,45 

Média final de cada 

curso 
3,57 2,61 4,66 3,66 2,64 3,89 4,66 3,61 3,66 

 

 

Avaliação das disciplinas e docentes 

Nesse grupo de questões, a avaliação das disciplinas e docentes possui abordagem am-

pla, deixando a avaliação detalhada do docente por disciplina, na próxima sequência. Também 

houve ambiente aberto para manifestação livre dos discentes para indicação de pontos críticos 

e positivos da disciplina e dos docentes. Os textos serão disponibilizados somente para os 

docentes e coordenadores de curso para que estabeleçam estratégias de melhoria dos pontos 

críticos. 

Os resultados da maioria dos alunos respondentes foram entre regular e bom  com 

média geral para o CCBS de 3,98 (tabela 8). Os cursos com melhores resultados foram, em 

ordem decrescente: Fisioterapia  > Nutrição > Enfermagem.  

Não houve nenhum parâmetro considerado como fragilidade, com o valor  médio 

abaixo de 3 (ruim) (tabela 8).  
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Tabela 8: Resultados dos discentes do CCBS com relação à disciplinas e docentes. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Importância para sua 

formação 

profissional? 

4,35 4,31 4,24 4,32 4,28 4,44 4,52 4,50 4,37 

Disponibilidade da 

bibliografia (indicada 

no plano de ensino) 

na biblioteca? 

3,85 3,55 3,29 3,67 3,5 3,66 3,64 3,22 3,54 

Adequação dos 

conteúdos da 

disciplina à proposta 

do curso? 

4,02 4,13 3,94 4,06 4,05 4,19 4,2 4,12 4,08 

Número de alunos, 

quantidade de 

equipamentos e 

espaço físico das 

aulas práticas? 

4,06 3,92 3,95 3,83 3,82 4,18 4,05 3,83 3,95 

Média final de cada 

curso 
4,07 3,97 3,85 3,97 3,91 4,11 4,10 3,91 3,98 

 

 

Avaliação do desempenho discente 

Os resultados de autoavaliação dos discentes foram semelhantes entre os cursos, com 

valores da média de resultado por curso entre 3,90 (Biologia Licenciatura noturno) e 4,39 

(Enfermagem), fornecendo a média geral do CCBS como 4,12 (tabela 9).  Não houve ponto 

de fragilidade. 

 

Tabela 9: Resultados dos discentes do CCBS com relação ao desempenho discente. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Participação e 

dedicação nas 

atividades? 

4,46 4,07 4,20 3,96 4,16 4,35 4,26 4,25 4,21 

Pontualidade e 

permanência do 

início ao término das 

aulas? 

4,51 4,14 4,06 4,04 4,23 4,43 4,4 4,18 4,24 

Assimilação dos 

conteúdos abordados? 
4,2 3,74 3,79 3,71 3,9 4,02 3,94 3,97 3,90 

Média final de cada 

curso 
4,39 3,98 4,01 3,90 4,09 4,26 4,2 4,13 4,12 
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Avaliação do desempenho docente 

 

De forma inédita na UFMS, a avaliação de cada docente também foi realizada no 

primeiro semestre letivo. Por conter dados pessoais, os resultados dos docentes, tanto do 

primeiro como do segundo semestre, não integrarão esse relatório. Esse material subsidia cada 

professor e coordenador para identificação de problemas individuais dos docentes e favorece 

a construção de estratégias para minimizá-los. 

Os acadêmicos dos cursos do CCBS informaram que a maioria dos professores apre-

senta o plano de ensino da disciplina, porém, é preocupante a quantidade de respostas não se 

aplica, com destaque para os Cursos de Enfermagem e Farmácia onde, respectivamente, 24 e 

19% dos acadêmicos não possuem conhecimento sobre o que é o plano de ensino (figura 4). 

Conforme Resolução vigente, os planos de ensino devem ser apresentados no início de cada 

semestre letivo, por cada disciplina.  

Com relação à divulgação das notas no tempo previsto pela legislação, as respostas 

não se aplica  provavelmente são referentes aos alunos matriculados em disciplinas que não 

tiveram os prazos de lançamento de notas esgotado no período em que a avaliação institucio-

nal foi respondida (figura 5).  Apesar da maioria dos alunos de todos os cursos manifestar que 

a divulgação de notas ocorre no prazo previsto, é importante considerar a % de respostas ne-

gativas identificando o docente e disciplina onde essa situação ocorre.  

 

 

 
 

Figura 4: Respostas dos acadêmicos do CCBS, em %, sobre a apresen-

tação do plano de ensino pelo professor. 



Autoavaliação Setorial  2013 – CCBS- -UFMS                                                                                                                  46 

 

 
 

Figura 5: Respostas dos acadêmicos do CCBS, em %, sobre a divulgação das 

notas pelo professor no tempo previsto pela legislação. 

 

Os resultados dos outros itens de avaliação do desempenho docente pelo aluno (qua-

lidade didática, assiduidade e cumprimento do horário, disponibilidade para o atendimento 

aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula, grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações e relacionamento professor-acadêmico) foram pontuados majoritariamente 

como bom, com notas entre 4,00 e 4,99,  e média geral do CCBS como 4,15 (tabela 10).  Não 

houve nenhum parâmetro identificado como fragilidade, em nenhum dos cursos, com valores 

médios por curso entre 3,97 (Biologia Licenciatura diurno) e 4,31 (Tecnologia de Alimentos) 

(tabela 10). 

 

Tabela 10: Resultados, em %, das respostas dos discentes do CCBS com relação ao desem-

penho docente. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Qualidade didática? 4,17 3,96 3,80 4,10 3,87 4,06 4,13 4,16 4,03 

Assiduidade e 

cumprimento do 

horário? 
4,31 4,24 4,26 4,41 4,25 4,19 4,35 4,45 4,30 

Disponibilidade para o 

atendimento aos 

acadêmicos, dentro e 

fora da sala de aula? 

4,23 3,99 3,92 4,05 4,06 4,06 4,15 4,23 4,08 

Grau de coerência entre 

o conteúdo ministrado e 

as avaliações? 
4,33 4,08 3,90 4,24 4,21 4,14 4,26 4,35 4,18 

Relacionamento 

professor-acadêmico? 
4,26 4,10 3,97 4,18 4,17 4,24 4,27 4,39 4,19 

Média final de cada 

curso 
4,26 4,07 3,97 4,19 4,11 4,13 4,23 4,31 4,15 
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Avaliação de pesquisa e extensão 

As respostas dos acadêmicos das 04 questões fechadas variaram entre 2,63 e 4,30, com 

média de respostas por Curso entre 3,08 (Tecnologia de Alimentos) e 3,62 (Enfermagem) e 

por parâmetro de 3,11 (apoio da instituição para participação de eventos) e 3,85 (qualidade 

das atividades ede extensão como complemento à formação acadêmica) (tabela 11). Reunindo 

os resultados por curso, a média final do CCBS foi de 3,45 indicando resultado entre regular 

e bom. Com relação aos resultados de 2012, observou-se melhoria do Curso de Nutrição (ta-

bela 11). 

 

Tabela 11: Resultados dos discentes do CCBS com relação à pesquisa e extensão. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Oportunidades para 

participar de projetos 

de pesquisa? 

3,33 3,45 3,00 3,40 3,46 3,28 3,55 3,00 3,30 

Oportunidades para 

participar de 

programas/projetos 

de extensão? 

3,83 3,10 4,00 3,33 3,54 3,56 4,00 2,95 3,53 

Qualidade das 

atividades de 

extensão, como 

complemento à 

formação acadêmica? 

4,17 3,88 3,50 3,50 3,81 3,96 4,30 3,75 3,85 

Apoio da instituição 

para a participação 

em eventos externos? 

3,17 3,13 4,00 2,90 2,88 3,20 3,00 2,63 3,11 

Média final de cada 

curso 
3,62 3,39 3,62 3,28 3,42 3,50 3,71 3,08 3,45 

 

A questão aberta possibilitou que os acadêmicos apresentassem observações, criticas 

e sugestões sobre a pesquisa e a extensão na UFMS.  O Curso de Fisioterapia foi o mais 

respondente  

Curso: 0116-NUTRIÇÃO - BACHARELADO 

 Não posso avaliar o apoio da instituição, pois ainda não procurei, quanto as outras questões, 

por enquanto tive acesso a todas as informações que precisei, porém algumas questões são 

difíceis de encontrar resposta, tenho que procurar bastante, mas soube tudo que corri atrás. 

 Não temos muitos Docentes pesquisadores no curso e os que temos não tem tempo para 

desenvolver e coordenar projetos. 

 

Curso: 0117-ALIMENTOS - TECNOLÓGICO 

 Não tenho conhecimento de projetos de extensão. Se houver tem pouca divulgação. 

 O projeto de extensão existe para pouco alunos só tem oportunidade quem não trabalha e só 

tem tempo para estudar, pois os horários oferecidos são durante o dia. A instituição é muito 

fechada para eventos externos, não particpa. E quando os alunos participam não deixam usar 

o nome da ufms. Isso é péssimo para o acadêmico pois não tem o apoio da universidade. 

 Recebi raríssima infomração a respeito 
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Curso: 0115-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

 Dentro da área das licenciaturas praticamente não existe projetos e permitem o aluno em 

docência a participar de encontros e eventos. acho muito importante que a coordenação possa 

produzir projetos que visem essas atividades para troca de experiencias assim como aconteceu 

o biologia em foco neste ano para o curso de bacharel. 

 

Curso: 0108-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

 Falta de horários disponíveis para a participação em eventos externos. 

 

Curso: 0113-FARMÁCIA - BACHARELADO 

 Sempre há dificuldade em liberação de recurso para viagem para 

treinamento/congresso/realização de atividades relacionadas a pesquisa que requerem 

infraestrutura não disponível na UFMS. A PROPP libera um recurso que mal paga as 

passagens, quando libera... 

 Não temos tempo de fazer projetos de pesquisa devido a quantidade de matérias obrigatórias 

e optativas exigidas, os professores também não ajudam. 

 

Curso: 0114-FISIOTERAPIA - BACHARELADO 

 Os horarios se chocam 

 falta recursos financeiro para os alunos, pois os projetos demandam gastos, que não são 

custeados pela instituição e sim pelos próprios alunos que realizam os projetos. 

 Número de bolsas cada vez menores e burocratização extrema no processos seletivos para sua 

obtenção. Vemos na UFMS o contrário do incentivo a participação em pesquisa, extensão e 

até permanência nos cursos aqui oferecidos, sendo privilegiados aqueles que não dependem 

de ajuda finnaceira da instituição para dar continuidade aos estudos. 

 Em relação a participação em eventos externos, muitos professores dão falta alegando que a 

porcentagem de faltas é para isso, sendo que nem sabem se houve algum problema e o 

acadêmico ficou doente, o que acaba desmotivando a participação nesses eventos. 

 Poucos projetos para participar, falta de opção de outras áreas não abordadas no curso. 

Projetos cheios muito cheios de acadêmicos tendo que aguardar vaga para participar. 

 Os projetos de pesquisa são muito pouco divulgados. E a participação em eventos externos 

são pouco estimulados também. 

 É necessário ter mais projetos de pesquisa, e devem ser muito bem divulgados. A 

Universidade necessita ser mais ativa para divulgar e apoiar os eventos externos, assegurando 

a participação do aluno. 

 Professores que não fazem parte diretamente da fisioterapia não dão apoio para atividades 

complementares nem eventos da profissão, não abonam falta e não aceitam que vamos.  

 A Instituição não oferece apoio para a participação em eventos no exterior. A Instituição só 

fornece apoio para passagens terrestres, o que inviabiliza a participação em muitos eventos e, 

por vezes, com gastos maiores que vôos promocionais de avião. A Instituição não fornece 

nenhum outro tipo de apoio se não a passagem terrestre, deveria auxiliar no pagamentos de 

inscrições, hospedagem e outros gastos com eventos, posto que o nome da Instituição é o que 

está sendo divulgado para fora do estado e até mesmo do país 

 

Avaliação da Infraestrutura física 

 As respostas sobre a infraestrutura variaram entre muito ruim, ruim, regular e bom  

entre os cursos do CCBS havendo relação com o local onde o curso esta instalado no Campus. 

Sendo assim, os resultados de 2013 reforçam os do ano anterior no que se refere a maior 

satisfação dos acadêmicos do Curso de Enfermagem, estabelecidos no bloco XII. Entretanto, 

esses alunos foram os mais críticos com relação à disponibilidade de espaço físico para lazer 
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e convivência (nota conceitual muito ruim – 1,86), serviços prestados pelas cantinas e recursos 

computacionais (nota conceitual ruim – 2,86 e 2,00 respectivamente) (tabela 12). 

 Os alunos do CCBS expressaram ser ruins a qualidade e funcionamento dos laborató-

rios, os recursos computacionais (média 2,69), a disponibilidade espaços de lazer e convivên-

cia (média 2,27) e serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes (média 2,54). O serviço de 

segurança também se enquadra como fragilidade com média 2,92 (tabela 8). Esses parâmetros 

também foram mal avaliados em 2012 sendo urgente que ocorra melhoria nesses quesitos. 

 Os alunos dos cursos de Farmácia, Biologia Licenciatura noturno e Bachareado, e Tec-

nologia de Alimentos foram os que demonstraram maior insatisfação com relação aos parâ-

metros de infraestrutura questionados, com médias respectivas de: 2,78; 2,82; 2,95; e 2,96 

(tabela 8).  

O serviço de limpeza, instalações físicas e acervo da biblioteca e a qualidade das salas 

de aula foram os parâmetros de infraestrutura com melhor avaliação, entretanto, ainda com 

nota conceitual regular no que se refere a média final para cada parâmetro (tabela 12). 

 

Tabela 12: Resultados dos discentes do CCBS com relação a infraestrutura física 

PARÂMETRO Enf BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr 

Tec. 

Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Qualidade e funcionamento das 

instalações dos laboratórios, 

unidades de aulas práticas (e 

transporte a elas)? 

4,00 3,10 3,00 3,09 2,68 3,54 2,92 2,95 3,16 

Recursos computacionais 

(laboratórios/unidades de aulas 

práticas, equipamentos, 

sistemas e Internet)? 

2,86 2,30 3,00 2,64 2,68 2,73 2,73 2,63 2,69 

Qualidade (conforto térmico, 

iluminação, limpeza, 

mobiliário e conservação) das 

salas de aula? 

4,43 3,30 3,00 3,18 2,81 4,10 3,50 3,41 3,46 

Condições físicas dos 

sanitários? 
4,14 2,60 3,50 2,45 2,29 3,69 2,67 2,77 3,01 

Atendimento prestado aos 

portadores de necessidades 

especiais? 

4,40 3,00 3,50 2,44 2,32 3,59 3,33 3,07 3,20 

Serviços de segurança? 3,00 3,00 3,00 3,00 2,63 3,02 2,64 3,14 2,92 

Disponibilidade de espaços 

para lazer e convivência? 
1,86 2,10 2,00 2,73 2,24 2,37 2,36 2,54 2,27 

Serviços de limpeza e 

conservação de edificações e 

da infraestrutura? 

4,33 3,40 3,50 2,55 2,87 4,00 3,58 3,41 3,45 

Serviços prestados pelas 

cantinas e lanchonetes 

instaladas nas áreas internas de 

sua unidade setorial? 

2,00 2,67 3,50 2,80 2,47 2,10 2,58 2,27 2,54 

Instalações físicas da biblioteca 

de seu câmpus? 
3,71 4,00 3,50 3,55 4,03 3,9 3,92 3,64 3,78 

Disponibilidade do acervo da 

biblioteca quanto à adequação 

ao curso? 

3,43 3,00 3,50 2,64 3,58 3,45 3,25 2,77 3,20 

Média final de cada curso 3,46 2,95 3,18 2,82 2,78 3,31 3,04 2,96 3,06 
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A questão aberta possibilitou que os acadêmicos apresentassem observações, criticas e suges-

tões sobre a infraestrutura.  Dentre todos os itens avaliados pela questão aberta, a infraestrutura 

foi a que mais motivou comentários reforçando que esse aspecto é o que mais gera desconforto 

para os alunos. Abaixo são apresentados os comentários íntegros de cada acadêmico, separa-

dos por curso, com maior participação dos alunos da Fisioterapia, Farmácia, Biologia Bacha-

relado e Tecnologia de alimentos, com 14, 8, 7 e 5 comentários, respectivamente. 

Curso: 0117-ALIMENTOS - TECNOLÓGICO 

 Pouca literatura referente ao curso. Quantidade reduzida de livros. Sistema bibliotecário não funciona. 

Segurança precária no período noturno. Pouca iluminação no período no turno dentro do campus. 

Transporte muito ruim e horários não condizentes com os de aula. 

 O curso não muitos livros relacionados a area de tecnologia em alimentos e afins. 

 Falta livros dos conteúdos específico do curso, que são matérias essenciais dos últimos semestres. Falta 

alimentos e serviço de qualidade nas cantinas, diferente do que ocorre no RU. Unidade 6 necessita de 

reforma urgente. 

 Falta livros específico do curso. Falta tomadas na biblioteca para usar notebook pessoal, 

 Os banheiros da unidade VI são péssimos, sempre sujos. A lanchonete da unidade VI caiu muito a 

qualidade, os lanches estão muito ruins e o atendimento péssimo. 

Curso: 0115-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

 Gostaria que o departamento pude-se disponibilizar armários para os acadêmicos que realizam o curso 

integral, pois seria de grande valia não transporta los, devido ao sobre peso de materiais do curso, criar 

uma sala para estudos com alunos que precisam de tomadas para estudar com seu computador pessoal, 

assim estão desenvolvendo sua monografia, pois na biblioteca existe tempo limitado e restrito as 

pesquisas realizadas. 

Curso: 0118-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

 A cantina da unidade 6 é a pior de toda a universidade. Suja, salgados velhos, péssimo atendimento e 

atendentes sem o mínimo de higiene, como touca ou mãos limpas. 

 só falta achar cocô na esfirra da cantina do bloco 06 

 Atendimento da cantina da unidade 6 é horrível e os preços são abusivos. Na biblioteca o atendimento 

noturno, quando é uma senhora loira, é péssimo. Trata os alunos de qualquer jeito, além de jogar os 

livros em cima da bancada como se fosse lixos. 

 Falta investimentos para infraestrutura de salas, laboratórios, corredores (quando chove há diversas 

infiltrações, principalmente perto de lâmpadas elétricas, podendo ocasionar acidentes graves). Apesar 

da biblioteca ter boa infraestrutura, não há investimentos nela, já ouvi os servidores reclamando da 

falta de verbas que deveriam ser destinadas à biblioteca, enquanto os investimentos são feitos sempre 

na reitoria e pró-reitoria, sendo eles necessário ou inecessário (como por exemplo, a cerca colocada 

pela reitora da universidade em volta da reitoria). 

 Wifi deve estar disponível também nos blocos. Microscópios com objetivas em mal estado! 

 Os atendentes da cantina da unidade VI deveriam atender melhor os clientes e trabalharem 

adequadamente um dia encontramos cabelo no salgado, mas o atendimento continua ruim só alguns 

lugares do corredor central que o atendimento é mais ou menos. 

 Houve um considerado número de furtos de peças de moto na unidade VI este ano e questionamos os 

seguranças sobre isso e ninguém vê roubando essas motos,gostaria de pedir um pouco mais de 

segurança com relação as motos e carros estacionados nesses lugares,pois é o único meio que temos 

de deslocarmos até a faculdade. 

Curso: 0108-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

 Falta de lanchonete e local de convivência. Segurança ineficiente, meu carro já foi, inclusive, amassado 

durante a aula e não existe nenhuma câmera ou segurança que tenha visto. 

 Banheiros da biblioteca necessitam de reforma; necessita aumentar o quadro de funcionarios da 

biblioteca para atender a demanda dos academicos e todos os setores da biblioteca 

Curso: 0113-FARMÁCIA - BACHARELADO 

 Laboratórios super antigos, tanto moveis quanto equipamentos, sempre para número limitados de 

alunos. Nenhum bloco com wifi disponível, e nem computadores disponível para acesso. A qualquer 

momento que se chega na universidade dá impressão que é abandonada, sempre tudo está empoeirado, 

cheio de folha, mato alto, faltam calçadas e passarelas, totalmente indisponível para um portador de 

necessidades especiais. Os segurança são tarados e ficam mexendo e olhando para as alunas. Faltam 

bancos e mesas nos espaços exteriores. Os estacionamentos são um caos e sempre estão fazendo anexos 
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e remendos. Não tem o que falar das cantinas..além de só ter no corredor as que tem são indescritíveis 

de ruins, horríveis, péssimo atendimento, péssimos alimentos etc. A biblioteca tem que subir muita 

escada, só os banheiros de um andar funcionam, o sistema de busca funciona um dia no ano e depois 

nunca mais, aliás nunca mais fui lá. 

 A biblioteca passou o ano inteiro com apenas um banheiro funcionando (e com as torneiras da pia 

vazando água). 

 Falta alguns livros para certas disciplinas, no entanto o que preocupou foi o fechamento dos quiosques 

do corredor central, deixando poucas opçoes para alimentação. O RU como sempre esta de parabens!!!! 

 Os laboratórios precisam ser melhorados urgentemente, precisamos de mais materiais e espaço. As 

cantinas da UFMS são muito ruins, há muita infiltração nos prédios, falta mais seguranças pelo campus, 

as obras precisam ser agilizadas, os banheiros são na sua maioria péssimos. 

 Chove mais dentro do corredor do que fora dele. Por vezes nesse sol do MS os aparelhos de ar 

condicionado da unidade 6 não estavam funcionando, o banheiro desta unidade está sempre fedido, já 

que as moças da limpeza parecem limpar só plea manhã e lá o fluxo de alunos é muito grande.Os 

segurança são patrimoniais, sempre que precisamos eles não resolvem... só há grade e segurança para 

proteger a reitora contra os protestos, lamentável. 

 Muitas vezes o ar condicionado da biblioteca estava desligado durante o funcionamento da mesma, 

algo que é absurdo pois Campo Grande é uma cidade muito quente e ficou impossível a permanência 

na biblioteca, prejudicando os estudos de muitos estudantes. Os banheiros geralmente estão sujos e 

sem papel higiênico, além dos vários interditados por estarem quebrados. 

 É difícil avaliar a infra-estrutura quando seu curso não tem um bloco ou espaço físico próprio, temos 

aulas em vários locais LAC, LTF, unidade VI, CCBS, etc. O LAC e o LTF tem uma boa infra-estrutura, 

exceto as salas de aula que são muito pequenas, precisam de mais salas de aula, o LAC mesmo só tem 

uma sala para aula teórica e o LTF também e é minúscula, pois tem as bancadas para a aula prática de 

farmacotécnica. Os banheiros do VI vivem interditados. 

 Os ares condicionado precisam ser colocados em alguns laboratórios, como os do DQI, e melhorados, 

como os da unidade 6. 

 

Curso: 0114-FISIOTERAPIA - BACHARELADO 

 Os laboratórios são velhos, sujos e ultrapassados. Os banheiros do CCBS e da unidade 6 são imundos, 

nojentos, tenho medo de ser infectada por uma super bactéria neles. 

 Há alguns problemas na unidade XII quanto à estrutura: há várias goteira e um pedaço do forro está 

aberto. Precisamos de monitores nos laboratórios ou de alguém responsável para acompanhar nas 

monitorias ou nas aulas práticas. E necessitamos de mais peças para estudo, as que temos estão, muitas 

vezes, em situação deplorável! 

 - Não há lanchonetes/cantinas instaladas próximas ao bloco XII; - O bloco XII está danificado pela 

chuva e cheio de goteiras há mais de dois anos e até hoje não foi tomada nenhuma providência para 

arrumar; - O estacionamento é pequeno e não comporta o número de carros que o utilizam. Há várias 

vagas para portadores de necessidades especiais, e as mesmas estão sempre vazias. 

 Poderia haver o acesso a wi-fi aos acadêmicos fora da biblioteca, pois auxiliaria em momentos de 

pesquisa sem ter que se deslocar da unidade 12 a biblioteca. Condições físicas dos sanitários: algumas 

semanas atrás haviam apenas 2 sanitários liberados na unidade 06 todos os outros interditados, coisa 

que ocorre em outros blocos. Em relação aos do bloco 12 os mesmos sempre estão bem cuidados pelas 

funcionárias da limpeza. 

 E necessario uma melhora na estrutura do bloco, ha muitas goteiras! E preciso uma lanchonete perto 

do bloco! Deve-se ter um local de lazer e descanso adequado! 

 Sobre a questao da segurança... de que adiata carros de segurança novos se eles não fazem nada, so 

sabem chegar atras dos carros e tocar a sirene... que eu saiba segurança tem que ser ativa, estar vigiando 

o tempo todo... de que adiatavtbm as guaritas?? Sendo que nao fazem uma fiscalização de quem entra 

... 

 Bloco quando chove alaga. Aparecimento frequente de insetos como pernilongos e baratas. Não há 

cantina/lanchonete próxima. Banheiros com portas quebradas. 

 Quando chove cai água dentro do prédio, no saguão, fica tudo molhado, os bancos. Não existe serviço 

de lanchonete, cantina, para alimentação é necessário sair do campus. 

 Não temos laboratório de informatica para pesquisas,o que é de extrema importancia para a formação 

acadêmica. As portas dos sanitários individuais estão caindo. Não temos espaço para convivência a 

não ser o saguão, sugiro a crianção de um espaço verde nas proximidades da unidade XII. 

 Não possuímos cantina próximo da unidade XII, o que dificulta a permanência do aluno durante o dia 

inteiro na instituição. A ventilação da biblioteca esta precária, dificultando a permanência nesta. 
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 Falta uma cantina na região da unidade 12. Os estudantes tem que se locomover para fora da instituição 

para poder se alimentar em um lugar mais perto. 

 necessitamos urgentemente de uma lanchonete para os blocos da Saúde (12,FAODO,FAMED,PRÓ-

REITORIA). URGENTEMENTEEE!!!!!! 

 O sistema operacional da biblioteca não funciona, dependemos de funcionários para pegar livros 

emprestados. Seus banheiros quase sempre estão em manutenção. Não há espaço de lazer e/ou 

convivência próximo ao bloco 12 e nem computadores a disposição de acadêmicos para realização de 

trabalhos e/ou pesquisas, precisamos descer a pé até a biblioteca. 

 A clínica escola do curso ainda não está pronta para uso. Não há serviço de cantina e nem espaço de 

lazer e convivência ao redor da Unidade 12. Não há computadores no curso para atender as 

necessidades acadêmicas, nem mesmo acesso à internet wi-fi. Os acadêmicos necessitam dessa 

estrutura para elaboração de atividades online, elaboração de pesquisas e trabalho de conclusão de 

curso. 

 

Curso: 0116-NUTRIÇÃO - BACHARELADO 

 A cantina do Bloco 6 é uma bagunça, nao parece ser um local muito higienico e os lanches nao sao 

bons. poderia melhorar 

 Nós do curso de Nutrição tivemos algumas dificuldades para assistir as aulas esse semestre pois os 

condicionadores de ar muitas vezes não estavam funcionando, dificultando o nosso aprendizado. 

 Falta a estrutura específica para o curso, o deslocamento para aulas fora demora devido ao atraso dos 

motoristas, os laboratórios ofertados são muito bons, porém precisamos de laboratórios próprios para 

o curso. 

 

Avaliação da responsabilidade social da instituição: 

Esse aspecto da instituição foi analisado por 02 questões fechadas que abordam se o 

aluno conhece ações de promoção da cidadania e inclusão social, e a interação com a comu-

nidade em questões culturais, artísticas, de preservação da memória e do patrimônio cultural 

(tabela 13). 

O conceito regular foi obtido para todos os parâmetros avaliados pela maioria dos 

alunos do CCBS com relação à responsabilidade social da instituição, com exceção do Curso 

de Biologia Bacharelado onde a média das notas de todos os itens foi abaixo de 3 e, portanto, 

itens considerados como ruins (tabela 13).  

 

Tabela 13: Resultados das respostas dos discentes do CCBS com relação à responsabilidade 

social da instituição. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Atividades 

desenvolvidas para a 

promoção da 

cidadania e inclusão 

social? 

3,14 2,90 3,33 3,00 3,00 3,34 3,27 3,28 3,15 

Interação da UFMS 

com a comunidade 

regional, na área 

cultural e artística, na 

preservação da 

memória e do 

patrimônio cultural? 

3,29 2,70 3,00 3,29 3,00 3,18 3,00 3,41 3,10 

Média final de cada 

curso 
3,215 2,80 3,16 3,14 3,00 3,26 3,13 3,34 3,13 
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Avaliação da comunicação com a sociedade 

Essa categoria foi avaliada por 04 questões fechadas direcionadas para verificar se o 

aluno possui ou conhece o acesso à informação, serviços da ouvidoria e do portal da UFMS e 

do Curso. Os alunos do CCBS consideraram a comunicação da UFMS com a sociedade o pior 

aspecto de toda a avaliação de 2013, com média final de 2,79, considerando como ruins o 

serviço de ouvidoria, as estratégias de divulgação das atividades realizadas na UFMS e o por-

tal da unidade setorial (tabela 14). Somente o curso de Nutrição apresentou resultado da média 

final por curso como regular, sendo ruim para os outros cursos (tabela 14).  

 

Tabela 14: Resultados das respostas dos discentes do CCBS com relação à comunicação da 

UFMS com a sociedade. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Divulgação das 

atividades (eventos, 

concursos, etc.) 

realizadas na UFMS? 

2,86 2,67 2,67 2,63 3,00 3,08 3,08 3,14 2,89 

Qualidade dos 

serviços de ouvidoria 

da UFMS? 
2,67 2,92 2,00 2,25 2,45 2,72 2,7 2,75 2,55 

Portal (site) da 

UFMS? 
3,57 3,42 2,67 2,78 2,93 3,25 3,31 2,75 3,08 

Portal (site) da sua 

unidade setorial 

acadêmica? 
2,14 2,36 3,00 2,38 2,32 2,74 3,11 2,95 2,62 

Média final de cada 

curso 
2,81 2,84 2,58 2,51 2,67 2,94 3,05 2,89 2,79 

 

 

Avaliação da organização e gestão da instituição 

A organização e gestão da instituição foi avaliada por 04 questões para a avaliação do 

serviço dos técnicos-administrativos, participação discente nos processos decisórios, atuação 

do DCE e melhorias realizadas pelas avaliações institucionais anteriores, sendo as três últimas 

consideradas ruins na média final por parâmetro (tabela 15).  

Se observa fragilidade nos cursos de Biologia Bacharelado e Licenciatura (noturno e 

diurno), onde todos possuem  média final abaixo de 3, com nota conceitual ruim, demons-

trando insatisfação dos alunos desses cursos na organização e gestão da instituição (tabela 15). 
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Tabela 15: Resultados das respostas dos discentes do CCBS com relação à organização e 

gestão da instituição. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Atendimento prestado 

pelos técnicos-

administrativos da 

sua unidade setorial 

acadêmica? 

4,67 3,75 4,00 3,33 3,41 4,06 3,69 3,62 3,81 

Participação em 

processos decisórios? 
2,67 2,67 2,33 2,29 2,82 3,12 3,00 3,11 2,75 

Atuação do DCE? 4,17 2,55 3,00 1,83 2,92 3,00 2,89 3,00 2,92 

Melhorias realizadas 

no curso ou na 

unidade setorial a 

partir do resultado 

das autoavaliações 

anteriores? 

3,25 2,5 3,50 2,29 2,26 3,07 2,45 3,00 2,79 

Média final de cada 

curso 
3,69 2,86 3,20 2,43 2,85 3,31 3,00 3,18 3,06 

 

 

Avaliação da política de atendimento aos discentes 

 Essa categoria foi analisada por 02 questões fechadas e 01 questão aberta.  

Os resultados das perguntas fechadas apontam insatisfação dos alunos do Curso de 

Enfermagem e Biologia Licenciatura noturno com médias finais de 2,90 e 2,87, respectiva-

mente (tabela 16). O desconhecimento ou insatisfação dos alunos sobre serviço de apoio e 

orientação psicossocial da UFMS refletem nota final de 2,87. 

 

Tabela 16: Resultados das respostas dos discentes do CCBS com relação à política de aten-

dimento aos discentes. 

PARÂMETRO Enf. BioBa 

BioLi 

diurno 

BioLi 

not Farm Fisio Nutr Tec. Al. 

Média fi-

nal por pa-

râmetro 

Atividades 

extracurriculares 

oferecidas pela 

UFMS, por exemplo, 

semanas acadêmicas, 

congressos, cursos de 

extensão, etc.? 

3,8 3,08 3,50 2,75 3,35 3,65 3,15 3,35 3,32 

Serviços de apoio e 

orientação 

psicossocial da 

UFMS? 

2,00 3,33 3,00 3,00 2,81 2,83 3,00 3,00 2,87 

Média final de cada 

curso 
2,90 3,20 3,25 2,87 3,08 3,24 3,07 3,17 3,10 
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A questão aberta possibilitou que os acadêmicos apresentassem observações, criticas 

e sugestões sobre a política de atendimento aos discentes. Abaixo  são apresentados os co-

mentários íntegros de cada acadêmico, separados por curso, com maior participação dos alu-

nos da Farmácia e Fisioterapia, com 4 e 3 comentários respectivamente. 

 
Curso: 0117-ALIMENTOS - TECNOLÓGICO 

 Atividades referentes aos discentes é mal divulgada. 

 Sem comentários. Apenas tem muuuiiito o que melhorar. 

 

Curso: 0115-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

 Gostaria de poder participar mais de eventos externos a UFMS dentro da minha área. 

 Melhores divulgações de semanas acadêmicas, congressos e cursos de extensões e não somente 

divulgação mas também apoio de recursos para acadêmicos interessados em algum evento 

 

Curso: 0118-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

 a UFMS dá prioridade pala os alunos dos períodos matutino e integral , os alunos do período noturno 

muitas vezes perdem oportunidade porque não são informados dos cursos de extensão entre outros, 

como acontece na biologia licenciatura 

 deveria ter mais congressos e cursos de extensão para o pessoal do norturno 

 

Curso: 0113-FARMÁCIA - BACHARELADO 

 Tenho pouco a contribuir, pois as avaliações passadas não tiveram feedback necessário. Vale a pena 

responder a tantas questões????? 

 Hora de melhorar a infrastrutura... sempre que chove, continua chovendo por mais uns 2 dias nos 

corredores do CCBS (E olha que nem conheço outras partes de lá) o 6 vive alagando. Os banheiros 

também, tem uns que não dá nem pra entrar. E aquela ponte que vai pra química, só falta quebrar a 

tábua com você em cima, cheio de tábua solta, horrível de caminhar. 

 Os técnicos chegam às 8, saem para almoço às 11, voltam às 14 e vão embora às 16. É só ir no LAC ou 

LTF e verá q eles fazem rodízio de qm abre (7h) e qm fecha (17hs) a unidade. Os técs do LTF sequer 

arrumam a sala da prática após a aula de CQFM, mandam os alunos lavar a louça para que fiquem mais 

tempo a toa e ñ estraguem as unhas. No LTF há 3 técs que acompanham as aulas de CQFM e ainda 

assim a professora deixa q eles passem sua única atribuição p/ os alunos, pensei que os contribuintes 

pagassem seus salários para apoiar as atividades de ensino e não para ficar estudando p outros 

concursos. 

 Gastam muito com reformas inúteis nos prédios, só reparam mas não consertam de verdade. Os 

corredores mesmo vivem com infiltração, chove mais dentro do que fora, sempre estão mexendo para 

arrumar mas nunca consertaram. A maioria dos sanitários vivem interditados, no bloco VI tinha só 2 

banheiros funcionando, pelo menos uns 5 estavam interditados. Nem vou perder meu tempo falando 

das grades da reitoria porque vocês sabem que foi u ó, além de que esse espaço nem era reservado para 

esse tipo de crítica, mas é o único lugar que achei. FORA CÉLIA!!!!! 

 

Curso: 0114-FISIOTERAPIA - BACHARELADO 

 Não tive nenhuma informção de como achar, ou onde devo ir para conseguir isso 

 Ainda faltam atividades extracurriculares e em valores mais acessíveis, pois nem todos os alunos tem 

bolsa permanência nem condições de pagar valores acima de 100 reais. 

 O apoio psicossocial é precário. São escassos os possíveis auxílios a permanência do estudante dentro 

da instituição, tornando difícil a permanência do aluno dentro de uma instituição federal. 

 

Curso: 0116-NUTRIÇÃO - BACHARELADO 

 Não existem palavras que expressem a indignação dos alunos educadamente para com as ações da 

Reitora Célia, não escuta os estudantes, não permite a presença destes no COUN, cerca de grades um 

prédio público, deixa por muito tempo estudantes sem almoço pelo preço, não oferece jantar para os 

estudantes do período noturno, não abre nenhuma porta de diálogo com os estudantes a não ser a portas 

fechadas com um DCE corrompido. Enfim, não existem palavras, apenas pesar. 
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5.2 DOCENTES 

 

Dentre os 188 docentes do CCBS, 44,1% (83) participaram da avaliação insttucional 

de 2013, respondendo 39 questões fechadas via Web, com 01 espaço aberto para críticas e 

sugestões. Os aspectos avaliados foram: unidade setorial; condições para oferecimento do 

curso, pesquisa e extensão, coordenação, direção, organização e gestão da UFMS e 

autoavaliação.  

Cada pergunta foi respondida com nota conceitual que foi pontuada entre 1 a 5 como 

ocorreu na avaliação discente (quadro 2). Conforme orientação da CPA-UFMS, a média final 

menor do que 3 indicou o aspecto a ser considerado como fragilidade. O quadro 2 descreve a 

média final numérica e conceitual de cada item da avaliação dos docentes indicando todos 

como regulares e média final geral para o CCBS como 3,60 (regular). 

 

Quadro 2: Aspectos avaliados pelos docentes do   CCBS relacionando a quantidade de 

questões e a média final e conceitual dos resultados. 

Aspectos avaliados pelos 

docentes 

Qtd 

questões 

Média final  Nota conceitual 

Unidade setorial 04 3,56 regular 

Condições de oferecimento do 

curso 

07 3,34 regular 

Pesquisa e extensão 03 3,26 regular 

Coordenações de curso 08 3,95 regular 

Direção da unidade setorial 06 3,96 regular 

Organização e gestão da UFMS 05 3,66 regular 

Autoavaliação 02 3,83 regular 

Responsabilidade social da 

UFMS 

05 3,31 regular 

Média final geral do CCBS - 3,60 regular 

 

Os resultados detalhados para cada aspecto avaliado são apresentados abaixo com as 

perguntas relacionadas, sem separação por curso (figuras 6 – 12). No canto esquerdo dos 

gráficos é identificada a questão e a sua nota numérica.  

 

Unidade setorial 

 Considerando a média númerica dos resultados, por questão, os  docentes 

consideraram o atendimento técnico adinistrativo como bom  (média 4,06) e os outros itens 

como regulares (questão 1: 3,52; questão 2: 3,65; questão 4: 3,04) (figura 6). 
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 Como você avalia a sua unidade setorial com relação à: 

1. Condições da biblioteca (acervo e equipamentos)? 

2. Satisfação da sua unidade de trabalho dentro da UFMS? 

3. Qualidade de atendimento pessoal técnico administrativo? 

4. Responsabilidade social, portal, site da sua unidade? 

 

Figura 6: Resultado da avaliação dos docentes do CCBS sobre a unidade setorial. 

 

Condições de oferecimento do curso 

 Considerando a média númerica dos resultados, por questão, os  docentes 

consideraram os laboratórios de aula e de informática como fragilidade (ruins), com notas 

2,99 e 2,90, respectivamente. As outras questões possuiram médias conceituais regulares, 

sendo que a colaboração do colegiado e do NDE nas necessidades pedagógicas do professor 

foi o item com maior satisfação. As quantidade de respostas não se aplica para a questão 7, 

que aborda acessibilidade para pessoas com deficiência, indica que parte dos docentes 

desconhecem as políticas de inclusão (figura 7). 

 

 
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao(s): 

1. Espaço físico, salas de aula, etc., disponíveis para o oferecimento de suas disciplinas? 

2. Espaço físico disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos matriculados nas suas 

disciplinas? 

3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades de suas disciplinas? 

4. Atendimento e disponibilidade do pessoal de apoio nos laboratórios? 

5. Colaboração do colegiado de curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas? 

6. Matriz curricular do curso, duração das disciplinas, flexibilidade? 

7. Atendimento às pessoas com deficiência? 

 

Figura 7: Resultado da avaliação dos docentes do CCBS sobre as condições de oferta do Curso. 

 

Pesquisa e extensão 
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 Considerando a média númerica dos resultados, por questão, os  docentes 

consideraram os como fragilidade as condições de infraestrutura oferecida pela UFMS para 

pesquisa e extensão (nota conceitual ruim; média 2,97). A integação entre pesquisa, ensino e 

extensão, e o apoio institucional foram avaliados como regulares, como notas 3,45 e 3,37, 

respectivamente (figura 8). 

 

 
  Como você avalia a pesquisa e extensão no âmbito dos cursos relativo ao: 

1. Integração da pesquisa, ensino e extensão? 

2. Apoio institucional para pesquisa e extensão? 

3. Infraestrutura oferecida para pesquisa e extensão? 

 

Figura 8: Resultado da avaliação dos docentes do CCBS sobre as condições de pesquisa 

e extensão. 

 

Coordenações de curso 

 A figura 9 demonstra boa satisfação dos docentes com relação ao desempenho dos 

coordenadores de seus cursos, com grande quantidade de respostas muito bom (verde) quando 

em comparação com os outros itens questionados nessa avaliação. Entretanto, é importante 

considerar os resultados por curso já que também há um quantitativo razoável de respostas 

regular e ruim, que podem representar um curso específico. 

 Considerando a média númerica dos resultados, por questão, os docentes 

demonstraram menor satisfação com relação a integração com outras disciplinas e com a 

pesquisa/extensão, além da comunicação sobre os aspectos decisórios do colegiado e NDE, 

com nota conceitual regular. Os outros parâmetros que questionaram o desempenho da 

coordenação de curso forneceram média 4,00 e 4,15, conceito bom (figura 9). 
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Como você avalia as coordenações do curso relativo ao(s): 

1. Relacionamento com os professores? 

2. Preocupação com a integração de sua disciplina e outras disciplinas da matriz curricular? 

3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para desenvolvimento das aulas e 

cumprimento do plano de ensino? 

4. Ao apoio às atividades de extensão? 

5. À promoção da integração entre os professores do curso quanto às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão? 

6. Comunicação sobre as decisões do colegiado e do NDE? 

7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações? 

8. Transparência das ações da coordenação? 

 

Figura 9: Resultado da avaliação dos docentes do CCBS sobre as coordenações de curso 

 

Direção da unidade setorial 
 A figura 10 demonstra grande quantidade de respostas entre muito bom e bom sobre o 

desempenho da direção com relação aos outros aspectos questionados, fornecendo a média 

3,96 (figura 10). As questões que merecem atenção por haver respostas ruim e muito ruim, 

são: Promoção da integração entre os professores dos diferentes cursos quanto às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; comunicação das decisões pelos Conselhos de Campus e 

administrativos; e transparência administrativa. 

 
 Como você avalia a direção da sua unidade setorial quanto relativo ao(s): 

1) Acesso do professor?;  2) Agilidade da direção no retorno às solicitações dos professores, sendo elas 

positivas ou não?; 3) Busca pela solução de problemas pela direção?; 4) Promoção da integração entre os 

professores dos diferentes cursos qunaot as atividades de ensino, pesquisa e extensão?; 5) Comunicação das 

decisões pelos Conselhos de Campus e administrativos?; 6) Transparência administrativa? 

 

Figura 10: Resultado da avaliação dos docentes do CCBS sobre a direção do CCBS. 
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Organização e gestão da UFMS 

A conceito final desse aspecto foi regular (3,66), com menor satisfação com relação a 

participação dos docentes no processo decisório e melhorias a partir das autoavaliações 

anteriores. Os docentes consideraram bons os atendimentos da PROPP (4,08) e PREAE (4,09) 

(figura 11). 

 

 
Como você avalia a organização e a gestão da UFMS ao: 

1) Qualidade de acesso e atendimento da PREG? 2) Qualidade de acesso e atendimento da PREAE?; 3) 

Qualidade de acesso e atendimento da PROPP?; 4) Melhorias a partir das autoavaliações anteriores?; 5)  

Participação do docente nos processos decisórios? 

 

Figura 11: Resultado da avaliação dos docentes do CCBS sobre a organização e gestão da 

UFMS. 

 

Responsabilidade social da UFMS 

Todos as questões desse aspecto obtiveram nota conceitual regular fornecendo média 

final 3,31. Muitos docentes responderam não se aplica ao serviço de ouvidoria, 

provavelmente, por nunca terem utilizado esse serviço (figura 12).  

 
1. Como você avalia as atividades desenvolvidas para promoção da cidadania e inclusão social da UFMS 

com a comunidade regional nas áreas cultural e artística, na preservação da memória e do patrimônio 

cultural? 

2. Divulgação das atividades, eventos, concursos, etc.,  realizadas na UFMS? 

3. Qualidade do serviço de ouvidoria? 

4. Qualidade do portal e site da UFMS? 

 

Figura 12: Resultado da avaliação docente sobre a responsabilidade social da UFMS. 
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Autoavaliação 

 

 Os docentes informaram conhecer mais os documentos que regularizam seu curso do 

que os institucionais, com notas 4,04 e 3,02, respectivamente. O conceito final desse aspecto 

foi regular devendo, portanto, haver ações das coordenações com seus professores 

possibilitando maior acesso e discussão sobre as legislações e regulamentos institucionais 

(figura 13).  

 

 
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao: 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (estatuto, regimento geral, PDI, relatório de 

autoavaliação e outros)? 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (regulamento de estágio, atividades complementares, 

etc.)? 

 

Figura 13: Resultado da autoavaliação dos docentes do CCBS. 
 

 

Comentários dos docentes sobre potencialidades e fragilidades dos cursos: 
 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

POTENCIALIDADES 

1. Professores com perfil de pesquisa integrada ao ensino; 

2. Professores com paixão pelo que fazem, e que fazem bem feito. 

3. Mestrado, Novos professores motivados, Curso em transformação. 

4. Infraestrutura e logistica para desenvolvimento dos projetos de pesquisa 

5. Corpo docente 

6. Necessidade de profissionais no mercado 

7. Integração entre formação acadêmica e necessidades do mercado 

8. Interação entre professores área básica e específica 

9. Comunicação 

10. Pesquisa científica, atividades de estágio, interação com outros cursos; 

11. Estrutura curricular, reoferecimento de disciplinas obrigatórias 

12. O Curso de Farmácia atualmente conta com quadro de professores bastante capacitado 

13. A grande maioria dos professores do curso contam com projetos de pesquisa ou extensão 

14. Bom preparo de profissionais que têm obtido destaque no mercado de trabalho 

15. O curso de farmácia da UFMS tem sido destaque nos estágios com reconhecimento até da 

secretaria de saúde do estado de MS 

16. Comprometimento de quase 100% dos docentes do curso com o ensino de qualidade  

17. Quase todos os alunos do curso de farmácia chegam ao final do curso com o currículo 

"recheados" de trabalhos extracurriculares que envolvem pesquisa em nível de Iniciação 

Científica, projetos de extensão e estágios voluntários não obrigatórios. 

18. Ao término da graduação a maioria dos alunos pleiteiam a pós-graduação, fruto do despertar ao 

longo do curso. 
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FRAGILIDADES 

1. Falta de professores; 

2. Falta de apoio institucional para integração do curso (área comum) 

3. Elevado número de atividades dos professores o que acarreta menor dedicação à pesquisa; 

4. Falta de apoio na coordenação do curso 

5. Falta de infraestrutura e de equipamentos modernos de grande porte. 

6. Falta de laboratórios adequados para o funcionamento dos estágios 

7. Falta de infraestrutura para aulas práticas (materiais de consumo e equipamentos), 

8. Manutenção de equipamentos e espaço físico 

 

CRÍTICAS E SUGESTÕES 

1. Falta área de convivência para os acadêmicos e cantina na unidade XII 

2. Para criação de cursos ou aumentos de vagas dos já existentes, deverá ser realizada consultas aos 

docentes das unidades que ministram aulas para a área básica, pois os mesmos atendem inúmeros 

cursos e contam laboratórios obsoletos e carga horária em sala de aula excessiva, além de atender 

vários cursos com demandas diferenciadas.  

3. Promover reuniões entre Coordenação de Curso e os Profs para discutir o Curso e necessidades 

de 03 em 03 ou 04 em 04 meses. 

4. Aumentar acervo de livros na biblioteca; 

5. Maior investimento em material equipamentos para os laboratórios 

6. Maior transparência quanto às decisões tomadas 

7. Informação quanto à distribuição de carga horária previamente 

8. Reunião docente com frequencia para discussão de aspectos relacionados ao curso 

 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

POTENCIALIDADES 

1. Projeto pedagógico amplo e articulado com a realidade social; 

2. Diversidade de formação docente, oferecendo diferentes possibilidades de entendimento 

quanto a decisões bem como ao acesso de discentes; 

3. Estrutura Física; 

4. Qualidade corpo docente; 

5. PPC; 

6. Relacionamento; 

7. Processo de trabalho; 

8. Implantação da Clínica Escola integrada em julho de 2014. 

 

FRAGILIDADES 

1. Pouca adesão docente a pesquisas científicas;  

2. Predomínio de atividades de extensão, desvinculadas de projetos de pesquisa; 

3. Acesso a Wi Fi restrito na Unidade,  

4. Número insuficiente de professores, 

5. Nenhuma integração entre os cursos da saúde,  

6. Carência de atividades interprofissionais,  

7. Ausência de cantina e espaço de encontro de fácil acesso; 

8. Número insuficiente de professores efetivos no curso, estágios supervisionados com número 

inadequados de supervisores e disciplinas sem professores. 

9. Falta área de convivência para os acadêmicos e cantina na unidade XII. 

 

CRÍTICAS E SUGESTÕES 

1. Promover a àrea verde comum aos cursos do CCBS, 

2. Disponibilizar rede wi fi na Unidade 12, 

3. Ações de intregação e promoção de estrategias multiprofissionais no CCBS. 
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CURSO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

POTENCIALIDADES 

1. Envolvimento dos docentes na promoção do Curso e integração dos estudantes; 

2. Elevado potencial de absorção dos profissionais pelo mundo do trabalho em MS. 

 

FRAGILIDADES 

1. Por ser um Curso novo, não só na UFMS mas em todo o Estado, há uma certa dúvida sobre a 

atuação do profissional egresso, o que tem contribuído para a evasão; 

2. Demora na construção da Unidade Processadora de Alimentos, prejudicando o desenvolvimento 

das aulas práticas; 

3. Poucos docentes que atuam na área específica do Curso, necessitando da realização de concurso 

público. 

 

 

 

CURSO DE NUTRIÇÃO 
POTENCIALIDADES 

1. O curso tem como potencialidade o quadro de professores, que em sua maioria são doutores, muito 

envolvidos com projetos, seja pesquisa, ensino ou extensão. Também demonstram preocupação com a 

funcionalidade do curso. O pontos negativos são a falta de infraestrutura, o que dificulta o trabalho diário 

do professor e coordenador, visto que as salas são divididas com grande número de pessoas. Bem como 

determina a falta de laboratórios específicos do curso, o que leva a formação de convênios para utilização 

em outras instituições ou uso de locais improvisados; 

2. Comprometimento da coordenação do curso e do grupo de docentes com as melhorias necessárias ao 

curso; 

3. Ampliação do quadro docentes com novos concursos; 

4. Bom relacionamento entre professores, alunos e direção de centro; 

5. Apoio do curso para atividades de extensão e pesquisa; 

6. Corpo docente integrado; 

7. Colegiado atuante; 

8. Titulação máxima em grande maioria dos docentes do curso; 

9. Iniciativa dos docentes em desenvolver projetos de pesquisa e extensão; 

10. Bom entrosamento com os discentes; 

11. Carga horária e titulação docente 

12. Integração entre professores nutricionistas do curso. 

FRAGILIDADES 

1. Falta de laboratórios específicos para algumas disciplinas; 

2. Dificuldades para aquisição de materiais para aulas práticas; 

3. Falta de carga horária suficiente para supervisão docente nos Estágios Obrigatórios do curso; 

4. Estrutura física ; 

5. Ingresso Sisu, ausência de laboratórios específicos do curso e técnicos para aulas práticas; 

6. Curso não apresenta unidade própria; 

7. Carga horária em sala de aula extensa; 

8. Falta de salas para professores; 

9. Baixa atribuição de horas para estágio obrigatório; 

10. Falta de transporte para supervisão de estágio obrigatório; 

11. Falta de espaço físico adequado para as disciplinas específicas do Curso de Nutrição, como alguns 

laboratórios específicos (técnica dietética, avaliação nutricional, etc); falta de técnico-administrativo 

nutricionista para auxílio nas atividades docentes; 

12. Falta de laboratórios específicos; 

13. Falta de espaço físico. 
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CURSO DE ENFERMAGEM 
POTENCIALIDADES 

1. Metodologia Ativa no Currículo - poposta inovadora de ensino; 

2. Projeto Pedagógico com base em metodologia ativa: PBL; 

3. Força de trabalho e qualidade do corpo docente; 

4. Criação do Mestrado Acadêmico em Enfermagem; 

5. metodologia inovadora, grupo motivado e coeso, envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, além da pós graduação. 

FRAGILIDADES 

1. Falta de um secretário administrativo exclusivamente para o Curso de Graduação em Enfermagem; 

2. Quantitativo insuficiente de professores (vem sendo sanado parcialmente, mas permanece precário); 

3. Poucos exemplares de livros textos disponíveis, na Biblioteca Central, para o aluno (o PBL exige acesso 

irrestrito à bibliografia sugerida no plano de ensino e no decorrer das atividades de ensino); 

4. Existência de apenas um Laboratório de Habilidades Específicas (LHE) para o aluno da Graduação em  

5. falta de professores e infraestrutura, sobrecarga de atividades; 

6. Falta a presensa de um chefe na Unidade; 

7. Excesso de atividades para o número de professores existentes. 

CRÍTICAS E SUGESTÕES 

1. Manutenção de segurança em período integral durante as atividades que acontecem nas instalações da 

Unidade; 

2. Melhor iluminação do estacionamento; 

3. Vagas de estacionamento com prioridade aos professores e demais trabalhadores da UFMS; 

4. Voltar a gestão por departamento. 

 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

POTENCIALIDADES 

1. Discussão do PP do Curso e tentativas de alteração na matriz curricular; 

2. Melhores alunos;  

3. Prof qualificados quato a titulação;  

4. Bibliografia;  

5. Apoio dos técnicos lab.e admistrativo; 

6. Um dos pontos positivos do CCBS é o atendimento à disciplinas de várias outras unidades, como 

Faodo, Famed, Famez, por exemplo. Outro é a multidisciplinaridade do quadro de professores, 

o que permite trabalhos integrados em diversas áreas. A existência de programas de pós-

graduação também é um ponto positivo do CCBS; 

7. Corpo docente qualificado; 

8. Alunos, em geral, interessados e motivados; 

9. Boas condições das salas de aula e laboratórios; 

10. Boas condições de salas de professores e estrutura geral das edificações; 

11. Corpo de funcionários motivados e interessados; 

12. Inserido em um Estado com grande demanda de biólogos; 

13. Corpo docente capacitado; 

14. Esforço do pessoal docente em capacitar-se; 

15. Esforço do pessoal técnico administrativo em capacitar-se; 

16. Cordialidade e empenho dos corpo de servidores em melhorar condições de trabalho na unidade 

(CCBS); 

17. Iniciativas de congraçamento entre os servidores da unidade (CCBS); 

18. Iniciativas na área de ensino (reuniões para análise de resoluções acadêmicas, elaboração de 

plano de ensino, estágio obrigatório, avaliação institucional) da unidade (CCBS); 

19. O período noturno flexibiliza a inserção de alunos que trabalham de dia, e também permite que 

alunos realizem estágios durante o dia, fortalecendo sua formação; 

20. Formação dos professores; participação em programas e projetos de extensão e pesquisa; 

integração com programas de pós-graduação; 

21.  Professores gabaritados. 
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FRAGILIDADES 

1. Falta integração entre os profs do curso e entre os cursos para promover o bem e a generosidade 

entre os pares; 

2. Estrutura física é muito ruim; 

3. Relacionamento entre professores do Curso precisa ser trabalhado/melhorado; 

4. Perspectivas do aluno qto a profissão; falta de compromisso c/ ensino por parte de muitos 

professores, pouco material didático; 

5. Questão estrutural que ainda não foi resolvida, mesmo com obras, pois com as chuvas voltou a 

molhar no interior dos corredores, o que não deveria acontecer mais. Em muitos laboratórios os 

equipamentos estão desgastados e em número menor do que o necessário para atender a demanda 

das turmas práticas, dificultando as aulas. No laboratório de informática alguns dos 

computadores não funcionam ou não acessam a Internet o que também atrapalha as aulas; 

6. Carência de professor em algumas áreas, carência de disciplinas da área humanas (com objetivo 

do aluno compreender a relação do homem com as áreas da biologia, o meio em que vive). A 

carência de professores em algumas áreas leva a dificuldade no oferecimento de disciplinas 

optativas; 

7. Tempo mínimo para conclusão do curso é muito pequeno, levando a necessidade de muitas aulas 

aos sábados, inclusive a tarde, e a dificuldades no oferecimento de disciplinas optativas dentre 

outros. Falta de técnicos em alguns setores para dar apoio ao atendimento dos alunos nos 

laboratórios além do horário das aulas; 

8. Interação/integração entre professores; 

9. Falta de segurança ostensiva no período diurno e, principalmente noturno, gerando instabilidade 

e necessidade de constante vigilância. No período noturno, as condições de iluminação nas áreas 

externas são precárias, o que leva os alunos a ficarem preocupados, e com medo durante a saída 

das últimas aulas; 

10. Faltam instalações elétricas adequadas e data-show  nas salas da unidade VI obrigando os profs 

a carregarem equipamentos e diversos tipos de tomadas e extensões, muitas vezes, levando à 

perda de tempo e sobrecarga física dos docentes. 

11. Falta de professores para atendimento do período noturno. Na minha percepção, a falta de 

docentes no curso de Licenciatura noturno afeta negativamente a formação dos alunos, 

comparando com as condições dadas aos alunos do bacharelado. Os alunos do noturno que 

trabalham não têm condições de desenvolver qualquer atividade à noite por falta de mais 

docentes. A falta de professores, na minha opinião, interfere, ainda, na diversificação da grade 

curricular: mais disciplinas optativas poderiam contribuir para o aprimoramento profissional em 

uma carreira tão ampla como a formação do biólogo. A limitada oferta de disciplinas optativas, 

especialmente as relacionadas com temas de alto nível tecnológico, leva à formação,  por vezes, 

incompatível com o mercado de trabalho que exige profissionais que possam atuar em diversas 

funções.  

12. Face a situação atual, com ampla possibilidade de intercâmbio pelos alunos, vejo como  

necessidade urgente a oferta de cursos de língua estrangeira, amplamente divulgada e facilitada 

a todos os alunos da instituição que poderiam ser garantidos pela instituição. 

13. Falta de mais servidores técnicos de laboratório para atendimento do maior número de disciplinas 

nos períodos diurno e noturno. 

14. Faboratórios de aulas práticas; 

15. Material de consumo para as aulas práticas; 

16. Apoio orçamentário (falta de) Institucional para projetos de ensino; 

17. Integração (falta de) entre docentes dos diferentes setores ou áreas de formação da biologia; 

18. As condições das salas de aulas para a graduação (unidade IV) são péssimas. 

 

CRÍTICAS E SUGESTÕES 

1. Relacionamento entre professores do Curso precisa ser trabalhado/melhorado. 

2. Há goteiras, infiltrações, instalações elétricas precárias, mobiliário em péssimas condições. 

3. Equipar as salas de aulas teóricas com todos os recurso das novas tecnologia, regulamentar os 

20% não presencial, capacitação dos professores quanto aos aspectos pedagogicos. 
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4. Falta de democratição na UFMS, voto paritário, combate aos desvios dos recursos públicos 

dentro da UFMS. Fim das construções sem observação das normas de segurança 

¨puchadinhos¨do CCBS, p.ex.. 

5. Os aparelhos de ar-condicionados do Bloco VI precisam urgentemente de revisão e substituição. 

6. De modo geral, a universidade é excessivamente burocrática o que consome tempo precioso de 

professores, técnicos e alunos. Necessário revisar os procedimentos administrativos e 

pedagógicos visando diminuir a burocracia da instituição. Necessário melhorar muito a 

segurança da universidade, principalmente no período noturno, aumentar a iluminação e o 

número de funcionários da segurança. Delimitar com marcas no chão, os locais de 

estacionamento de carros, individualizando as vagas para evitar carros e motos mal estacionados. 

Implantar um sistema eficiente para controle da entrada de pessoas no campus. 

7. A infraestrutura física do CCBS precisa ser melhorada, principalmente no tocante às instalações 

elétricas e infiltrações em teto e paredes. 

8. Inserir mais questionamentos aos docentes sobre o PPC dos cursos para os quais ministra aulas. 

9. Mais questões sobre o conhecimento dos docentes e discentes a respeito de avaliação e regulação 

(o que é? seu significado?) 

10. Questionar sobre sugestões de caráter prático, para implementar melhorias na unidade em todos 

os aspectos: acadêmicos, administrativos e de pessoal. 
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5.3 COORDENAÇÕES 

 

Os 07 coordenadores do CCBS participaram da avaliação insttucional de 2013  

respondendo 11 questões fechadas via Web, com 01 espaço aberto para críticas e sugestões. 

Os aspectos avaliados foram: questões gerais, infraestrutura e organização e gestão da unidade 

setorial. 

Cada pergunta foi respondida com nota conceitual que foi pontuada entre 1 a 5 como 

ocorreu na avaliação discente (quadro 2). Conforme orientação da CPA-UFMS, a média final 

menor do que 3 indicou o aspecto a ser considerado como fragilidade. O quadro 3 descreve a 

média final numérica e conceitual de cada item com questões fechadas da avaliação dos 

coordenadores, indicando conceito regular para as questões gerais e infraestrutura e bom para 

organização e gestão da unidade, com resultado final da avaliação dos coordenadores do 

CCBS como regular (3,65). 

 

Quadro 3: Aspectos avaliados pelos docentes do   CCBS relacionando a quantidade de 

questões e a média final e conceitual dos resultados. 

Aspectos avaliados pelos 

coordenadores 

Qtd 

questões 

Média final  Nota conceitual 

Questões gerais 04 3,50 regular 

Infraestrutura  04 3,06 regular 

Organização e gestão da unidade 

setorial 
03 4,41 bom 

Média final geral do CCBS - 3,65 regular 

 

Os resultados detalhados para cada aspecto avaliado são apresentados abaixo com as 

perguntas relacionadas, sem separação por curso (figuras 14 – 16). No canto esquerdo dos 

gráficos é identificada a questão e a sua nota numérica.  

 

Sobre as questões gerais, os coordenadores avaliaram como ruim a disponibilidade dos 

docentes para oferta das disciplinas, regular o atendimento do CCBS para pessoas com 

deficiência, e boa a atualização do PPC e atuação do NDE (figura 14). 
 
 
 

 
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à: 

1. Atuação do NDE? 

2. Disponibilidade dos docentes para oferta de disciplinas do curso quanto ao seu quantitativo? 

3. Atualização do PPC? 

4. Atendimento às pessoas com deficiência? 

 

Figura 14: Resultado das questões gerais avaliadas pelos coordenadores de Curso do 

CCBS. 
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 Com relação á infraestrutura, os coordenadores indicaram como fragilidade os labora-

tórios para aulas práticas e de informática, ambos com nota conceitual final ruim (média final 

2,75 e 2,50, respectivamente). A disponibilidade dos técnicos foi melhor avaliada (média 4,0) 

com notas conceituais muito bom e regular. Já a condição das salas de aula foi considerada 

como regular (figura 15). 

 

 
 
Como você avalia as condições de oferecimento o curso relativo à: 

1. Espaço físico das salas de aula e outros espaços disponíveis? 

2. Espaço físico dos laboratórios em relação ao número de alunos? 

3. Equipamentos de laboratório e de informática e compatibilidade com as necessidades do curso? 

4. Qualidade e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios? 

 

Figura 15: Resultado das questões de infraestrutura pelos coordenadores de Curso do CCBS. 

 

 

Os coordenadores avaliaram como boa a organização e gestão da unidade setorial, com 

nota máxima (muito bom) para a qualidade de atendimento da SECAC. A COAC e SAP foram 

consideradas como regulares (média 3,5) e o treinamento recebido para atuarem nas 

coordenações foi considerado bom (média 3,75).  

 

 

 

 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à: 

1. Treinamento e orientação recebidos quanto as responsabilidades e atividades a serem 

desenvolvidas como coordenador? 

2. Qualidade de atendimento da SECAC? 

3. Auxílio a COAC e SAP? 

 

Figura 16: Resultado das questões de organização e gestão da unidade setorial  avaliadas 

pelos coordenadores de Curso do CCBS. 
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Os comentários dos coordenadores foram:  

- As coordenações de cursos do CCBS precisam de maior apoio administrativo, para que a 

funcionalidade dos cursos seja aprimorada sem sobrecarga de trabalho, com menores chances 

de erros.  

- Falta área de convivência para os acadêmicos e cantina na unidade XII e/ou arredores. 

- A coordenação carece de apoio de secretário. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A interpretação dos resultados pela média dos valores entre 1 a 5 fornecidos pelas notas 

conceituais foi um avanço para observação objetiva e clara dos aspectos abordados pelas 

fechadas do processo avaliativo. Os quadros 1 a 3, com os resultados gerais dos docentes, 

discentes e coordenadores, apontam para conceitos regulares na quase totalidade dos aspectos 

avaliados, fornecendo como resultado final da avaliação do CCBS com nota 3,58 e conceito 

regular (quadro 5).  Esse panorama é preocupante e indica que muito deve ser realizadas para 

melhorar as condições de trabalho de toda a comunidade acadêmica, independente de suas 

funções (estudantes, professores ou coordenadores).  

 

Quadro 5: Resultado geral da autoavaliação setorial do CCBS, considerando os tipos de 

participantes do processo avaliativo. 

Participantes o processo de 

avaliação 

Média final geral 
Nota conceitual geral 

Discentes 3,54 regular 

Docentes 3,60 regular 

Coordenação 3,60 regular 

Média final geral do CCBS 3,58 regular 

 

As fragilidades do CCBS resultantes da avaliação de 2013 foram semelhantes às 

observadas nos anos anteriores. A infraestrutura continuou sendo uma das principais 

fragilidades levantadas, enfatizando as condições das cantinas, laboratórios de informática, 

acessibilidade dos portadores de deficiências, serviço de segurança e áreas de lazer e 

conivência.  

 

Houve menor participação dos discentes e docentes no processo de autoavaliação 

setorial quando em comparação com 2012, devendo ser estabelecidas estratégias para 

motivação e divulgação com objetivo de obter maior adesão. Realizar fóruns/encontros de 

discussão sobre o relatório de avaliação do ano anterior para discutir os resultados e 

estabelecer estratégias para melhoria dos itens apontados como fragilidade deve ser realizado 

anualmente. Essa ação trará segurança à comunidade acadêmica sobre a importância da 

participação de cada um na avaliação institucional para melhoria das disciplinas, do curso, da 

direção e da instituição.  

 

Conforme apresentado no relatório de 2012, a maior potencialidade do CCBS continua 

sendo os recursos humanos, docentes  e servidores,  que mantém a produtividade satisfatória 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ainda com quantitativo que deve ser melhorado 

para diminuir a sobrecarga de trabalho propiciando maior qualidade do serviço. 
 

 


