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1 INTRODUÇÃO 

Em 1962 é fundada a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com a 
criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia em Campo Grande, sendo assim a origem do ensi-
no superior público no sul do Estado de Mato Grosso. 

Com a aprovação da Lei Estadual nº 2.620 em 1966, os cursos de Farmácia e Odontologia 
passaram a integrar o Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), esse reformulou a 
estrutura das graduações, criou os Departamentos de curso e a Graduação em Medicina. Sendo as-
sim, o ICBCG era formado pelas graduações em Farmácia, Odontologia e Medicina, dando início a 
formação do atual Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). 

Após um ano foram criados novos Institutos Superiores nas cidades de Corumbá e Três 
Lagoas, e em 1969 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 Pedagógi-
cos de Aquidauana e Dourados. Após 1977, com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, a U-
EMT foi federalizada pela lei Federal nº 6.674 de 1979, passando a denominar-se Fundação Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Durante os anos de 1966 e 1979, foram adicionados 
ao ICBCG os cursos de  Enfermagem, Farmácia e Bioquímica, Zootecnia, Veterinária e Ciências Bio-
lógicas e manteve essa composição até o ano de 2005.  

Essa mudança na composição deu-se pela criação das Faculades de Medicina (FAMED), 
Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) e de Odontologia (FAODO). Com isso o CCBS passou a 
ser formado por: 04 cursos de Graduação e 02 Programas de Pós-Graduação strictu sensu (Progra-
ma de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação e em Biologia Vegetal), com 02 cursos de Mes-
trado (Botânica e Ecologia/Conservação) e 01 Doutorado em Ecologia e Conservação. 

Hoje o CCBS possui sete cursos de graduação presenciais e seis Programas de Pós-
Graduação, strictu sensu, além de cursos de especialização ofertados na área de Saúde. Sendo as-
sim, as vagas oferecidas no CCBS na graduação são: Ciências Biológicas – Bacharelado (50 vagas); 
Ciências Biológicas – Licenciatura (50 vagas); Enfermagem – Bacharelado (50 vagas); Farmácia – Ba-
charelado (50 vagas); Fisioterapia (50 vagas); Nutrição (40 vagas); Curso Superior em Tecnologia de 
Alimentos (40 vagas). Em 2012 foram implantados dois novos cursos de Mestrados: Mestrado Aca-
dêmico em Enfemagem e Mestrado Profissional em Saúde da Família.O CCBS também dá suporte 
ao Ensino a Distância (EaD) em um curso de graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura. 

  Entre os Cursos de Pós-Graduação lato sensu destaca-se a recém-criada Es-
pecialização em Residência Multiprofissional em Saúde, com a participação dos docentes dos cur-
sos de Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, agregando também o curso de Odontologia, cuja sede é 
o Hospital Universitário – COREMU (Propp), sendo compartilhada com o CCBS a Coordenação desta 
atividade. A Residência Obstétrica de Enfermagem iniciou-se em 2013, sua sede também é o Hospi-
tal Universitário – COREMU (Propp), sendo compartilhada com o CCBS a Coordenação desta ativi-
dade.  

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 uni-
dade setorial. 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). 
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2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

Os cursos de graduação presencial do CCBS são: Ciências Biológicas (bacharelado); Ciên-
cias Biológicas (licenciatura); Enfermagem (bacharelado); Farmácia (bacharelado); Fisioterapia (ba-
charelado); Nutrição (bacharelado); Curso Superior em Tecnologia de Alimentos (bacharelado), 
sendo os 02 últimos implantados em 2011 (quadro 1). 

Em 2014, esses cursos foram constituídos por 122 docentes do quadro regular, com 1.216 
acadêmicos matriculados (quadros 1 e 2). A evasão foi de 8%, com 94 alunos alunos que fizeram 
exclusão para transferência para outra IES, por desistência ou jubilação. Porém, houve 122 ingres-
sos por transferência externa/interna ou como portador de diploma, 11 por via judicial, além dos 
308 alunos ingressantes pelo SISU. 

O curso de graduação de ensino a distância (EaD) é o de Ciências Biológicas (modalidade li-
cenciatura) 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 2014. 

Códi-
go 

Curso Total de do-
centes

2
 

Substituto Voluntário Temporário 

0108 Enfermagem 32 08 04 02 

0113 Farmácia 16 01 03 0 

0114 Fisioterapia 17 01 0 05 

0115 
0118 
0110 

Ciências biológicas 38 05 05 0 

0116 Nutrição 10 0 01 0 

0117 Tecnologia de alimentos 09 0 03 0 

Sem lotação em curso
1
 47 07 0 0 

TOTAL 122 22 16 07 

1
docentes de disciplinas básicas que não são lotados por curso; 

2
total de docentes do quadro incluindo substitutos e temporários. 
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Tabela 2: Acadêmicos matriculados por curso de graduação presencial do CCBS incluindo ingres-
sos por transferência externa e interna, e matrículas trancadas, no final do período letivo de 
2014. 

Cód. Curso 

Total de  
matriculados 

Ingressos em 2014 
Matrículas 
trancadas 

Evasão* 

SISU 
Transf. 

Ext. 
Transf. 

Int. 

Porta-
dor di-
ploma 

Via 
Judici-

al 
2014/1 2014/2 2014/1 2014/2 2014/1 2014/2 

108 Enfermagem 190 174 47 11 1 - 5 3 7 9 5 

110 
Ciências biológicas ba-
charelado 

178 160 48 10 - 4 4 6 8 8 6 

113 Farmácia 231 206 48 5 - 27 1 9 10 6 9 

114 Fisioterapia 193 176 37 - - 2 - 8 5 4 7 

115 
Ciências biológicas li-
cenciatura (diurno) 

32 28 - - - - - 1 2 1 1 

116 Nutrição 138 123 40 2 - 6 - 4 5 9 2 

117 Alimentos-Tecnológico 113 75 38 - - 33 - 
  

16 3 

118 
Ciências biológicas li-
cenciatura (noturno) 

141 115 50 3 - 18 1 8 8 4 4 

TOTAL 1216 1057 308 31 1 90 11 39 45 57 37 

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

- Curso Sup. de Tecn. de Alimentos: Mudou o nome para Alimentos-Tecnológico 
- Total de Matriculados: Considerado o total de matriculados no curso nos dois semestres letivos. 
Alguns que estavam matriculados em 2014/1 não estavam em 2014/2. 
- Transf. Ext. - Considerados os ITC (Ingresso por Transferência Compulsória) e os ITV (Ingresso por 
Transferência Voluntária). 
- Ingressos: Incluídos no rol os alunos com ingresso via judicial (IVJ), pois esses não se encaixam nas 
demais descrições 
- Ingressos SISU: Incluídos os ingressos por políticas afirmativas SISU (cotas). Nossos ingressos são 
somente no 1º semestre (exceto para casos de transferência compulsória e para a Biologia EAD). 
Ingressos em 2014/2 por transferência compulsória: SAMELA SANTOS DA SILVA (Enfermagem) e 
CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE RAMOS (C. Bio. Lic.), já incluídas na soma acima. 
- Trancamentos: O trancamento pode ser de 1 a 4 semestres, consecutivos ou alternados. O aluno 
trancado em 2014/1 pode ou não ser o mesmo de 2014/2 
- Evasão: Consideradas somente as exclusões por desistência (EDE), por jubilação (EJU), solicitada 
pelo aluno (ESA) e por outros motivos não especificados (EOU). Só tivemos EDE e ESA em 2014 nos 
cursos presenciais. 

2.1  Curso Biológicas Licenciatura 

- 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 pe-

ríodo de 1998 a 2004 se formaram 114 alunos (média de 16 alunos ao ano), com média aproximada 
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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) continuaram 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: 2014 

2014-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 18 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 02 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 01 

IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 01 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 37 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 03 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 04 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 02 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 04 

2014-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 01 

TOTAL 73 

 

EDI - EXCLUSÃO POR DIPLOMAÇÃO 

0118  NOTURNO 01 

0115  INTEGRAL 12 

TOTAL 13 

 

 0115 0118 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 01 07 08 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 01 01 02 

TOTAL 10 
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- Potencialidades do curso: 

 A avaliação institucional de 2014 apontou como potencialidade do Curso de Biologia Licen-

ciatura: a atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados, o formato do SISCAD, o de-

sempenho da coordenação, docentes e discentes, a importância das disciplinas para formação pro-

fissional, oportunidades de pesquisa e extensão e o atendimento prestado pelos técnicos-

administrativos da sua unidade setorial. 

- Fragilidades do curso: 

A avaliação institucional de 2014 apontou como fragilidade do Curso de Biologia Licenciatura: o o-

ferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas, o apoio da 

instituição para a participação em eventos externos, os recursos computacionais, a disponibilidade 

de espaços para lazer/convivência, os serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas 

nas áreas internas de sua unidade setorial, a qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, a atua-

ção 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. 

- Ações a serem desenvolvidas em 2015, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso 

Essas dependem da administração central da UFMS 

- Alterações no PPC em 2014 e motivos da mudança se ocorreram: 

Houve alterações em atendimento da Res. 269 (COEG) para ajustar as cargas horárias das disci-

plinas implantadas em 2015. 

 

2.2 Curso Ciências Biológicas Bacharelado 

 

2.2.1  Indicadores  

 

2.2.2  Potencialidades e Fragilidades  

 

2.2.3 Avaliação Externa 

 

2.2.4 Outras Informações  

 



                                               Auto-avaliação Setorial  2014 – CCBS - UFMS                                                    6 

 

2.2.5 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes1 

 

2.2.6 Considerações da Comissão Setorial  

 

2.3 Curso Farmácia 

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 ca-

da área de conhecimento, campo do saber ou profissão, visando promover ao estudante o desen-

volvimento 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 4.386 h (50 min h/ aula) com 

disciplinas obrigatórias, optativas, estágios e atividades complementares. O curso é divido 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 2014 foram registrados 

212 acadêmicos, tendo então 38 vagas em aberto, oriundas da evasão. Todavia dessas, 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 foram somados a esses, mais 2 professore douto-

res 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: 4.386  h/aula 

NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas anuais 

TURNO: diurno 

2.3.1  Indicadores  

Ingressantes em 2014:  82;      SiSu: 48;       Portador de diploma – 27 
 

Formandos: 15 

                                                           

1
 Caso o número de participantes das avaliações por curso for muito pequeno, pode-se fazer apenas os gráfi-

cos por unidade setorial, incluindo essas informações no capítulo 5, nas respectivas subseções. (não esqueça  

de remover esta seção e corrigir a numeração das subseções do cap 2)  
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Evasão: 15 

2.3.2  Potencialidades e Fragilidades  

Potencialidades:  

Corpo docente capacitado e atuante na pesquisa e extensão; 

Captação de alunos de graduação para atuação na pesquisa e extensão. 

Fragilidades: 

Espaços físicos sucateados e muitas vezes impróprios para o ensino; 

Falta de material humano no auxílio as aulas práticas; 

Falta de material para aulas práticas; 

Dificuldade de manter o acadêmico atualizado em função da bibliografia disponibilizada; 

Falta de recursos básicos para o professor, sala, giz, quadro. 

As Ações a serem desenvolvidas em 2015 em relação às fragilidades serão: solicitação de materiais 
para aulas práticas ao Centro, PREG e outras instâncias. A falta de aulas práticas ou diminuição da 
sua extensão leva a desânimo dos acadêmicos, principalmente os ingressantes. 
 

2.4 Curso Fisioterapia 

- Características gerais 

O Curso de Fisioterapia da UFMS  é o primeiro curso caráter público em Mato Grosso do Sul 

cuja proposta de formação esta comprometida com os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Pauta-se em um modelo inovador, contextualizado e afinado com as Diretrizes Curri-

culares Nacionais e as politicas de saúde e educação. Implantado em 2008, o curso foi avaliado pela 

comissão do INEP em 2012, alcançando conceito 4. O Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia é 

centrado no estudante como sujeito da aprendizagem e construtor ativo de seu saber, e tem o pro-

fessor como facilitador e mediador do processo ensino–aprendizagem. 

Enfoca a formação profissional em diferentes cenários e ambientes de aprendizagem, ori-

entada pelo desenvolvimento de competências e habilidades. A prática pedagógica valoriza o co-

nhecimento prévio do estudante, a realidade como ponto de partida e de chegada para a constru-

ção dos conhecimentos, habilidades e atitudes, e o estímulo à busca de soluções aos problemas da 

prática em fisioterapia e em saúde, visando à transformação dos serviços e da realidade. 

Dentre seus objetivos destaca-se a formação de cidadãos conscientes de suas responsabili-

dades profissionais e sociais, comprometidos 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 Saúde, aptos a identificar as necessidades de saúde e a intervir na sa-

úde cinético-funcional das pessoas, considerando o processo saúde/doença/cuidado em suas múl-
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tiplas dimensões, e concorrendo para a transformação da realidade, com autonomia intelectual, 

social e ética.  

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: 4.828 horas 
NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas anuais 
TURNO: Integral (Mat/Vesp) 
 

2.4.1  Indicadores  

Ingressantes 2014:  SiSu: 37   Portador de diploma – 02 

Formandos: 30 

Evasão: 11 

 

2.4.2  Potencialidades e Fragilidades  

 

- Potencialidades  

� Estrutura curricular que oportuniza por meio da organização das disciplinas, a integração dos 

saberes necessários ao desenvolvimento das competências imbricadas na prática da fisioterapia 

para a atuação em diferentes cenários práticas, diferentes níveis de complexidades e diferentes 

comunidades, concretizado nas disciplinas de Saúde e Cidadania, que permeiam o curso, pro-

movem a interação Universidade-Serviços-Comunidade, e possibilitam ao aluno vivenciar as prá-

ticas desde a atenção básica, até alta complexidade, incluindo os espaços de gestão e controle 

social. Assim, formação profissional é potencializada, por meio de prática inserida na realidade 

concreta, oportunizando ao aluno conhecer/desenvolver/construir um referencial orientador di-

ferenciado, para a tomada de decisões quando de sua atuação no mercado de trabalho. 

� Prestação de serviços à Comunidade por meio de atendimento na rede básica de saúde do mu-

nicípio de Campo Grande, realizando ações individual, coletiva e nos equipamentos sociais vin-

culados a duas Unidades Básicas de Saúde da Família (convênio firmado com a Secretaria Muni-

cipal de Saúde); em nível ambulatorial, hospitalar e grupos populacionais. 

� Projetos de Extensão: Universidade Aberta a Pessoa Idosa; Promoção de tratamento fisiotera-

pêutico gratuito a idosos com doença de Parkinson e demência do tipo Alzheimer; Atenção à 

Saúde do Atleta e do Sebrae, entre outros. 

� Projetos de Pesquisa e com Fomento externo em andamento 

� Clinica Escola Integrada - CEI/UFMS 

� Apoio da Direção do CCBS, da COAD, da COAC, da SAP e da SECAC.  
� Apoio institucional das Pró-reitorias, Vice-reitoria e Reitoria. 
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� 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. 
� 13% dos professores mestres estão em processo de doutoramento 
� Docentes inseridos em Programas de Pós-graduação 
� Publicação de trabalhos em periódicos especializados, livros ou anais de eventos científicos (in-

dexados em bases de dados científicas)  
� Contratação de 1 docente efetivo 
� Núcleo Docente Estruturante implantado e ativo desde julho de 2009. 
� Participação de discentes e docentes em congressos nacionais e internacionais 
� Seleção de acadêmicos no Ciências sem Fronteiras 
 
 
- Fragilidades  

� Efetivo docente e de técnicos-administrativos insuficientes para atender as demandas do curso. 
� Acervo da biblioteca insuficiente para proporção exemplar/alunos; 
� Inadequação dos laboratórios de algumas disciplinas básicas como, por exemplo, a Anatomia e 
Fisiologia. 
 

- Alterações no PPC em 2014: 

 Não houve alterações do PPC. 

 

2.4.3 Avaliação Externa 

 

- Ações a serem desenvolvidas, em 2015, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso. 

� Gestão para ampliação do quadro docente e de técnicos administrativos de nível superior 

� Aquisição e solicitação de exemplares referente às bibliografias básicas e complementares elen-

cadas no PPC; 

� Gestão para ampliação da estrutura da Unidade 12 e da CEI/UFMS 

� Implantação do Laboratório de Informática e de Rede Wi-Fi na unidade 12. 

 

2.5 Curso Enfermagem 

- Características gerais: 
 

É um curso integral que utiliza a Unidade 12 para atividades teórico-práticas, nas depen-
dências e 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 Enferma-
gem da UFMS, utilizando metodologia ativa, tem-se promovido a integração de conteúdos do bási-
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co e profissionalizante, da atenção básica e hospitalar, da teoria e prática. No ano de 2010, o curso 
passou a ter duração de 5 anos oferecendo 4.828 h/aula. Possui o corpo docente com 24 professo-
ras, sendo 08 mestres (03 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 reco-
mendações 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 pon-
tos-chave acerca da direção a ser seguida no âmbito da Educação da Saúde Mundial.  

O Curso obteve nota 5 no ENADE de 2010.  No ano de 2013, o curso não teve conceito no 
ENADE, pois não teve formandos em decorrência da mudança de 4 para 5 anos. 
 
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: 50 vagas anuais 
TURNO: diurno 
 

2.5.1 Indicadores do curso 

 
Ingressantes 2014:  SiSu- 47; Portador de diploma - 0; Transferência externa/interna- 12.  
Formandos: pela mudança de estrutura curricular de 4 para 5 anos, o curso formou 23 alunos,  
Evasão: 15 
Obs: Ocorreu uma diminuição do número de evasão em relação ao ano de 2013. 

2.5.2 Potencialidades e Fragilidades 

- Potencialidades do curso 
 
- Projeto Político Pedagógico do curso, no qual é inovador e tem permitido um crescimento do alu-
no, 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-PET SAÚDE; 
- Tivemos 12 alunos participando do Programa Ciência sem Fronteiras (Capes/CNPq) em várias loca-
lidades (EUA, Irlanda, Austrália, Hungria, Canadá); 
- 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 concluiu o trabalho de terapia 

em grupo, que iniciou no ano de 2013.  
Os professores continuam buscando a qualificação através do ingresso nos programas de 

Doutorado. 
 
- Fragilidades do curso 
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- O curso possui déficit de recursos Humanos administrativos, pois não temos um profissional quali-
ficado nas dependências do curso, gerando sobrecarga para a coordenação e para os outros Técni-
cos do setor, que muitas vezes tem sua função interrompida para atender demandas administrati-
vas. 
- Falta de gestão na infraestrutura. O edifício (Unidade 12) é novo, contudo apresenta falta de salas 
de aula, problemas estruturais (goteira, falta de impermeabilização das paredes laterais e pintura 
interna), presença de ninho aves nas caixas de ar condicionado. Ocorre falta de segurança nas de-
pendências do prédio. 
- Falta de comprometimento 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, aten-
demos outros cursos (Medicina, Farmácia e Educação Física), residências e mestrados e foram con-
tratados somente 01 professor por decorrência da abertura do Curso de Mestrado em Enferma-
gem. 
- Falta de Enfermeiros Técnicos Administrativos para apoio nas atividades docentes. 
- Falta de incentivo para a qualificação de professores: continuando no ano de 2014 com dois pro-
fessores a menos, pois não foram contratados professores substitutos para os professores afasta-
dos 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. 

 
 
- Ações a serem desenvolvidas em 2015, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso:  
 
- Continuar solicitando contratação de novos recursos Humanos, para que a necessidades do curso 
sejam supridas. 
- Pleitear a entrada no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para melhorias da Unidade XII. 
- Continuar o estímulo para que os professores Mestres busquem a qualificação profissional. 
 
- Alterações no PPC em 2014: 
 

Tivemos que realizar uma alteração no PPC a ser implantado em 2015.1, em decorrência de 
exigências da UFMS, no qual a hora aula passou a ser de 60 minutos, alterando com isso a carga ho-
rária total do curso e a inclusão de disciplinas optativas. 
 

2.5.3  Outras informações: 

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

cuperação 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 2014 ti-
vemos algumas reprovações em módulos que prejudicariam o ingresso dos alunos no Estágio, desta 
forma oferecemos dois módulos especiais para que os alunos não parassem ou desistissem do cur-
so. 

A evasão vem ocorrendo após a entrada do aluno pelo SISU e continuou no ano de 2014. 
Procuramos nos informar, via telefone, emails, e os mesmos referem que o Curso de Enfermagem 
não era a Primeira Opção, que a realização deste curso não é a prioridade e muitos acabam tran-
cando no decorrer para estudar novamente e tentar os cursos desejados.  
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- Perspectivas para avaliação do curso pelo MEC: 
 
Possivelmente, em 2015 haverá visita de renovação de reconhecimento do curso pelo MEC, 

uma vez que o mesmo ficou sem conceito no ENADE no ano de 2013. 
 

2.6 Curso Nutrição 

- Características Gerais do Curso:  

O curso de nutrição da UFMS iniciou suas atividades em 2011 e formou sua primeira turma 

de graduados em 2014.  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: Integral. 
 

2.6.1  Indicadores  

Ingressantes 2014: 48  SiSu- 40; Transferência externa- 02; Portador de Curso Superior: 6. 

Formandos: 16 

Evasão: 11  

Exclusão por transferência para outra IES: 01 

Afastamento por Mobilidade Acadêmica no Exterior: 8 

 

2.6.2  Potencialidades e Fragilidades  

Potencialidade do curso: 

� Maior parte dos professores nutricionistas contratados pelo curso são doutores;  
� Número de técnicos de nível superior e médio para assessorar as diversas atividades do curso; 
� PPC contempla diversas disciplinas optativas, o que permite que os docentes ofereçam a disci-
plina na qual possui maior experiência e ao acadêmico uma formação mais abrangente e completa;  
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� PPC contempla ampla carga horária em aulas e atividades práticas permitindo contato dos alu-
nos 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, Ensino e Pesquisa);  
� A maioria dos professores tem formação adequada às disciplinas que ministram, e 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, ensino e pesquisa;  
� Garantia de horas docentes para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão e ho-
ras de orientação para os alunos. 
 

As ações desenvolvidas em 2014 para manter as potencialidades do curso, apontadas em 

2013 foram: 

� Atualização dos regulamentos de TCC, Atividades complementares e Estágios obrigatórios;  
� Execução de projetos de extensão, ensino e pesquisa já aprovados e criação de novos;  
� Aquisição de alimentos de forma satisfatória para realização das aulas práticas de diversas 

disciplinas;  
� Aquisição de novos exemplares de livros para biblioteca; 
� Manutenção da busca por convênios para manter boas opções de campos de estágio; 
� Construção, junto à equipe de arquitetos e engenheiros, da planta do prédio do curso de 

nutrição; 
� Solicitação de supervisão semi-direta para estágios que necessitem deste formato, em 

substituição a supervisão indireta, única modalidade aceita pela universidade. 
 

As ações a serem desenvolvidas, em 2016, para manter as potencialidades do curso serão:  

� Desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e extensão, especialmente considerando 
editais com ônus;  
� Acompanhamento da obra de construção do prédio da nutrição; 
� Solicitação de novos livros para biblioteca; 
� Solicitação da supervisão de estágio semi-direta; 
� Atualização do PPC. 
 

Fragilidade 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, abrigando também os técnicos; em duas salas ficam os professores 
nutricionistas do curso (6 em cada), e na quarta funciona um laboratório;  
� Uso de laboratórios em instituição de ensino privada da cidade a partir do convênio;  
� Dependência de transporte para realização de aulas práticas em instituição privada;  
� Dificuldade na supervisão dos estágios obrigatórios que necessitam de supervisão semi-direta, 
visto que a supervisão designada ao curso é indireta. 
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As ações desenvolvidas, em 2014, para sanar ou minimizar as fragilidades do curso aponta-

das em 2013 foram: 

� Licitação e começo da construção do futuro prédio da nutrição;  
� 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 (2015), 
visto que sem a construção do prédio da nutrição na UFMS, esse convênio torna-se a única 
alternativa para manter as aulas acontecendo;  
� O transporte continuou sendo utilizado, visto que é necessária 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. 

 

2.6.3 Avaliação Externa 

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

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

trutura física. Em relação ao ENADE, o curso não possui conceito, visto que existiam apenas alunos 

ingressantes. 

 

2.6.4 Outras Informações  

Ações a serem desenvolvidas em 2015, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso: 

A obra do prédio da nutrição continuará sendo executada, com previsão de entrega no final 

de 2016 (2 anos de obra).  Será mantido contato com a PREG para estudo da melhor maneira de 

como deverá ser feita a supervisão de estágios no curso, sem prejuízos a alunos e nem professores, 

buscando-se modificar a forma como é interpretada a supervisão direta e semi-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 profes-

sor se deslocar entre os vários locais.  

 

2.6.5 Alterações no PPC em  2014: 

 
Não foram realizadas alterações no PPC em 2014, em virtude da solicitação da Pró-reitoria 

de Ensino (PREG), a qual se encontra sobrecarregada, visto alteração de PPCs de todos os cursos da 
UFMS. Importante ressaltar que as reuniões de NDE (Núcleo Docente Estruturante) se mantiveram, 

para que melhorias possam ser apresentadas a partir de 2015, considerando demandas que ve-
nham a surgir. 
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2.7 Curso Tecnologia de alimentos 

O tecnólogo em alimentos é um profissional que irá planejar serviços, implementar ativida-

des, administrar, gerenciar recursos, promover mudanças tecnológica e aprimorar condições de se-

gurança, 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 disciplinas, e é desenvolvi-

do, 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: 2.652  h/aula 
NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas anuais 
TURNO:  Noturno 

 

2.7.1  Indicadores  

Ingressantes 2014:  SiSu- 38; Portador de diploma- 33; Transferência externa- 00 

Formandos em 2014: 07 

Evasão em 2014: 19 

 

2.7.2  Potencialidades e Fragilidades  

� Corpo docente comprometido 
� Ampliação do corpo docente em 2013 
� Ativação da UTA – Unidade processadora de alimentos. 

 

As ações a serem desenvolvidas em 2015 para manter e/ou fortalecer as potencialidades se-

rão: 

� Provável entrega da Unidade Processadora de Alimentos para o segundo semestre, 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 
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� Ausência de estrutura física (em final de 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 2014 para reduzir reprovação e evasão realizadas foram a orientação 

de acadêmicos dos projetos e programas oferecidos pela PREAE e o incentivo e oferta de participa-

ção em projetos de pesquisa e extensão alem do estudo para incluir disciplinas profissionalizantes 

no primeiro semestre com intuito de estimulá-los para a área de formação, além de manter o En-

contro Acadêmico de Tecnologia de Alimentos e o engajamento dos alunos em projetos de pesqui-

sa, ensino e extensão. 

 

2.7.3 Avaliação Externa 

- O Curso foi avaliado em agosto de 2013, recebendo nota 04. Deste processo de avaliação a que o 

curso foi submetido além das dificuldades observadas nos anos anteriores tais como: a semestrali-

zação, oferta de novas disciplinas, pré-requisitos, etc... aproveitou-se a oportunidade da alteração  

do Projeto pedagógico do curso, em função da mudança da hora/aula de 50  para 60 minutos, e re-

alizou-se a inclusão de todas as sugestões que concluiu-se pertinentes.  

-Quanto a avaliação do ENADE informo que os alunos do curso ainda não foram submetidos a esta 

avaliação.  

   

2.7.4 Outras Informações  

- Ações a serem desenvolvidas em 2015, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso:  

- Realização do II Encontro Acadêmico de Tecnologia de Alimentos no segundo semestre. 

- Execução das novas disciplinas em função da alteração do PPC. 

- Avaliação ao longo do ano  dos reflexos das alterações realizadas no PPC 

 

2.7.5  Alterações no PPC em 2014 

 

A alteração do Projeto pedagógico do curso, em função da mudança da hora/aula de 50  para 

60 minutos, ocorreu no primeiro e no inicio do segundo semestre de 2014. 

Também foram reformulados e publicados os Regulamentos do Curso sobre Atividade Com-

plementar, Trabalho de Conclusão de Curso I e II e para o  Estágio não obrigatório. 
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No PPC do curso foram inseridas disciplinas optativas e obrigatórias enfatizando o aumento 

das horas de disciplinas com atividades praticas, na tentativa de um maior envolvimen-

to/treinamento do aluno com as atividades da pratica profissional, já no primeiro semestre do cur-

so. 

 

3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

O CCBS possui 03 programas de pós-graduação latu sensu, sendo 01 especialização e 02 resi-

dências, e 10 programas  strictu sensu, sendo 03 em nível de doutorado e 07 de mestrado (quadro 

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.   

 

Quadro  1: Programas de pós graduação ofertados pelo CCBS no ano de 2014. 

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 pesqui-

sadores que trabalham com projetos isolados. Os recursos financeiros são obtidos pela UFMS (edi-

tal via PROPP) ou de órgãos de fomento externo como FUNDECT, CNPq e outros. 

Abaixo constam os 137 projetos de pesquisa do CCBS, realizados em 2014, 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 mes-

mo sistema. 

 

   Quadro 2: Projetos Institucionais de pesquisa do CCBS realizados  em 2014. 
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Título- Projetos Institucionais Coordenador Situação Início Término 

Caracterização de fatores de risco pre-
cursores de lesões musculoesqueléticas 
em atletas de futebol. 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/04/12 01/04/14 

Relação entre expressão molecular de 
receptores do tipo 1 (AT1), proteínas 
MAPK e remodelação cardíaca em ratos 
obesos. 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/04/12 31/07/16 

Nível de estresse e qualidade de vida de 
alunos do Programa de Residência Mul-
tiprofissional em Saúde da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul 

Gustavo Christofoletti- 
Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

23/11/12 30/11/14 

Estudos sobre o gene TcNUP-1 de Try-
panosoma cruzi 

Ines Aparecida Tozzeti- 
Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/03/12 31/08/14 

BIOPROSPECÇÃO DE FUNGOS FILAMEN-
TOS VISANDO APLICAÇÃO DE HOLOEN-
ZIMAS EM BIOREFINARIA 

Giovana Cristina Gian-
nesi- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/01/13 31/12/14 

Prospecção de fungos filamentosos pro-
dutores de enzimas hidrolíticas 

Giovana Cristina Gian-
nesi- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/01/13 27/12/15 

Estudo do papel biológico das Lectinas 
Vegetais: Efeito sobre o desenvolvimen-
to de Callosobruchus maculatus e Ação 
Fungicida 

Maria Lígia Rodrigues 
Macedo- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/04/12 30/12/16 

Estudo do Papel Biológico dos Inibidores 
de Tripsina de Vegetais: Efeitos sobre o 
Desenvolvimento de Callosobruchus 
maculatus e Ação Fungicida 

Maria Lígia Rodrigues 
Macedo- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/04/12 30/12/16 

Avaliação das características seminais e 
da resposta espermática em procedi-
mentos de criopreservação em carnei-
ros nativos e exóticos criados em Mato 
Grosso do Sul 

Antonio Carlos Duenhas 
Monreal- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/07/14 31/07/16 

Avaliação da Atividade Antineoplásica 
em Cultura de Células de Substâncias e 
Extratos de Plantas do Cerrado e Panta-
nal de Mato Grosso do Sul 

Maria de Fatima Cepa 
Matos- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/08/14 31/07/17 

História natural em ambientes naturais 
e antrópicos 

Franco Leandro de Sou-
za- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/04/12 01/04/15 
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QUEBRANDO O PROTOCOLO: CONVER-
SANDO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL 
COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
PACIENTES 

Sonia Maria Oliveira de 
Andrade- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/01/12 30/11/14 

Avaliação da qualidade físico-química de 
matérias-primas regionais do Estado de 
Mato Grosso do Sul. Aproveitamento de 
plantas nativas comestíveis e estudo da 
fração lipídica de algumas espécies ani-
mais do pantanal sul-mato-grossense 

Priscila Aiko Hiane- Do-
cente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/12/12 31/12/17 

Síntese e Avaliação da Atividade Biológi-
ca Anti-Leishmania de Novos Análogos 
Isoxazólicos Derivados das Lignanas 
Grandisina e Veraguensina 

Adriano Cesar de Mo-
rais Baroni- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/04/12 01/04/14 

Ciclização Eletrofílica de (Z)-
tiobutenoínos: Síntese e Reatividade de 
3-iodotiofenos Substituídos 

Adriano Cesar de Mo-
rais Baroni- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/02/13 01/12/15 

Hibridização Molecular de Lignanas Ve-
raguensina e Grandisina com Oryzalin: 
Síntese de Análogos Triazólicos “Via 
Click Chemistry” e Avaliação da Ativida-
de Biológica Anti-Leishmania. 

Adriano Cesar de Mo-
rais Baroni- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/04/12 01/12/15 

ASPECTOS SOROEPIDEMIOLÓGICOS E 
FATORESDE RISCO PARA DOENÇAS SE-
XUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATI-
TE C EM IDOSOS DE CAMPO GRANDE, 
MATO GROSSO DO SUL 

Ana Rita Coimbra Mot-
ta Castro- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/04/12 01/04/14 

Alterações histopatológicas e respota 
imune no aperelho reprodutivo de cães 
com Leishmaniose Visceral Canina 

Carlos Eurico dos San-
tos Fernandes- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/12 01/03/15 

Infecção pelos Vírus das Hepatites B e C 
e HIV em Manicures, Pedicures e Podo-
lógos em Campo Grande- MS 

Ana Rita Coimbra Mot-
ta Castro- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/06/11 30/07/15 

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE 
MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMI-
NAÇÃO SIMULTÂNEA DE ANTIBIÓTICOS 
QUINOLÔNICOS E CORTICOESTERÓIDES 
EM PREPARAÇÕES OFTÁLMICAS 

Nájla Mohamad Kassab- 
Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/12 01/03/14 
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Estudo sobre as potenciais atividades 
analgésicas e anti-inflamatórias da Ply-
gala extraarxilaris Chod (Polygalaceae) 

Monica Cristina Toffoli 
Kadri-Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

15/09/12 15/08/14 

Comparação entre a citopatologia obti-
da por biopsia com agulha fina e a his-
topatologia no diagnóstico das neopla-
sias cutâneas de cães e gatos 

Karine Bonucielli Brum- 
Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/12 28/02/14 

Caracterização das mulheres assistidas 
na Consulta de Enfermagem na Unidade 
Básica de Saúde da Família Mário Covas 

Maria Auxiliadora de 
Souza Gerk- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

30/08/12 30/08/14 

Acidentes de Trânsito em Campo Gran-
de- MS, 2011-2012: Caracterização e 
Análise Georreferenciada 

Sonia Maria Oliveira de 
Andrade- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

05/03/12 05/03/14 

Biologia e Conservação do Lobo-guará 
em áreas rurais de Nova Andradina, Ma-
to Grosso do Sul 

Marcelo Oscar Bordig-
non- Docente 

Em Andamento 
Normal 

30/06/13 30/06/17 

Síntese 'Via Click Chemistry' e Avaliação 
da Atividade Biológica Anti-Leishmania e 
Anti-Chágassica de Novos Análogos Tri-
azólicos Derivados das Lignanas Grandi-
sina, Veraguensina e Cubenina 

Adriano Cesar de Mo-
rais Baroni- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/11/12 30/12/15 

Estruturas secretoras de óleos essenci-
ais em espécies nativas da flora de Mato 
Grosso do Sul (Cerrado e Pantanal): ca-
racterização estrutural, composição 
química do óleo e bioatividade. 

Rosani do Carmo de O-
liveira Arruda- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/03/13 31/07/17 

BURNOUT E QUALIDADE DE VIDA DE 
CUIDADORES DE PACIENRRES COM A 
DOENÇA DE ALZHEIMER 

Gustavo Christofoletti- 
Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

30/11/12 30/11/14 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICÂNCER 
IN VITRO DE PRODUTOS NATURAIS DE 
PLANTAS DO CERRADO 

Renata Trentin Perdo-
mo- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/05/13 30/12/15 

Influência da deleção do gene da óxido 
nítrico sintase induzível (iNOS) sobre a 
síndrome da disgenesia testicular. 

Sarah Alves Auharek- 
Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/02/13 31/12/14 

Avaliação da Implantação do Curriculo 
Integrado do Curso de Enfermagem 
Campus de Campo Grande 

Arminda Rezende de 
Padua Del Corona- Do-
cente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

12/12/12 26/02/14 
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Comportamento da mortalidade mascu-
lina no estado de Mato Grosso do Sul e 
caracterização de assistência em Unida-
de de Atenção a Saúde do Homem na 
cidade de Campo Grande 

Ana Paula de Assis Sales 
da Silva- Docente 

Em Andamento 
Normal 

13/01/13 30/07/15 

Conhecimento dos profissionais da e-
quipe de saúde da família sobre a atua-
ção do Fisioterapeuta na Atenção Pri-
mária à Saúde 

Adriane Pires Batiston- 
Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

05/01/13 31/12/14 

Desenvolvimento e Validação de Méto-
dos Analíticos para Determinação de 
Antimicrobianosde amplo espectro para 
Uso Animal 

Nájla Mohamad Kassab- 
Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/03/13 31/07/15 

Determinação Quantitativa de Anti-
hipertensivos em Formulações Farma-
cêuticas 

Nájla Mohamad Kassab- 
Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/03/13 31/07/15 

Assistência de enfermagem à clientela 
de hematologia alicerçada no modelo 
Roy 

Maria Lúcia Ivo- Docen-
te 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/08/04 30/11/15 

Protótipo de órtese plástica moldável 
para posicionamento de punho de paci-
ente pós-Acidente Vascular Encefálico 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/12/12 01/01/14 

AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE AN-
TIFÚNGICA DE CANDIDA SPP ISOLADAS 
DE CAVIDADE ORAL DE PACIENTES I-
MUNOCOMPROMETIDOS 

Marilene Rodrigues 
Chang- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/13 28/02/15 

Avaliação do transporte de sedimentos 
por escoamento superficial para o Lago 
do Amor, Campo Grande, MS 

Alexandra Penedo de 
Pinho- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

30/01/13 28/02/15 

Identificação da síndrome da fragilidade 
em idosos residentes no município de 
Campo Grande-MS 

Suzi Rosa Miziara Bar-
bosa- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/13 15/01/14 

Anatomia da dentição da Monodelphis 
doméstica 

Jussara Peixoto Ennes- 
Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/11/14 30/12/16 

Influência do método Pilates na capaci-
dade funcional e na postura de idosos 
da Universidade Aberta a Pessoa Idosa, 
UnAPI/UFMS 

Suzi Rosa Miziara Bar-
bosa- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/13 31/12/14 

Efeito da suplementação de polidextro-
se no metabolismo de ferro em ratos 
gastrectomizados 

Elisvânia Freitas dos 
Santos- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/07/13 31/12/16 
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QUALIDADE DOS FRUTOS DE CRAMBE 
DURANTE O AMARZENAMENTO EM DI-
FERENTES EMBALAGENS 

Juliana Rodrigues Do-
nadon- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/01/13 01/01/15 

Anaálise de relação entre nível de ativi-
dade física e prevalência de lesões mus-
culoequeléticas em praticantes de fute-
bol 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/09/13 31/12/14 

Análise dos indicadores de saúde dos 
pacientes com Esclerose Múltipla 

Gustavo Christofoletti- 
Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/01/14 30/12/15 

Análise exploratória de potenciais fato-
res de risco intrínseco e prevalência de 
lesões musculoesqueléticas desportivas 
em praticantes de rúgbi 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

02/12/13 01/12/14 

“ANÁLISE DO PERFILLIPÍDICO DA POPU-
LAÇÃORIBEIRINHA DO PASSO DO LON-
TRA DO PANTANAL, SUA RELAÇÃO COM 
A CINTURA ABDOMINAL, IMC E SEXO” 

Wander Fernando de 
Oliveira Filiú- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/02/12 01/12/15 

“DETERMINAÇÃO DA GLICOSE NA PO-
PULAÇÃO RIBEIRINHA DO PASO DO 
LONTRA DO PANTANAL DE MATO 
GROSSO DO SUL” 

Wander Fernando de 
Oliveira Filiú- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/02/12 01/12/15 

Efeitos de dois antagonistas de recepto-
res de acetilcolina, aplicados via intrace-
rebral, nas alterações de comportamen-
to motor induzidas por inibidores de re-
ceptores de dopamina ou da sintase do 
óxido nítrico em camundongos. 

Albert Schiaveto de 
Souza- Docente 

Em Andamento 
Normal 

20/01/14 31/07/16 

Diversidade e composição da entomo-
fauna de solo em um fragmento de Cer-
rado do município de Campo Grande, 
MS 

Ramon Jose Correa Lu-
ciano de Mello- Docen-
te 

Em Andamento 
Normal 

01/01/14 01/01/16 

Benefícios do Posicionamento Através 
de uma Órtese na Frequência Respirató-
ria, Saturação de Oxigênio e Esforço 
Respiratório 

Albert Schiaveto de 
Souza- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

20/12/13 20/12/14 

MORFOMETRIA DE FIBRAS MUSCULA-
RES E VASCULARIZAÇÃO EM MÚSCULO 
RETO FEMORAL DE RATOS SUBMETIDO-
SA NICOTINA E AO TREINAMENTO AE-
RÓBICO 

Ludimila Canuto Fac-
cioni- Docente 

Em Andamento 
Normal 

10/03/13 10/03/16 

Avaliação do efeito do fumo de mascar 
e da fumaça do cigarro nas característi-
cas salivares, estresse oxidativo e na 
condição periodontal 

Jeandre Augusto dos 
Santos Jaques- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/01/14 01/12/15 
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ANÁLISE CITOGENÉTICA EM ARANEO-
MORPHAE (ARACHNIDA, ARANEAE)) 

Douglas de Araujo- Do-
cente 

Em Andamento 
Normal 

06/01/14 05/01/16 

Elaboração  de cookies adicionados de 
castanha de cumbaru (dipteryx alata 
vog.): caracterização físico-química e 
avaliação sensorial em idosos com Dia-
betes Mellitus 

Elisvânia Freitas dos 
Santos- Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

01/08/13 01/12/14 

Efeito do consumo de proteína do soro 
de leite associado a inulina em ratos 
Wistar submetidos à dieta rica em gor-
dura 

Elisvânia Freitas dos 
Santos- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/01/14 31/12/16 

Síntese De Novos Análogos Nitrohetero-
cíclicos Isoxazólicos Com Potencial Ati-
vidade Contra Doença Negligenciadas 

Adriano Cesar de Mo-
rais Baroni- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/01/14 31/12/16 

Metazoários parasitos de peixes Chara-
ciformes capturados na Baía da Meda-
lha, Pantanal de Mato Grosso do Sul 

Luiz Eduardo Roland 
Tavares- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/03/14 01/02/17 

Fotoinativação de Aspergillus Flavus e 
Asperdillus Fumigatus utilizando Cristal 
Violeta 

Carla Santos de Olivei-
ra- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/03/14 30/12/16 

Padronização de método de indução de 
síndrome matabólica em modelo ani-
mal. 

Karine de Cássia Frei-
tas- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/02/14 01/08/16 

Formulação de barras de chocolate a-
crescidas de castanha de baru. 

Rita de Cássia Avellane-
da Guimarães- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/08/14 30/07/15 

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE 
MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMI-
NAÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA EM ASSO-
CIAÇÕES FARMACÊUTICAS 

Rúbia Adrieli Sversut- 
Técnico Administrativo 

Em Andamento 
Normal 

05/03/14 31/07/16 

Perfil nutricional e uso de suplementa-
ção entre praticantes de musculação e 
atletas de judô de academias de Campo 
Grande, MS 

Fabiane La Flor Ziegler 
Sanches- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/09/13 01/09/15 

Insatisfação corporal e rastreamento de 
Transtornos Alimentares (Tas) em ado-
lescentes de Campo Grande 

Giovana Eliza Pegolo- 
Docente 

Concluída- Com Re-
latório Final 

12/05/14 12/05/15 

ESTUDO COMPARATIVO DAS CARACTE-
RÍSTICAS CITOGENÉTICAS DE POPULA-
ÇÕES DO COMPLEXO LUTZOMYIA LON-
GIPALPIS (DIPTERA, PSYCHODIDAE) EM 
MATO GROSSO DO SUL 

Mirella Ferreira da Cu-
nha Santos-Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/05/14 31/07/15 
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Perfil nutricional de estudantes da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do 
Sul 

Priscila Milene Angelo 
Sanches- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/09/14 31/08/16 

Práticas didáticas de Ciências no proces-
so de formação docente continuada e 
inicial 

Vera de Mattos Macha-
do- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/09/14 30/08/15 

SUPLEMENTAÇÃO DE SIMBIÓTICOS EM 
PACIENTES HOSPITALIZADOS: IMPACTO 
NA CONSTIPAÇÃO INSTESTINAL 

Fabiane La Flor Ziegler 
Sanches- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/11/14 01/11/16 

Influência do uso de suplementos na 
composição corporal de atletas de jíu-
jitsu 

Fabiane La Flor Ziegler 
Sanches- Docente 

Em Andamento 
Normal 

30/11/14 30/11/16 

Avaliação da prevalência de Síndrome 
Metabólica e do perfil nutricional de pa-
cientes obesos cardiopatas internados 
no Hospital Universitário Maria Apare-
cida Pedrossian (NHU) de Campo Gran-
de- MS 

Fabiane La Flor Ziegler 
Sanches- Docente 

Em Andamento 
Normal 

30/11/14 30/11/16 

Síntese e Avaliação Biológica de Diaril 
Selenados Contendo Similaridades Es-
truturais à Combretastatina A-4 

Edson dos Anjos dos 
Santos- Docente 

Em Andamento 
Normal 

15/12/14 14/12/16 

Avaliação da Função Sexual Feminina e 
da Contratilidade do Assoalho Pélvico 
em Mulheres saudáveis e com Inconti-
nência Urinária no período Pós Meno-
pausa 

Suzi Rosa Miziara Bar-
bosa- Docente 

Em Andamento 
Normal 

28/11/14 30/11/15 

Epidemiologia de lesões musculoesque-
léticas no futebol segundo posiciona-
mento tático de jogo 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/12/14 30/11/16 

Formulação de barras de chocolate a-
crescidas de chia 

Rita de Cássia Avellane-
da Guimarães- Docente 

Em Andamento 
Normal 

30/11/14 30/11/16 

Avaliação microbiológica de sashimis de 
salmão comercializados em Campo 
Grande/MS 

Rita de Cássia Avellane-
da Guimarães- Docente 

Em Andamento 
Normal 

30/11/14 30/11/15 

PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE DE 
ADULTOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE CAMPO GRANDE/MS 

Camila Guimarães Poli-
sel- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/12/14 30/11/16 

“Efeito antitumoral de compostos de li-
quens em linhagens celulares neoplási-
cas e melanoma experimental murino”. 

Danielle Bogo- Docente Em Andamento 
Normal 

30/11/14 31/07/16 
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INFECÇÃO PELOS VÍRUS DAS HEPATITES 
B E C EM POPULAÇÃO EXPOSTA A ACI-
DENTES DE TRABALHO COM MATERIAIL 
BIOLÓGICO: POLICIAIS RODOVIÁRIOS 
FEDERAIS DO ESTADO DE MATO GROS-
SO DO SUL 

Luciana Contrera Mo-
reno- Docente 

Em Andamento 
Normal 

20/12/14 30/11/16 

“Cidades Megadiversas: como e por que 
animais ameaçados persistem em gran-
des centros urbanos 

Luiz Gustavo Rodrigues 
Oliveira Santos- Docen-
te 

Em Andamento 
Normal 

30/11/14 31/12/16 

A vida de recém-assentados: um estudo 
sobre Insegurança Alimentar em um as-
sentamento no Mato Grosso do Sul 

Deise Bresan- Docente Em Andamento 
Normal 

01/11/14 30/11/15 

SITUAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER EM CAMPO GRANDE- MATO 
GROSSO DO SUL 

Maria Auxiliadora de 
Souza Gerk- Docente 

Em Andamento 
Normal 

02/12/14 02/12/16 

 

   Quadro 3: Projetos Interinstitucionais de pesquisa do CCBS realizados em 2014. 

Título – Projetos Interinstitucionais Coordenador Situação Início Término 

Estrutura Filogeográfica de Legumino-
sas Arbóreas do Cerrado-Pantanal 

Aline Pedroso Lorenz 
Lemke- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/01/12 01/01/15 

Filogreografia e genética da conserva-
ção de cactáceas endêmicas do Panta-
nal Sul 

Aline Pedroso Lorenz 
Lemke- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/01/12 01/01/14 

INVESTIGAÇÃO DE COMPOSTOS DE O-
RIGEM NATURAL OU SINTÉTICA COM 
ATIVIDADE ANTILEISHMANIA E LIBERA-
ÇÃO CONTROLADA POR MEIO DE MA-
TERIAIS BIOCOMPATÍVEIS 

Carlos Alexandre Carol-
lo- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/01/12 21/12/15 

LEGUMINOSAE: SISTEMÁTICA, FILOGE-
NIA, BIOLOGIA REPRODUTIVA, BIOLO-
GIA MOLECULAR E CARACTERES ANA-
TÔMICOS DE VALOR TAXONÔMICO 

Ângela Lúcia Bagnatori 
Sartori- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

14/07/10 31/07/17 

Instituto Nacional de Áreas Umidas- 
INAU 

Maria Rita Marques- Do-
cente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/03/12 31/07/17 
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Influência do antagonismo da angio-
tensina II sobre indicadores de remode-
lação e resistência à insulina no mio-
cárdio de ratos com obesidade induzida 
por dieta hiperlipídica 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/11/12 01/11/15 

Identificação das Práticas de gestão da 
Clinica utilizandas no gerenciamento do 
hospital no contexto do SUS 

Vilma Ribeiro da Silva- 
Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/11/12 30/11/15 

Reação em cadeia da polimerase-PCR 
em urina, para diagnóstico da leishma-
niose visceral humana 

Maria de Fatima Cepa 
Matos- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

30/11/12 30/03/15 

Regulação dos serviços de terapia renal 
substitutiva em Mato Grosso do Sul: 
uma discussão sobre a equidade de a-
cesso. 

Ana Rita Barbieri- Do-
cente 

Em Andamento 
Normal 

30/11/12 31/07/15 

Avaliação dos parâmetros para a assis-
tência de saúde em Mato Grosso do 
Sul: Sul: estudo de caso da hipertensão 
arterial. 

Ana Rita Barbieri- Do-
cente 

Em Andamento 
Normal 

10/02/13 31/07/15 

Indicadores de qualidade seminal, ul-
trassonográficos e histomorfológicos 
associados à biopsia testicular com 
agulha semi-automática Tru-Cut em 
touros de corte 

Carlos Eurico dos Santos 
Fernandes- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/13 01/03/15 

Influência do antagonismo da angio-
tensina II sobre a remodelação e resis-
tência à insulina no miocárdio de ratos 
obesos 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Em Andamento 
Normal 

26/07/13 31/07/15 

Detecção e tipagem de Papilomavírus 
humano (HPV) na musoca oral normal 
de homens na cidade de Campo Gran-
de, Mato Grosso do Sul 

Alda Maria Teixeira Fer-
reira- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/08/13 01/08/15 

Avaliação do efeito de produtos natu-
rais e sintéticos sobre o crescimento de 
Trypanosoma cruzi. 

Alda Maria Teixeira Fer-
reira- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/01/14 18/09/17 

Composição e estrutura de comunida-
des de anfíbios ao longo de um gradi-
ente urbano em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul 

Franco Leandro de Sou-
za- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/11/12 01/10/15 

Museu de Anatomia na UFMS: preser-
vando o patrimônio científico-cultural 
do Mato Grosso do Sul 

Jussara Peixoto Ennes- 
Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

05/08/14 30/12/16 
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Projeto Casadinho II- ANGIOSPERMAS 
DO CHACO BRASILEIRO: SISTEMÁTICA, 
DIVERSIDADE, FENOLOGIA E ADAPTA-
ÇÕES- Subprojeto6- Padõres de adap-
tações ao regime de inundações e ao 
estresse por falta de água 

Edna Scremin Dias- Do-
cente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/01/13 31/07/17 

CARACTERIZAÇÃO DE Klebsiella spp. 
PROVENIENTES DE HOSPITAIS PÚBLI-
COS TERCIÁRIOS DE MATO GROSSO DO 
SUL POR MEIO DE TESTES FENOTÍPICOS 
E INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DO 
GENE BLAKPC 

Marilene Rodrigues 
Chang- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/03/13 31/07/16 

Vias de sinalização de apoptose na 
musculatura esquelética de ratos com 
insuficiência cardíaca crônica: papel da 
glutationa 

Paula Felippe Martinez- 
Docente 

Em Andamento 
Normal 

30/10/13 30/10/16 

COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO: 
PERSPECTIVA DE INFRATORES, VÍTIMAS 
E USUÁRIOS DAS VIAS DE CAMPO 
GRANDE, MS 

Sonia Maria Oliveira de 
Andrade- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/08/13 01/07/15 

Programa Bolsa Família em comunida-
des Indígenas Município de Sidrolância, 
MS, Brasil 

Dulce Lopes Barboza Ri-
bas- Docente 

Concluída- Sem Re-
latório Final 

01/03/12 30/07/14 

Taxocenoses de anfíbios e répteis e in-
terações com seus parasitos em um 
grandiente de cerrado-pantanal do Ma-
to Grosso do Sul, Brasil (Continuidade) 

Vanda Lúcia Ferreira- 
Docente 

Em Andamento 
Normal 

05/11/13 31/10/15 

Bioprospecção e análises moleculares 
de peptídeos/proteínas biocidas em 
espécies da flora nativa dos biomas 
Cerrado e Pantanal 

Simone Maria Neto- Em Andamento 
Normal 

01/10/13 30/09/16 

Biogeografia de Leguminosas no Chaco 
Brasileiro (MS): diversidade, endemis-
mo e conservação. 

Laura Cristina Pires Lima- Em Andamento 
Normal 

01/08/13 31/07/16 

Decifrando os Mecanismos Adaptativos 
de Spodoptera frugiperda aos Inibido-
res de Proteinases de Planta: uma A-
bordagem Entomológica, Bioquímica e 
Molecular- FUNDECT 

Maria Lígia Rodrigues 
Macedo- Docente 

Em Andamento 
Normal 

12/02/12 12/12/15 
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Decifrando os Mecanismos Adaptativos 
de Spodoptera frugiperda aos Inibido-
res de Proteinases de Planta: uma A-
bordagem Entomológica, Bioquímica e 
Molecular- CNPq 

Maria Lígia Rodrigues 
Macedo- Docente 

Em Andamento 
Normal 

10/11/12 30/07/16 

Desenvolvimento de Plantas Resisten-
tes a Insetos Pragas 

Maria Lígia Rodrigues 
Macedo- Docente 

Em Andamento 
Normal 

21/06/13 21/06/15 

Efeitos da disponibilidade de recursos e 
da estrutura da vegetação sobre a dis-
tribuição de morcegos no Pantanal 

Erich Arnold Fischer- Do-
cente 

Em Andamento 
Normal 

10/03/14 30/09/16 

ESPECIFICIDADE PARASITÁRIA, PADRÃO 
DE ASSOCIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ES-
PACIAL DE HIPPOBOSCOIDEA AMERI-
CANOS 

Gustavo Graciolli- Do-
cente 

Em Andamento 
Normal 

06/03/14 01/02/16 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNI-
COS E MOLECULARES DE INFECÇÕES 
FÚNGICAS OPORTUNISTAS 

Marilene Rodrigues 
Chang- Docente 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

01/05/14 30/11/16 

Hidrolases de fungos filamentosos: 
produção, purificação e aplicação bio-
tecnológica 

Fabiana Fonseca Zanoe-
lo- Docente 

Em Andamento 
Normal 

16/02/14 16/01/17 

Implantação de Laboratórios Interdis-
ciplinares de Formação de Educadores 
na Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul 

Carla Cardozo Pinto de 
Arruda 

Em Andamento- 
Com Relatório Par-

cial 

30/11/14 30/08/16 

Laboratório de Citogenética Molecular 
Animal 

Douglas de Araujo- Do-
cente 

Em Andamento 
Normal 

19/08/14 18/08/16 

Influência do treinamento de força em 
circuito combinado com exercícios in-
tervalados sobre a modulação do sis-
tema nervoso autônomo em indivíduos 
com comportamento sedentário 

Paula Felippe Martinez- 
Docente 

Em Andamento 
Normal 

26/11/14 25/11/16 

Influência do exercício físico sobre a 
remodelação e a resistência à insulina 
no miocárdio de ratos sob dieta inter-
mitente 

Silvio Assis de Oliveira 
Júnior- Docente 

Em Andamento 
Normal 

19/11/14 16/10/16 

Bioprospecção e caracterização mole-
cular de inibidores de proteinases e 
peptídeos antimicrobianos e antitumo-
rais em plantas do Cerrado-Pantanal: 
Biomoléculas do Futuro 

Maria Lígia Rodrigues 
Macedo- Docente 

Em Andamento 
Normal 

01/01/14 30/01/17 

4 EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE 

O encontro entre os saberes das áreas de educação e de saúde potencializa o desenvolvi-
mento de ações que privilegiam a dimensão educativa do cuidado à saúde, do cuidado de si, do ou-
tro e do ambiente, provocando efeitos no desenvolvimento saudável e protagonismo do educando 
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e da comunidade onde vive, permitindo opções que melhorem a qualidade de vida sejam realiza-
das.  

A UFMS incentiva a prática de atividades de extensão, de forma a permitir aos acadêmicos 
da UFMS vivenciar ações que englobam a tríade ensino-serviço-comunidade, atendendo as atuais 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação acadêmica com enfoque na atenção à saúde para 
o SUS, sempre atuando em prol do bem estar da sociedade.  

As ações de extensão da UFMS são gerenciadas pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e As-
suntos Estudantis (PREAE). Em 2013, houve 40 atividades de extensão oferecidas pelo CCBS e en-
quadrados nos editais PAEXT/2013 (com ônus para UFMS) e EXT/2013 (sem ônus para UFMS e de 
fluxo contínuo).  Já no ano de 2014, um número superior de projetos foram realizados, totalizando 
42 projetos, que são apresentados a seguir:  

 

Quadro 4: Projetos de Extensão do CCBS realizados em 2014. 

TÍTULO COORDENADOR SITUAÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

V Jornada Acadêmica de Abilio Torres dos Concluída - Com 

01/03/2014 07/08/2014 
Enfermagem: tecnologias inovadoras do 
cuidado em Enfermagem. 

Santos Neto - Discente Relatório Final 

Curso de Ecologia do Pantanal 

Alan Fredy Eriksson - Concluída - Com 

10/09/2014 01/02/2015 Técnico Relatório Final 

Administrativo 
  

V Curso de Técnicas em Alêny Lopes Concluída - Com 

24/07/2014 30/09/2014 Manejo de Coleções Francisco - Técnico Relatório Final 

Zoológicas Administrativo 
  

Enfermagem na comunidade Ana Paula de Assis Concluída - Sem 

01/03/2014 31/12/2014 Passo do Lontra: ampliando saberes, for-
talecendo vínculos, apreendendo cidada-
nia  2a Edição 

Sales da Silva - Docen-
te 

Relatório Final 

6 Edição Liga do Trauma e Ana Paula de Assis Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 

Emergência em Enfermagem 
Sales da Silva - Docen-

te 
Relatório Final 

Apoio à Formação Ana Rita Barbieri - Em Andamento 

10/09/2013 10/02/2015 

Educacional  de Profissionais de Saúde. Docente Normal 

Efeitos das drogas Antonio Pancracio de Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 

psicotrópicas sobre o ser humano Souza - Docente Relatório Final 

Orientações nutricionais a Bruna Campelo Concluída - Com 04/11/2014 10/01/2015 
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respeito do consumo de alimentos fun-
cionais. 

Samways Fernandez - 
Discente 

Relatório Final 

Curso de extensão: Plantas Cariolando da Silva Concluída - Com 

08/09/2014 09/09/2014 Alimentícias do Pantanal e Farias - Discente Relatório Final 

Cerrado 
    

PRODUÇÃO DE Carla Cardozo Pinto Em Andamento 

15/03/2014 30/06/2015 
MATERIAIS DIDÁTICOS REAIS E VIRTUAIS 
PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS (Cópia) 29-
12-2012 (Cópia) 

de Arruda - Docente Normal 

27/01/2014 
    

PRODUÇÃO DE Carla Cardozo Pinto Em Andamento 

15/04/2014 15/06/2015 
MATERIAIS DIDÁTICOS REAIS E VIRTUAIS 
PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

de Arruda - Docente Normal 

Perspectivas de cuidado na Cristina Brandt Nunes Concluída - Sem 

23/06/2014 28/11/2014 
saúde da criança, do adolescente e da 
família 

- Docente Relatório Final 

Intervenção Precoce para Daniele de Almeida Em Andamento 

01/10/2014 30/09/2015 

Bebês de Risco Soares - Docente Normal 

Despertando a Criatividade. 

Danielle Mayara Concluída - Com 

01/09/2013 09/10/2013 
Rodrigues Palhão - 

Discente 
Relatório Final 

Vivendo em Saúde: avaliação Deise Bresan - Concluída - Com 

14/08/2014 11/12/2014 do estado nutricional e orientação nutri-
cional individualizada em funcionários do 
SENAC – Campo Grande 

Docente Relatório Final 

Programa Teréna 

Dulce Lopes Barboza Concluída - Sem 

01/01/2014 31/12/2014 

Ribas - Docente Relatório Final 

Conselho Nacional dos Fernando Pierette Concluída - Sem 

08/02/2014 28/02/2014 Estudantes da Fisioterapia Ferrari - Docente Relatório Final 

(CONEFi) 
    

Projeto Viver Bem: avaliação Giovana Eliza Pegolo Concluída - Com 

05/12/2013 31/01/2014 nutricional e proposta de reeducação a-
limentar com intuito de promover saúde 
e bem estar em mulheres 

- Docente Relatório Final 

Projeto Crescendo Saudável: Giovana Eliza Pegolo Concluída - Com 13/09/2014 30/12/2014 
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Educação Alimentar e - Docente Relatório Final 

Nutricional Infantil 
    

UFMS e Associação Brasileira Gustavo Christofoletti Em Andamento 

01/01/2014 31/12/2014 de Alzheimer: implantação de uma assis-
tência interdisciplinar com metas a dimi-
nuir o risco de quedas de idosos com de-
mência 

- Docente Normal 

Desenvolvimento de uma Gustavo Christofoletti Concluída - Com 

03/03/2014 31/12/2014 assistência fisioterapêutica contínua na 
doença de Parkinson e na demência do 
tipo Alzheimer: UFMS garantindo quali-
dade de vida à população 

- Docente Relatório Final 

Valorização de Plantas Ieda Maria Bortolotto Concluída - Sem 

01/01/2014 30/01/2015 Alimentícias do Pantanal e - Docente Relatório Final 

Cerrado 
    

Ambulatório de Homeopatia Karine Bonucielli Concluída - Com 

22/04/2014 12/12/2014 

Veterinária Brum - Docente Relatório Final 

Atendimento nutricional a Karine de Cássia Concluída - Com 

13/05/2014 09/09/2014 crianças encaminhadas ao ambulatório 
de pediatria do Hospital Universitá-
rio/UFMS 

Freitas - Docente Relatório Final 

Liga Acadêmica de Doenças Margarete Knoch Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 Infecto Parasitárias em Mendonca - Docente Relatório Final 

Enfermagem I 
    

Liga Acadêmica de Nathalia Freitas dos Concluída - Sem 

30/08/2013 30/08/2014 

Cardiologia em Enfermagem. Santos - Discente Relatório Final 

Dia Mundial da Alimentação Osvaldinete Lopes de Concluída - Com 

15/10/2014 15/11/2014 

2014 
Oliveira Silva - Docen-

te 
Relatório Final 

Implantação de programa de Paula Felippe Concluída - Com 

03/03/2014 31/12/2014 
atividade física e hábitos saudáveis no 
ambiente de trabalho 

Martinez - Docente Relatório Final 

O COTIDIANO DAS Paulo Robson de Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 
FORMIGAS NO PANTANAL EM QUATRO 
ATOS: morar, cuidar, explorar, comer 

Souza - Docente Relatório Final 
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ACOLHIMENTO NA SALA Raysa Muriel Silva - Em Andamento 

26/09/2014 19/12/2014 DE VACINA: A IMPORTÂNCIA DOS TÉCNI-
COS DE ENFERMAGEM E AGENTES CO-
MUNITÁRIOS. 

Discente Normal 

Chaco brasileiro: conhecer, Rosani do Carmo de Concluída - Com 

20/11/2014 22/11/2014 

valorizar e preservar 
Oliveira Arruda - Do-

cente 
Relatório Final 

Elaborando e disseminando Sandra dos Santos Em Andamento 

03/03/2014 31/12/2014 produtos das Tecnologias de Informação 
e Comunicação para o ensino da Ciência 
da Vida - Quarta Edição 

Cereali - Docente Normal 

Estratégias de promoção, Silvio Assis de Concluída - Com 03/03/2014 31/12/2014 

   

  
manutenção e proteção da saúde do atle-
ta de artes marciais: caracterização noso-
gráfica de lesões musculoesqueléticas e 
práticas educacionais de prevenção 

Oliveira Júnior - Do-
cente 

Relatório Final 

O TEATRO NO PROJETO Soraya Solon - Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 
INTERMINISTERIAL SAÚDE E PREVENÇÃO 
NAS ESCOLAS 

Docente Relatório Final 

EXTENSÃO Soraya Solon - Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 
UNIVERSITÁRIA NO PROGRAMA SAÚDE 
NA ESCOLA (PSE). 

Docente Relatório Final 

Curso de prevenção do uso de Soraya Solon - Concluída - Sem 

20/03/2014 30/12/2014 
drogas para educadores de escolas públi-
cas de Mato Grosso do Sul (MS). 

Docente Relatório Final 

Empresa Junior EJ Pharma - Soraya Solon - Em Andamento 

28/12/2014 31/12/2016 Consultoria e Capacitação: Docente Normal 

associação sem fins lucrativos 
    

Universidade Aberta a Pessoa Suzi Rosa Miziara Em Andamento 

03/03/2014 04/12/2014 

Idosa - UnAPI/UFMS Barbosa - Docente Normal 

Ações de saúde integral para a Suzi Rosa Miziara Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 
promoção da saúde dos Agentes de 
Combate a Endemias 

Barbosa - Docente Relatório Final 

Farmacovigilância: Uma Vanessa Marcon de Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 proposta de ensino-serviço Oliveira - Técnico Relatório Final 

  
Administrativo 
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II Seminário de Gestão da Vilma Ribeiro da Concluída - Com 

15/05/2014 15/08/2014 

Clinica Silva - Docente Relatório Final 

EXERCENDO A Wander Fernando de Concluída - Sem 

03/03/2014 31/12/2014 CIDADANIA ATRAVÉS DA PROMOÇÃO À 
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM UMA 
COMUNIDADE ISOLADA NO PANTANAL - 
MS 

Oliveira Filiú - Docente Relatório Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

Como ocorreu em 2013, o questionário foi disponibilizado via Web pelo sistema acadêmico 
da UFMS (SISCAD), otimizando a adesão em relação a anos passados. Dos 1.613 acadêmicos matri-
culados nos cursos do CCBS em 2014, 418 (25,9%) foram respondentes, representando uma dimi-
nuição significativa no envolvimento quando comparado a 2013 (40,8), 2012 (51%) e 2011 (29%), 
entretanto, ainda é uma participação maior do que ocorreu em 2010 (11%). 

A tabela abaixo apresenta participação dos alunos por curso, demonstrando uma média de 
46,5 com maior envolvimento dos acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura - notur-
no (45,45%) e Bacharelado (37,70%), e o valor menor dos Cursos de Ciências Biológicas Licenciatura 
– diurno (19,44%) e Enfermagem (22,56%).  

 

5.1 Avaliação Discente 

 

Tabela 3: Acadêmicos matriculados por curso de graduação presencial do CCBS, respondente ao 
questionário de avaliação, no final do período letivo de 2014. 

Curso Matriculado Respondentes 
Percentual de 
respondente 

0108 - Enfermagem - Bacharelado 195 44 22.56%   
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0110 - Ciências Biológicas - Bacharelado 183 69 37.70%   

0113 - Farmácia - Bacharelado 234 76 32.48%   

0114 - Fisioterapia - Bacharelado 203 68 33.50%   

0115 - Ciências Biológicas - Licenciatura 36 7 19.44%   

0116 - Nutrição - Bacharelado 138 51 36.96%   

0117 - Alimentos - Tecnológico 114 38 33.33%   

0118 - Ciências Biológicas - Licenciatura 143 65 45.45%   

0191 - Ciências Biológicas - Licenciatura 367 0 0%   

 

A figura abaixo demonstra a participação dos alunos dos diferentes cursos por semestre, in-
dicando maior adesão dos períodos intermediários.  Os semestres que mais participaram da avalia-
ção institucional de 2013, por curso, foram: 

- Biologia Bacharelado: 2º (80%) 
- Biologia Licenciatura – diurna 2º (71,4%) e 7º (80%) 
- Biologia Licenciatura – noturna 6º (50%) 
- Tecnologia de alimentos: 2º (100%) e 5ª (75%) 
- Nutrição: 1º (59%) 
- Enfermagem: 4º (100%) 
- Fisioterapia: 4º (55%) 
- Farmácia: 4º (100%) 

 

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

Tecnologia de Alimentos Biologia Bacharelado                                           

 
 

Biologia Licenciatura - diurna Biologia Licenciatura - noturna 

 
 

Enfermagem Farmácia 
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Fisioterapia Nutrição 

  

Figura 1: Relação da participação discente na avaliação institucional de 2014, em porcentagem por curso e semestre. 

 

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 respon-
dido pelo aluno não sofreu alterações frente ao utilizado em 2013.  

Abaixo segue a relação de perguntas fechadas e abertas do questionário de avaliação do dis-
cente, 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)? 
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3. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 
4. Disciplinas e docentes: 
5. Importância para a sua formação profissional? 
6. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
7. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
8. 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? 
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? 
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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 5).  

Quadro 5: 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 resulta-

dos. 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.  

 

Tabela 4: 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. 
Bio 

Bach 
Bio Lic 
diurno 

Bio Lic 
not 

Farm Fisio Nutr 
Tec. 
Al. 

Média 
final 

por as-
pecto 

Curso 3,57 3,57 3,27 3,68 3,33 3,38 4,06 3,50 3,54 

Coordenação de curso 3,39 3,55 3,27 4,10 3,18 3,29 4,54 3,82 3,64 

Disciplinas e docentes 3,59 4,12 3,44 4,13 3,89 3,90 4,09 3,96 3,89 

Desempenho discente 4,28 4,18 4,00 4,15 4,19 4,17 4,14 4,17 4,16 

Desempenho docente 3,89 4,15 3,70 4,27 4,07 4,11 4,18 4,31 4,08 

Pesquisa e extensão 3,25 3,24 2,95 4,00 3,07 3,67 3,72 3,18 3,38 

Infraestrutura física 3,45 2,98 2,16 3,42 2,84 3,04 3,29 2,98 3,02 

Responsabilidade social 3,91 3,07 1,80 3,65 2,89 3,27 3,00 3,31 3,11 

Comunicação com a sociedade 3,07 3,10 2,73 3,46 2,63 2,75 3,29 3,18 3,03 

Organização e gestão 2,86 2,79 2,63 3,15 2,39 2,67 3,14 3,19 2,85 

Políticas e atendimento aos discentes 3,70 2,96 2,60 3,61 2,49 2,89 3,16 3,18 3,07 

Média final de cada curso 3,54 3,43 2,96 3,78 3,18 3,38 3,69 3,53 3,44 

Nota conceitual final de cada curso regular regular ruim regular regular regular regular regular regular 

 

Dentre os aspectos questionados, os acadêmicos destacaram como fragilidade: 

- A pesquisa e extensão no Curso de Biologia Licenciatura diurna 

- Infraestrutura dos Cursos de Biologia Bacharelado, Biologia Licenciatura noturno, Farmácia e Tec-

nologia de Alimentos; 

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

nação de Curso, Desempenho Docente, Disciplinas e Docentes, Pesquisa e Extensão, Infraestrutura 

e - Responsabilidade social da UFMS pelos alunos do Curso de Biologia Licenciatura diurna e Farmá-

cia; 

- Comunicação da UFMS com a sociedade em todos os Curso de Biologia Licenciatura diurna, Far-

mácia e Fisioterapia; 

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

logia Licenciatura diurno,  Farmácia e Fisioterapia; 

- Políticas de atendimento aos discentes da UFMS nos Cursos  Biologia Bacharelado, Biologia Licen-

ciatura diurno,  Farmácia e Fisioterapia 

 

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

positivos. 

- 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 se-

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

sentadas. 

 

5.1.1 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 fecha-

da com opções de respostas SIM e NÃO. Apesar do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) ser o docu-

mento que expressa os principais parâmetros para a ação educativa, fundamentando no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), na gestão acadêmica, pedagógica e administrativa de cada curso, 

32,52% (figura 3) dos acadêmicos afirmaram não conhecer o PPC do seu curso, este número teve 

uma pequena queda em relação ao ano de 2013 (35%). Houve destaque para os Cursos de Enfer-

magem, Fisioterapia e Tecnologia de Alimentos  com resultados de 93, 89 e 76%, respectivamente, 

de alunos que conhecem o PPC. Os Cursos de Ciências Biológicas Licenciatura noturno (70%), Far-

mácia (62%) e Nutrição (65%) ficaram com valores acima de 50%. E os cursos de Ciências Biológicas 

Licenciatura (diurno) e Ciências Biológicas Bacharelado possuem mais de 60% dos acadêmicos que 

desconhecem o PPC. 

 

Figura 2: Conhecimento dos Acadêmicos do CCBS sobre o PPC. 

A respeito do PPC, o que mais interessa aos alunos são as disciplinas a cursar e o quadro de 

semestralização. O PPC é publicado no Boletim de Serviço e a estrutura pode ser visualizada no SIS-

CAD do aluno e também no site do CCBS (http://ccbs.sites.ufms.br/#). Este mesmo site está pas-

sando por mudanças e ficarão postados os PPCs dos cursos do CCBS na íntegra até o final deste a-

no, com ementas e outras informações adicionais. Em 2014 os alunos já tinham acesso à estrutura, 
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talvez não tivesse sido divulgado à contento. Valeria a pena, talvez, os cursos elaborarem seminá-

rios anuais para apresentação da estrutura e outras informações pertinentes. 

 

 

Figura 3: Conhecimento dos Acadêmicos do CCBS, por curso sobre o PPC. 

 

A questão aberta forneceu críticas e sugestões importantes para estabelecer estratégias de 

melhoria. Os cursos com mais comentários foram: Ciências Biológicas Licenciatura (noturno) 

Farmácia, Fisioterapia, Farmácia e Alimentos tecnológicos. Seguem os comentários na íntegra: 

 

Curso: 0113-FARMÁCIA - BACHARELADO 

• Há muita falta de comunicação entre os professores dos diferentes setores da faculdade. Falta humanização 
nos profissionais e não só pensar em ter conhecimentos teóricos para passar pro alunos que também são pes-
soas. 

• Existem professores muito ruins de didática e as avaliações verdadeiramente não avaliam nada 

• Seria ótimo se voltasse a ter a opção para a habilitação em Análises clínicas... 

Curso: 0118-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

• sobre os professores, alguns são ótimos, e não possui um grau de mega bom para eles, mas alguns são desmo-
tivados. sobre as atividades complementares, nossa coordenadora não falou nada diretamente, mas sabemos 
por meio dos veteranos... 

• O curso noturno deve ter estágio no período noturno. e isso não ocorre, disciplinas optativas do curso noturno 
devem ser oferecidas no período noturno e isso não ocorre. 

• As orientações para o estágio obrigatório nesse ano foram ruins, e a quantidade de aulas disponíveis para o 
planejamento e execução do estágio obrigatório foram insuficientes para que os acadêmicos pudessem realiza-
lo de maneira boa. 

• A duração do curso é em muito pouco tempo para a quantidade de disciplinas que têm que ser cursadas. Quan-
to ao estágio obrigatório, é muito pouco organizado por parte de alguns professores, além de não ser voltado 
para o período do curso que é noturno, assim os alunos têm que o fazer durante o dia, complicando para alu-
nos que trabalham e/ou queiram fazer atividades complementares ou pagar disciplinas. 
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• Já demorou para ser criado um app do Siscad para smartphones. Não vejo discentes interessados em represen-
tar no colegiado. 

• Não deveria mais haver aulas aos sábados, já que o curso é noturno, quem o frequenta é porque trabalha inclu-
sive aos sábado pela manhã. 

• A universidade deveria pensar na opção de estender o curso para 5 anos, para que os acadêmicos não fiquem 
com a grade curricular tão "apertada" no quesito tempo e para que os alunos que guardam o sábado por moti-
vos religiosos possam manter suas atividades acadêmicas sem serem prejudicados pelo fato de precisarem 
cancelar as disciplinas de sábado ou fazer estas disciplinas com o bacharelado, algo que no presente momento 
acaba de se tornar inviável devido a grande disparidade entre os dois curso, pois a grade curricular da Biologia 
Licenciatura sofreu grandes alterações. 

• Desenvolvimento de um aplicativo do siscad, para android e ios, assim professores e alunos teriam suas faltas, 
presenças e notas instantaneamente. 

• Creio que uma melhor organização das disciplinas quanto ao horário e disponibilidade, juntamente com uma 
melhora no modo de execução e orientação do Estágio Obrigatório são necessários. 

• A duração do curso deve ser mudada de 4 anos para no mínimo 5 anos, para maior aproveitamento e melhor 
qualificação dos que se formaram. 

• que tal um aplicativo do siscad para android e IOS?? 

Curso: 0110-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO 

• É necessário a atualização do sistema SISCAD, pois apresenta muitas falhas, principalmente com questão a ma-
trícula em disciplinas no inicio dos períodos letivos. 

Curso: 0116-NUTRIÇÃO - BACHARELADO 

• temos muitas matérias por semestre 

Curso: 0114-FISIOTERAPIA - BACHARELADO 

• Vejo a oportunidade de entrar em contato com o paciente, proporcionada pelo curso, de grande valia! Ajuda 
muito no processo de aprendizagem. Mas, aulas práticas com os alunos, às vezes, não é suficiente pra enten-
der as reais situações que encontraremos no futuro estágio e trabalho. 

• Curso muito voltado para o SUS e pouco trabalhado com matérias tecnicistas 

• O curso de Fisioterapia passou por mudanças na sua grade curricular este ano e percebemos que não houve 
mudanças expressivas, que pudessem nos colocar em vantagem no mercado de trabalho, pois ainda temos 
muita carga horária disposta para matérias que não são aproveitadas como Saúde e Cidadania, por exemplo. 
Ou seja, são "horas e horas" de aula sem aproveitamento algo apenas enrolação. 

Curso: 0117-ALIMENTOS - TECNOLÓGICO 

• Não há necessidade de tantas disciplinas de "gestão" no 4 período. Elas são redundantes. vários trabalhos fo-
ram aproveitados em várias disciplinas. Tenho o sentimento de um semestre perdido. Disciplinas mais apro-
fundadas voltadas para produção de embutidos, defumados, queijos, etc seriam muito mais importantes para 
o tecnólogo. "Gestões" poderiam ser uma única disciplina. 

• O período de 3 anos para o curso de tecnologia em alimentos é muito curto, e o horário das 18:00 é muito ru-
im, pois a maioria trabalha e não tem tempo de chegar nesse horário. 

• O curso precisa de uma reestruturação no que se refere à grade curricular e também relação à didática dos pro-
fessores (alguns são péssimos). 

• As disciplinas podem ser melhor distribuídas de maneira a produzir menos conflitos. Disciplinas com ementas 
sobrepostas - Química analítica, Físico-Química, Química orgânica experimental. Disciplina de Físico Química o 
curso possui laboratório próprio equipada e no entanto a disciplina é apenas teórica causando grande prejuízo 
no rendimento do aprendizado. 
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Curso: 0108-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

• Na questão n. 6, as atividades complementares, infelizmente, só alcançam jovens solteiros. Pessoas casadas, 
com filhos, emprego são prejudicadas nesse item. 

AULAS AOS SÁBADOS PARA CURSOS NOTURNOS: A Coordenação/Colegiado de Biologia 
vem discutindo sobre aumento da CH há algum tempo e talvez devessem aumentar mais 01 semes-
tre. No entanto, parte dos alunos são contrários e talvez necessite uma consulta ou plebiscito. 
Quanto ao curso de Alimentos, já foi reajustado e a partir de 2017 não haverá disciplinas obrigató-
rias aos sábados, somente optativas, para fins de enriquecimento, e reofertas para alunos reprova-
dos. 

SOBRE COMENTÁRIOS GERAIS A RESPEITO DE DISCIPLINAS NA ESTRUTURA: A referência 
dos alunos é 2013/2014 e já houve mudanças significativas para 2015, uma vez que todas as estru-
turas foram adequadas para hora-aula de 60 min. No caso de Alimentos, por exemplo, havia 04 dis-
ciplinas de Gestão no 4º semestre e hoje só há 01, e também já foram revistas as disciplinas da área 
de exatas para este mesmo curso. Acredito que todos os cursos reajustaram suas grades para 2015 
percebendo os problemas citados nos comentários de 2014 (pelo menos parcialmente). 
 

5.1.2  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 co-
locando suas críticas e sugestões. 

As respostas das perguntas fechadas variaram entre regular, bom e muito bom, fornecendo 

média geral das coordenações do CCBS de 3,64. 

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

a todos os quesitos analisados para a coordenação. Já os cursos de Biologia Licenciatura diurno, Fi-

sioterapia e Farmácia foram os que apontaram o desempenho da coordenação como fragilidade 

nas orientações sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros. A média geral das coordena-

ções do CCBS foi regular com nota 3,66 (tabela 5). 

 

Tabela 5: Resultado dos discentes do CCBS com relação à coordenação de Curso, 2014. 

Cursos CCBS 

M
é

d
ia

 

Parâmetros Enf Bio ba 
Bio li 

diurno 
Bio lic 

not Farm Fisio Nut 
Alim. 
Tec 

Orientação sobre as atividades de 
pesquisa, extensão e outros 

3,27 3,44 2,80 3,92 2,82 2,76 4,43 3,59 3,38 

Disponibilidade e atenção aos a-
cadêmicos 

3,58 3,56 3,60 4,32 3,32 3,39 4,67 4,06 3,81 

Divulgação das informações do 
curso (PPC - projeto pedagógico 
de curso, matriz curricular, locais, 
horários) 

3,33 3,67 3,40 4,08 3,41 3,72 4,52 3,82 3,74 

MÉDIA 3,39 3,55 3,27 4,10 3,18 3,29 4,54 3,82 3,64 

Nota conceitual de cada curso regular regular regular bom regular regular bom regular regular 
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5.1.3  Infraestrutura 

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.  

De forma geral, os discentes do CCBS atribuíram nota conceitual regular (média 3,02) para a 

infraestrutura física em 2014, entretanto, ressalta-se que alguns cursos tiveram nota conceitual 

ruim. A média final e a nota conceitual por curso estão demonstrados na tabela 5.  

O quesito apontado como o de maior fragilidade, com nota conceitual ruim, foi a disponibili-

dade de espaços para lazer e convivência (média 2,46). Entretanto, vale ressaltar que em 2013, este 

foi avaliado como muito ruim (1,86) e em 2014, com o resultado apresentado, observa-se que hou-

ve uma pequena melhoria, mas este ainda continua insatisfatório. Os cursos de Biologia Licenciatu-

ra (Diurno), Fisioterapia e Enfermagem apresentaram as menores médias (2,00; 2,11 e 2,14 respec-

tivamente). Enfatiza-se que os cursos de Enfermagem e Fisioterapia encontram-se alocados no 

mesmo espaço (Unidade XII). 

Outro quesito que apresentou nota conceitual ruim (média 2,86) em 2013 e que persistiu em 

2014 (2,57), foi o de serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes, onde destaca-se que o curso 

de Tecnologia de Alimentos avaliou de forma muito ruim (média 1,93). Os recursos computacionais, 

assim como a qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práti-

cas (e transportes a elas) também foram avaliados com nota conceitual ruim, com médias 2,73 e 

2,79 respectivamente. Esses resultados foram semelhantes a 2013 demonstrando que não houve 

melhoria, torna-se então imprescindível e urgente a implantação de ações de intervenção para ga-

rantir a melhoria destes.  

Merece destaque o quesito serviço de segurança que passou da situação de ruim (2,98 ) em 

2013 para regular (3,01) em 2014, o que evidencia que as ações implantadas foram consideradas 

efetivas, e que os alunos estão se sentindo mais seguros no campus. 

O item  da infraestrutura física que apresentou a maior média foi Instalações físicas da biblio-

teca de seu campus (3,73), enfatizando que os discentes do curso de Biologia Licenciatura (Diurno) 

expressaram sua satisfação com a media mais elevada (4,08) ao compararmos com os outros cur-

sos. Com relação à Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso, a nota 

conceitual foi regular média 3,34). Destaca-se que os discentes do curso de Biologia Licenciatura 

(Diurno) consideram ruim o acervo (média 2,75). 

Com relação ao quesito atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais, ob-

serva-se que apesar da nota conceitual ter sido regular (media 3,09), a acessibilidade nas várias u-

nidades setoriais não está regularizada conforme as normas. Vale destacar que a nota conceitual 

ruim foi atribuída aos cursos de Biologia Licenciatura (Diurno) (média 2,00), Farmácia (média 2,23) 

e Nutrição (média 2,89). 

Aos quesitos serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura; qualidade 

(conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de aula  e as condições 

física dos sanitários a nota conceitual foi regular,  muito semelhante a 2013. As médias finais de ca-

da parâmetro estão descritos na tabela abaixo. 
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Tabela 6: Resultados dos discentes do CCBS com relação a infraestrutura física, 2014. 
 

INFRAESTRUTURA FISICA Enf Bio Ba 
Bio Li 
Diu 

Bio 
Not Farm Fis Nut Tec Al Média 

Disponibilidade de espaços para la-
zer e convivência 

2,14 2,64 2,00 3,24 2,44 2,11 2,63 2,50 2,46 

Atendimento prestado aos portado-
res de necessidades especiais 

4,33 3,14 2,00 3,19 2,23 3,50 2,89 3,43 3,09 

Disponibilidade do acervo da biblio-
teca quanto à adequação ao curso 

2,86 3,33 2,75 3,52 3,56 3,45 3,94 3,29 3,34 

Serviços prestados pelas cantinas e 
lanchonetes instaladas nas áreas in-
ternas de sua unidade setorial 

2,75 2,92 2,05 3,94 2,25 2,00 2,75 1,93 2,57 

Serviços de segurança 3,57 2,58 2,25 3,47 2,65 3,20 3,25 3,08 3,01 

Recursos computacionais (laborató-
rios/unidades de aulas prática, equi-
pamentos, sistemas e internet) 

3,29 2,58 1,75 3,28 2,65 2,30 3,25 2,71 2,73 

Qualidade e funcionamento das ins-
talações dos laboratórios, unidades 
de aulas práticas (e transportes a e-
las) 

3,00 2,67 2,00 3,28 2,59 2,91 3,06 2,79 2,79 

Qualidade (conforto térmico, ilumi-
nação, limpeza, mobiliário e conser-
vação) das salas de aula 

4,43 2,92 2,00 3,13 2,82 3,73 3,75 3,14 3,24 

Condições física dos sanitários 3,86 2,83 2,00 3,13 2,71 3,64 2,88 2,93 3,00 

Serviços de limpeza e conservação 
de edificações e da infraestrutura 

4,00 3,08 2,75 3,44 3,35 3,18 3,63 3,07 3,31 

Instalações físicas da biblioteca de 
seu campus 

3,71 4,08 2,25 4,06 4,06 3,45 4,19 4,00 3,73 

MÉDIA 3,45 2,98 2,16 3,42 2,84 3,04 3,29 2,98 3,02 

Nota conceitual de cada curso regular ruim ruim regular ruim regular regular ruim regular 

          

 

5.1.4  Pesquisa e Extensão 

 Em relação a Pesquisa e Extensão, nos quesitos oportunidade para participar de projeto de 

pesquisa, percebe-se uma fragilidade no Curso de Enfermagem (média 2,57) e o de Farmácia (2,94). 

Merecendo destaque os cursos de Nutrição e Biologia (média 3,86). 

  
Tabela 7: Resultados dos discentes do CCBS com relação a pesquisa e extensão, 2014. 

 PESQUISA E EXTENSÃO Enf Bio Ba 
Bio Li 
Diu 

Bio 
Not 

Farm Fis Nut Tec Al 

Oportunidades para participar de proje-
tos de pesquisa? 

2,57 3,57 3,00 3,86 2,94 3,25 3,86 3,18 
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Oportunidades para participar de pro-
gramas/projetos de extensão? 

3,14 3,33 3,00 3,59 3,00 3,58 4,14 3,18 

Qualidade das atividades de extensão, 
como complemento à formação acadê-
mica? 

4,29 3,40 3,00 4,27 3,77 4,27 4,08 3,56 

Apoio da instituição para a participação 
em eventos externos? 

3,00 2,67 2,80 3,41 2,60 3,58 2,83 2,83 

MÉDIA 3,25 3,24 2,95 4,00 3,07 3,67 3,72 3,18 

Nota conceitual de cada curso regular regular ruim bom regular regular regular regular 

 
 

        

Curso: 0118-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

• Os projetos de pesquisa são bons dependendo do professor orientador, porque alguns só querem 
usar os alunos como um "escráviário", limpando lâminas para observação de cromossomos ou um 
faz tudo. Outros são realmente atenciosos, e dão oportunidades para o crescimento não só profis-
sional do aluno... 

• Não existe preocupação nesse quesito para quem trabalha e cursa a graduação no período noturno. 
Digo em amplo aspecto, uma vez que existem exceções, mas sendo iniciativas de docentes e não da 
instituição em si. Melhor rever os conceitos! 

• Bom, eu acredito que esse âmbito não é muito divulgado dentro da universidade. 

• Acredito que a divulgação destas deveria ser mais ampla, pois quase não fico sabendo de projetos e 
programas, quando fico sabendo, o prazo para inscrição já foi. 

• É preciso mais orientação em relação ao apoio da instituição em eventos externos. 

• as atividades são interessantes em sua maioria, e tem se a oportunidade no entanto o apoio da fa-
culdade não é bom uma vez que perde se prova conteúdos e os professores em sua maioria não 
dão qualquer respaldo ou incentivo, ficando o aluno quase reprovado 

• A universidade até disponibiliza projetos de extensão, porém nenhum, ou até onde eu tenho conhe-
cimento, no horário do curso, que é noturno, desta forma, realizá-los, para os que trabalham duran-
te o dia, é praticamente impossível. 

Curso: 0114-FISIOTERAPIA - BACHARELADO 

• Não tenho conhecimento dos projetos disponíveis, e os que vi, tem quantidade de bolsas muito pe-
queno para o número de alunos. Faltam outras opções de projetos. 

• Instituição não dispõe de recursos para todos os estudantes para projetos externos nem infra-
estrutura/convênios. 

Curso: 0117-ALIMENTOS - TECNOLÓGICO 

• Poderia haver mais informação e motivação para que os alunos se interessem e participem. 

• Já tentei várias vezes participar da bolsa permanência e não consigo. Tenho dificuldades financeiras, 
sou de outro estado e mesmo assim não aceitaram meu pedido de bolsa nem para o RU consegui 
participar, sendo que tem pessoas da própria cidade com família e bem estabilizado que consegue 
mais oportunidades do que eu!!!! 

• -Gostaria de participar de projetos de extensão, mas dependendo do período, torna-se impossível a 
participação. 
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Curso: 0108-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

• Infelizmente os projetos pesquisas e a extensões só alcançam jovem solteiros e que não precisam 
trabalhar. Pessoas casadas, com filhos e pessoas que precisam associar trabalho com faculdade são 
prejudicadas. 

Curso: 0113-FARMÁCIA - BACHARELADO 

• Deveria haver maior divulgação da possibilidade de concessão de apoio financeiro para a participa-
ção discente em eventos relacionados a área do projeto de extensão ou pesquisa de que o aluno faz 
parte. 

 

5.1.5 Políticas de atendimento aos discentes 

Com relação às políticas de atendimento aos discentes dos cursos de Graduação do CCBS, a 

nota conceitual atribuída foi regular. Entretanto, observa-se que 50% dos cursos, na opinião dos 

discentes não está satisfatória. 

Observa-se que, apesar a nota conceitual ser classificada como regular (média 3,14) no quesi-

to referente ao oferecimento de atividades extracurriculares pela UFMS, os discentes dos cursos de 

Biologia Licenciatura, Fisioterapia e Farmácia classificam-nas como ruim (médias 2,40; 2,78; 2,85 

respectivamente). 

O item serviço de apoio e orientação psicossocial foi classificado como regular por 60% dos 

cursos, demonstrando que os alunos estão satisfeitos com o atendimento prestado. 

 

Tabela 8: Resultados dos discentes do CCBS com relação a políticas de atendimento aos dis-
centes, 2014. 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DIS-
CENTES 

Enf 
Bio 
Ba 

Bio 
Li 

Diu 

Bio 
Not 

Far
m 

Fis Nut 
Tec 
Al 

Mé-
dia 

Atividades extracurriculares oferecidas 
pela UFMS, por ex, semanas acadêmicas 
congressos, cursos de extensão, etc 

4,00 3,09 2,40 3,76 2,85 2,78 3,0 3,23 3,14 

Serviços de apoio e orientação psicossoci-
al da UFMS 

3,40 2,83 2,80 3,47 2,13 3,00 3,33 3,14 3,01 

MÉDIA 3,70 2,96 2,60 3,61 2,49 2,89 3,16 3,18 3,07 

Nota conceitual de cada curso 
regu-

lar 
ruim ruim 

regu-
lar 

ruim ruim 
regu-

lar 
regu-

lar 
regu-

lar 
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Curso: 0114-FISIOTERAPIA - BACHARELADO 

• As atividades extracurriculares quando elaboradas por acadêmicos se tornam burocráticas, 
sem apoio da PREG ou PREAE. Não tive a quem recorrer quando precisei elaborar um e-
vento e colocá-lo em prática. Esse povo precisa começar a trabalhar! 

• Muitas coisas não são divulgadas. Sou acadêmica de 4º ano e até hoje não sei muita coisa 
da universidade 

Curso: 0118-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 

• O problema é a burocracia para montar uma semana acadêmica... 
• As atividades extracurriculares deveriam ser mais divulgadas. 

Curso: 0108-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

• na questão de apoio psicossocial deveria ser mais divulgado assim como outros projetos 
que a universidade apresenta 

• No item u- só alcança jovens solteiro sem compromisso com a família 

Curso: 0117-ALIMENTOS - TECNOLÓGICO 

• Oferecer curso de capacitação ao servidores para atendimento , muitos estão precisando 
de uma reciclagem. 

 

5.1.6  Organização e gestão  

A organização e gestão da instituição em 2014 foi conceituada como ruim (média 2,85). Os 

discentes classificaram como ruim e não observaram melhorias nos cursos ou nas unidades setori-

ais decorrentes das auto-avaliações anteriores. O mesmo resultado se repete com relação à atua-

ção do DCE. Vale ressaltar que somente o curso de Biologia bacharelado considerou regular (média 

3,18) a atuação do DCE. Quanto a atuação em processos decisórios,  os cursos de Enfermagem, Bio-

logia (noturno) e Nutrição atribuíram nota conceitual regular. 

De forma geral, os discentes classificam como regular (média 3,70) o atendimento dos técni-

cos administrativos nas unidades setoriais (tabela 9).  

 

Tabela 9: Resultados dos discentes do CCBS com relação a organização e gestão da instituição, 
2014. 

Organização e gestão da instituição Enf 
Bio 
ba 

Bio li 
diu 

Bio li 
not 

Farm Fis Nut Tec al Média 

Atuação do DCE 1,80 3,18 1,60 2,63 2,17 2,25 2,86 2,80 2,41 

Atendimento prestado pelos técni-
cos-administração da sua unidade 
setorial acadêmica 

4,17 3,36 3,40 3,76 3,15 3,63 3,93 4,23 3,70 

Participação em processos decisó-
rios 

3,00 2,25 2,75 3,41 2,50 2,57 3,10 2,90 2,81 
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Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resulta-
do das auto avaliações anteriores 

2,50 2,38 2,80 2,80 1,77 2,25 2,67 2,83 2,50 

Média 2,86 2,79 2,63 3,15 2,39 2,67 3,14 3,19 2,85 

Nota conceitual de cada curso ruim ruim ruim regular ruim ruim regular regular ruim 

 

5.1.7  Comunicação com a sociedade 

 

A avaliação discente sobre a comunicação com a sociedade forneceu a média geral de  3,18 e 

nota conceitual regular. Dos tópicos avaliados nesse item, a comunicação com a sociedade via por-

tal da UFMS é considerado um ponto nos cursos do CCBS, exceto no curso de Farmácia que classifi-

cou como ruim. Os cursos de Enfermagem, Biologia Bacharelado e Licenciatura, Fisioterapia e Far-

mácia apontaram fragilidade no quesito portal da sua unidade setorial acadêmica. A qualidade dos 

serviços de ouvidoria da UFMS, de acordo os discentes dos cursos de Biologia Licenciatura, Farmá-

cia e Fisioterapia, é um ponto frágil (tabela 9). 

 

Tabela 10: Resultados dos discentes do CCBS com relação a comunicação com a sociedade, 
2014. 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE Enf Bio ba 
Bio li 

d 
Bio 
not 

Farm Fis Nut Tec al 

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

3,83 3,21 2,60 3,47 2,47 3,20 3,31 3,36 

Qualidade dos serviços de ouvidoria da 
UFMS? 

3,00 3,00 2,75 3,32 2,58 2,43 3,00 2,86 

Portal (site) da UFMS? 3,67 3,31 3,20 3,75 2,93 3,00 3,50 3,33 

Portal (site) da sua unidade setorial a-
cadêmica? 

1,80 2,91 2,40 3,32 2,55 2,38 3,36 3,18 

MÉDIA 3,07 3,10 2,73 3,46 2,63 2,75 3,29 3,18 

Nota conceitual de cada curso 
ruim ruim ruim 

regu-
lar 

ruim ruim 
regu-

lar 
regu-

lar 

5.2  Avaliação  por  Docentes 

 

Tabela 11: Resultados dos docentes do CCBS com relação a responsabilidade social, 2014. 

Responsabilidade Social 
NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Atividades desenvolvidas pa-
ra a promoção da cidadania 
e inclusão social? 

14 14,1 04 4,0 11 11,1 21 21,2 42 42,4 07 7,1 

Interação da UFMS com a 
comunidade regional, na á-
rea cultural e artística, na 
preservação da memória e 
do patrimônio cultural? 

16 16,2 04 4,0 15 15,2 27 27,3 32 32,3 05 5,1 

Divulgação das atividades 
(eventos, concursos, etc.) 

04 4,0 08 8,1 14 14,1 30 30,3 38 38,4 05 5,1 



                                               Auto-avaliação Setorial  2014 – CCBS - UFMS                                                    49 

 

realizadas na UFMS? 

Qualidade dos serviços de 
ouvidoria da UFMS? 

43 43,4 05 5,1 07 7,1 20 20,2 18 18,2 06 6,1 

Portal (site) da UFMS? 04 4,0 06 6,1 09 9,1 34 34,3 38 38,4 08 8,1 

Portal (site) da sua unidade 
setorial acadêmica (câmpus, 
centro, faculdade ou institu-
to)?  

14 14,1 07 7,1 09 9,1 29 29,3 32 32,3 08 8,1 

 

A avaliação docente sobre a responsabilidade social mostrou que a maioria dos tópicos ava-

liados tiveram maior votação no conceito “bom”, exceto no item qualidade dos serviços de ouvido-

ria da UFMS, que classificou como NSA. 

 

Tabela 12: Resultados dos docentes do CCBS com relação a organização e gestão, 2014. 

Organização e Gestão 
NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Qualidade do acesso e atendimento 
da PREG (Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação)? 

11 11,1 02 2,0 05 5,1 31 31,3 38 38,4 12 12,1 

Qualidade do acesso e atendimento 
da PREAE (Pró-reitoria de Extensão, 
Cultura e Assuntos Estudantis)? 

20 20,2 - - 02 2,0 13 13,1 44 44,4 20 20,2 

Qualidade do acesso e atendimento 
da PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa, 
Pós-graduação e Inovação)? 

07 7,1 - - 02 2,0 10 10,1 55 55,6 25 25,3 

Melhorias a partir das autoavalições 
anteriores? 

37 37,4 03 3,0 06 6,1 28 28,3 22 22,2 03 3,0 

Participação em processos decisó-
rios?  

25 25,3 08 8,1 17 17,2 28 28,3 17 17,2 04 4,0 

 

A avaliação docente sobre a relação a organização e gestão mostrou que a maioria dos tó-

picos avaliados tiveram maior votação no conceito “bom”, exceto nos itens, “melhorias a partir das 

autoavaliações anteriores” que classificou como NSA e “participação em processos decisórios” com 

classificação regular. 

 

5.2.1 Unidade 

 

Tabela 13: Resultados dos docentes do CCBS com relação a unidade setorial, 2014. 

Unidade Setorial 
NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Condições da biblioteca local, com re-
ferência ao acervo e equipamentos ? 

04 4,0 02 2,0 05 5,1 34 34,3 45 45,5 09 9,1 

Satisfação com a sua unidade de tra-
balho dentro da UFMS? 

-- -- 06 6,1 04 4,0 31 31,3 43 43,4 15 15,2 
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Qualidade do atendimento do pesso-
al técnico-administrativo? 

-- -- 02 2,0 04 4,0 20 20,2 53 53,5 20 20,2 

 

A avaliação docente sobre a unidade setorial mostrou que a maioria dos tópicos avaliados 

tiveram maior votação no conceito “bom”. 

 

5.2.2 Direção 

 

Tabela 14: Resultados dos docentes do CCBS com relação a direção do campus, 2014. 

Direção do Campus 
NSA muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Acesso do professor à Direção? 03 3,0 - - 03 3,0 14 14,1 41 41,4 38 38,4 

Agilidade da Direção no retorno às 
solicitações dos professores, sejam 
elas positivas ou não? 

02 2,0 - - 05 5,1 21 21,2 43 43,4 28 28,3 

Busca de soluções de problemas pela 
Direção? 

02 2,0 02 2,0 08 8,1 21 21,2 40 40,4 26 26,3 

Promoção, pela Direção, da integra-
ção entre os professores dos diferen-
tes cursos quanto às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão? 

04 4,0 06 6,1 07 7,1 26 26,3 41 41,4 15 15,2 

Comunicação/divulgação pela Dire-
ção das decisões do Conselho de 
Câmpus e Administrativas? 

02 2,0 06 6,1 06 6,1 27 27,3 40 40,4 18 18,2 

Transparência administrativa? 11 11,1 05 5,1 06 6,1 18 18,2 42 42,4 17 17,2 

 

A avaliação docente sobre a direção do campus mostrou que a maioria dos tópicos avalia-

dos tiveram maior votação no conceito “bom”, em destaque o item “acesso do professor à Direção” 

com conceito “bom” (41,4%) e “muito bom” (38,4%). 

 

5.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos  

 

Tabela 15: Resultados dos docentes do CCBS com relação a condições de oferecimento do cur-
so, 2014. 

Condições de Oferecimento do Curso 
NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Espaço físico (salas de aulas, etc) dis-
ponível para o oferecimento de suas 
disciplinas? 

- - 07 7,1 18 18,2 33 33,3 34 34,3 07 7,1 

Espaço físico disponível nos laborató-
rios, em relação ao número de aca-
dêmicos matriculados nas suas disci-
plinas? 

11 11,1 04 4,0 21 21,2 35 35,4 23 23,2 05 5,1 
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Equipamentos de laboratório e in-
formática, e compatibilidade com as 
necessidades das suas disciplinas? 

04 4,0 10 10,1 24 24,2 35 35,4 23 23,2 03 3,0 

Atendimento e disponibilidade de 
pessoal de apoio  nos laboratórios? 

12 12,1 03 3,0 06 6,1 24 24,2 41 41,4 13 13,1 

Colaboração do Colegiado do Curso e 
NDE nas suas necessidades pedagógi-
cas? 

10 10,1 05 5,1 07 7,1 19 19,2 40 40,4 18 18,2 

Matriz curricular do curso (duração, 
disciplinas, flexibilidade)? 

03 3,0 06 6,1 08 8,1 26 26,3 43 43,4 13 13,1 

Atendimento a pessoas com deficiên-
cia ? 

26 26,3 07 7,1 12 12,1 28 28,3 19 19,2 07 7,1 

 

 

5.2.4 Coordenação de cursos 

 

Tabela 16: Resultados dos docentes do CCBS com relação a coordenação do curso, 2014. 

Coordenação do Curso 
NSA muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Relacionamento com professo-
res? 

02 2,0 - - 02 2,0 18 18,2 45 45,5 32 32,3 

Preocupação com a integração 
de sua disciplina às outras disci-
plinas da matriz curricular? 

02 2,0 06 6,1 09 9,1 15 15,2 43 43,4 24 24,2 

Disponibilidade em atender as 
necessidades e solicitações para 
o desenvolvimento das aulas em 
cumprimento do Plano de Ensi-
no? 

03 3,0 04 4,0 05 5,1 12 12,1 44 44,4 31 31,3 

Apoio às atividades de exten-
são? 

23 23,2 05 5,1 04 4,0 12 12,1 34 34,3 21 21,2 

Promoção da integração entre 
os professores do curso quanto 
às atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão? 

08 8,1 06 6,1 14 14,1 21 21,2 33 33,3 17 17,2 

Comunicação sobre as decisões 
do Colegiado do Curso e do 
NDE?  

06 6,1 05 5,1 13 13,1 21 21,2 36 36,4 18 18,2 

Acesso e presteza no atendi-
mento às solicitações? 

- - 06 6,1 06 6,1 15 15,2 44 44,4 28 28,3 

Transparência nas ações da co-
ordenação? 

09 9,1 05 5,1 03 3,0 16 16,2 38 38,4 28 28,3 

 

 

5.2.5 Pesquisa e Extensão 

 

Tabela 17: Resultados dos docentes do CCBS com relação a pesquisa e extensão, 2014. 

Pesquisa e Extensão NSA muito ruim ruim regular bom  muito bom 
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N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Integração da pesquisa, do en-
sino e da extensão ? 9 9,1 4 4,0 8 8,1 23 23,2 45 45,5 10 10,1 

Apoio institucional à pesquisa 
e à extensão? 6 6,1 6 6,1 8 8,1 32 32,3 39 39,4 8 8,1 

Infraestrutura oferecida à pes-
quisa e à extensão? 5 5,1 5 5,1 22 22,2 36 36,4 26 26,3 5 5,1 

 

 

5.2.6 Autoavaliação 

 

Tabela 18: Resultados dos docentes do CCBS com relação ao desempenho como professor, 
2014. 

Desempenho como 
professor 

NSA muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Conhecimento dos 
documentos oficiais 
da UFMS (Estatuto, 
Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoa-
valiação)? 

- -- 02 2,0 03 3,0 30 30,3 55 55,6 9 9,1 

Conhecimento dos 
documentos oficiais 
do curso ( PPC, regu-
lamentos de estágio e 
de atividades com-
plementares, etc)? 

- -- 02 2,0 02 2,0 22 22,2 46 46,5 27 27,3 

 

 

5.2.7 Comentários 

5.2.7.1 Fragilidade do Curso 

Dificuldades em relação as atividades que exigem  equipamentos de informática 

O curso precisa de reuniões entre os professores antes de iniciar o modulo. Se fazia antes, hoje estas reuni-

ões estão sendo deixado de lado 

O curso não oferece integração com outros cursos da UFMS, alunos de outros cursos não podem cursar as 

disciplinas modulares da enfermagem devido modulo ser em período integral. 

Insuficiente  apoio administrativo ao trabalho dos docentes, para sala de aula laboratórios 

- não existe apoio administrativo aos  projetos de pesquisa e extensão;  

Falta de técnico administrativo na função de secretária(o) tanto na graduação como na Pós-graduação 

- Número reduzido de professores efetivos para a realização das atividades docente assistenciais, para a 

pesquisa e para a extensão. 

Corpo docente quantitativamente insuficiente 

- Falta de apoio da PREG as necessidades da Graduação 
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- Falta de apoio da PROPP as necessidades da Pós-Graduação 

Estrutura física de salas de aula e manutenção de equipamentos didáticos 

Professores das Áreas básicas que não se integram ao curso 

Insuficiente canais / meios de divulgação e debate sobre estratégicas pedagógicas com os demais professo-

res e outros cursos; 

Insuficiente  visibilidade das necessidades de aulas práticas; 

Insuficiente apoio pedagógico e apoio para elaboração de material didático; 

Insuficiente equipamentos de informática para os professores: 

Laboratório de informática com equipamentos ultrapassados. 

Número excessivo de alunos face a  infraestrutura existente. 

Falta de docentes em Áreas profissionalizantes do curso. 

Falta de apoio do CCBS. Intransigência da gestão do CCBS em suas decisões. Falta transparência nas ações. 

Quanto ao curso - salas de aula não comportam os número de alunos matriculados. 

Fragilidade na integração entre docentes do curso. 

Falta infraestrutura adequada de laboratórios 

Falta de equipamentos 

Faltam mais professores para o curso, sobrecarregando os demais 

O curso de licenciatura em Ciêcias Biológicas foi remodelado para ser finalizado em 4 anos no período no-

turno. Isso compromente a qualidade de ensino e a formação dos professores que vão atuar na rede de en-

sino posteriormente. Isso porque no período noturno temos menos horas aula. Além disso estamos com au-

las no sábado pela manhã, o que impossibilita muitas pessoas que atuam no comercio de fazer o curso, isso 

sem falar nos adventistas. Os adventistas são um publico naturalmente identificado com o curso pelas ca-

racterísticas da religião e pelo objeto de estudo do curso. 

Excesso de demanda de atividades administrativas 

Excesso de burocracia administrativa 

A estrutura física para atendimento aos alunos nos laboratório péssimo, com prédios antigos e mal conser-

vados; 

Faltam horários livres para os acadêmicos desenvolverem atividades de pesquisa e extensão; 

Com a recente reestruturação curricular, houve redução drástica e significativa de disciplinas fundamentais 

em praticamente todos os cursos. A limitação da carga horário máxima foi uma medida contra-produtiva. 

Falta de estrutura para docentes 

Defasagem tecnológica, o curso não se atualizou quanto as novas tecnologias e demandas de mercado; 

Número Insuficiente de docente,                                                                                                                                                                                                                                                   

Número Insuficiente de técnico de laboratório 

- Condições insalubre do laboratório 

- Ausência de acessibilidade 

Falta de espaço de convivência para os acadêmicos 

Apoio pedagógico a acadêmicos com baixo rendimento; 

 

5.2.7.2 Críticas, Sugestões e Observações 
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Na avaliação do Siadoc deveria ser considerado, mesmo que de forma proporcional, a pontuação excedente 

dos docentes. Afinal, esse é o fator diferencial de quem produz. 

O RU funcionar no período noturno e aos sábados, pois os alunos não tem onde almoçar. 

As cadeiras fixas das salas da unidade VI estão destruídas e quando consertadas nã duram 2 meses. Talvez 

trocar o tipo de cadeira. 

Ter um espaço agradável e aconchegante para os alunos que ficam o dia inteiro na universidade. Eles aca-

bam ficando no horário de almoço dentro das salas da unidade VI ou mesmo durante as aulas conversando 

no corredor atrapalhando as aulas. 

Há necessidade de uma avaliação externa sobre a metodologia de ensino e necessidade em capacitação 

dos professores na metodologia adota pelo curso. 

Falta discutir a nossa participação nas decisões  de maior amplitude da UFMS  

 criação de novos cursos de Graduação em Unidades ou campus da UFMS 

- Melhorar a segurança em todos os horários de atividades que acontecem na UFMS. 

- Melhorar a iluminação, em especial, dos estacionamentos. 

- Demarcar local para estacionamento dos automóveis de professores. 

Vontade política para fazer acontecer. 

Seria interessante que as mudanças discutidas fossem concluídas, como por exemplo a divisão do CCBS em 

faculdades. 

Sugiro maior transparência nas atitudes desenvolvidas pela direção do centro (CCBS). 

Não há acesso e acessibilidade, principalmente no período chuvoso. 

Criação de creche para filhos de servidores e de acadêmicos. 

Criação de um setor de recepção, apoio e orientação aos acadêmicos. 

Adequar a Política de investimento 

Fortalecer os cursos existentes 

-criar mecanismos motivadores e estratégias para os docentes se envolverem nas atividades do curso, ten-

do como meta tornar os cursos de referencia no centro-oeste. 

-criar mecanismos e estratégias para fortalecer a integração entre as graduação e pós 

Remuneração bolsas para os preceptores da rede de saúde. 

Construção de um novo CCBS acessível e com espaço para todos os cursos de graduação e pós e para todos 

os docentes do centro 

- reduzir a burocracia, que é muito complicada, morosa e desgastante. 

- Necessidade de implantar, de fato, uma política de sucessão. 

Fórum para discussão relacionada ao tema: inclusão de acadêmicos especiais. 

Sugiro que o Coordenador do Curso seja mais pró-ativo no sentido de promover a integração dos docentes 

através de reuniões, ao menos no início e término de cada semestre.  

Sugiro que não seja permitido aos alunos efetuarem matrícula em disciplinas obrigatórias de semestres 

posteriores ao que ele estão (isso tem gerado disciplinas com alunos de todos os períodos, o que tem preju-

dicado e dificultado sobremaneira o ensino e a aprendizagem). 
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5.3  Avaliação  por  Coordenadores 

 

 Os coordenadores de curso responderam a dois formulários, o de docentes, cujos dados 

estão computados na seção anterior, e outro com questões específicas relativas ao trabalho e ob-

servações feitas na coordenação do respectivo curso, às quais terão suas respostas apresentadas a 

seguir (Tabela 18). 

 Dos sete curso de graduação do CCBS, dois coordenadores responderam aos questionários 

específicos, contendo questões divididas nas categorias: organização e gestão, infraestrutura e 

questões gerais. 

 

Tabela 19: Resultados da avaliação por coordenadores em relação a organização e gestão, in-
fraestrutura e geral, 2014. 

Organização e Gestão 

muito ru-
im 

ruim regular bom 
muito 
bom 

N N N N N 

Treinamento/orientação recebido quanto às 

responsabilidades e às atividades a serem de-

senvolvidas na função de coordenador? 

- - - - 2 

Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria 

Acadêmica)? 
- - - - 2 

auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Aca-

dêmica) e SAP (Secretaria de Apoio Pedagógi-

co)? 

- - - - 2 

Infraestrutura 
     

Espaço físico salas de aula etc disponível 
 

1 
 

1 
 

Espaço físico disponível nos laboratórios em re-

lação ao número de acadêmicos   
2 

  
Equipamentos de laboratório e informática  e 

compatibilidade com as necessidades do curso  
2 - - - 

Qualidade do atendimento e a disponibilidade 

de pessoal de apoio nos laboratórios 
- - - 1 1 

Geral           

Atuação do NDE – Núcleo Docente Estruturante - - - 1 1 

Disponibilidade de docentes para a oferta de 

disciplinas do curso quanto ao seu quantitativo, 

titulação e previsão para os próximos 3 anos 

- - 1 
 

1 

Atualização do PPC  - - 
 

1 1 

Atendimento a pessoas com deficiência 1 
 

1 
  

Conhecimento 

dos.documentos.oficiais.da.UFMS 
- - 

 
2 

 
Conhecimento.dos.documentos.oficiais.do.curso - - - - 2 

 

 A observação dos dados da Tabela 19, evidenciam que os coordenadores que responderam 

ao questionário concordaram com relação à avaliação da categoria Organização e Gestão, porém 

divergiram nas questões gerais e sobre a infraestrutura. Ambos os coordenadores consideraram 

todos os aspectos questionados de Organização e Gestão como muito bons.   
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Com relação aos pontos de fragilidade (conceito abaixo de regular), na infraestrutura  en-

contramos o espaço físico das salas de aula (1 coordenador) e a compatibilidade dos equipamentos 

de laboratório e de informática com o curso (2 coordenadores), e nas questões gerais encontramos 

o atendimento a pessoas com deficiência (1 coordenador). Na infraestrutura nenhum quesito foi 

considerado  muito bom por ambos os coordenadores, apenas “qualidade do atendimento e a dis-

ponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios” foi considerado muito bom  por um coordena-

dor.  

Nos aspectos gerais, foram considerados muito bons o conhecimento dos documentos ofi-

ciais do curso por ambos os coordenadores, e a atuação do NDE, a disponibilidade de docentes e a 

atualização do PPC por um coordenador. Assim, em geral, o aspecto infraestrutura parece ser o que 

gerou menor contentamento entre os coordenadores e que precisaria de mais atenção e melhorias. 

 

5.4  Avaliação  por Técnico-Administrativos 

 

 O campus de Campo Grande da UFMS possuía 2007 técnicos-administrativos no ano de 

2014, sendo 124 (6,2%) lotados no CCBS. Dos técnicos do CCBS, 50 (40%) participaram da avaliação 

de 2014, um número relativamente alto quando comparado ao total de participação total do cam-

pus, que foi de 17% (332 técnicos). 

 Os técnicos-administrativos responderam questões relativas às seguintes categorias, cujos 

resultados estão expressos a seguir (Tabelas 20 a 25): avaliação geral, comunicação institucional, in-

fraestrutura, missão, organização e gestão, políticas institucionais, políticas de pessoal, responsabi-

lidade social; e sustentabilidade financeira. 

 

 5.4.1 Integração com a equipe e com as atividades de pesquisa/extensão  

 

Tabela 20: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação integração com a 
equipe e com as atividades de pesquisa/extensão, 2014. 

Integração com a equipe e 
com as atividades de pes-

quisa/extensão 

NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Considerando a missão da 
UFMS e o PDI, avalie a con-
tribuição da sua unidade na 
implementação e acompa-
nhamento do PDI 
 

05 10,4 0 0 01 2,1 10 20,8 18 37,5 14 29,2 

Como você avalia sua unida-
de/setor com relação a inte-
gração entre servidores téc-
nicos administrativos e pro-
fessores? 
 

01 2,1 0 0 05 10,4 12 25 19 39,6 11 22,9 
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Como você avalia sua unida-
de/setor com relação a inte-
gração entre servidores téc-
nicos administrativos e alu-
nos? 
 

01 2,1 0 0 02 4,2 07 14,6 24 50 14 29,2 

Como você avalia sua unida-
de/setor com relação a par-
ticipação dos servidores téc-
nicos administrativos nas a-
tividades de pesquisa? 
 

02 4,2 01 2,1 03 6,3 14 29,2 16 33,3 12 25 

Como você avalia sua unida-
de/setor com relação a par-
ticipação dos servidores téc-
nicos administrativos nas a-
tividades de extensão? 

02 4,2 01 2,1 04 8,3 13 27,1 20 41,7 08 16,7 

Como você avalia sua unida-
de/setor com relação a par-
ticipação dos servidores téc-
nicos administrativos na re-
solução dos problemas da 
unidade/setor? 

01 2,1 0 0 05 10,4 11 22,9 15 31,25 16 33,3 

Media (%) - 4,2 - 0,7 - 7,0 - 23,3 - 38,9 - 26,1 

 

 

 Nessa categoria de “Integração com a equipe e com as atividades de pesquisa/extensão” a 

maioria dos técnicos avaliaram quase todos os quesitos como bons (média de 38,9%), sendo que  

“a participação dos técnicos do seu setor na resolução de problemas”  obteve a avaliação como 

muito bom por mais técnicos (33,3%). Por outro lado, os pontos considerados de maior fragilidade 

foram a integração entre servidores técnicos administrativos e professores e  a participação dos 

servidores técnicos administrativos na resolução dos problemas (ruins para 10,4% dos técnicos). 

 

 5.4.2 Avaliação da unidade setorial/instituição 

 

Tabela 21: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação avaliação da unida-
de setorial/instituição, 2014. 

Avaliação da unidade seto-
rial/instituição 

NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Como você avalia a sua uni-
dade setorial com relação as 
ações desenvolvidas de in-
clusão e de responsabilidade 
social? 
 

02 4,2 03 6,25 02 4,2 16 33,3 16 33,3 09 18,75 
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Como você avalia sua unida-
de setorial com relação as a-
tividades ou projetos de  in-
tegração entre a comunida-
de acadêmica e a comunida-
de? 
 

02 4,2 01 2,1 05 10,4 12 25,0 17 35,4 11 22,9 

Avalie a efetividade dos 
meios de comunicação da 
instituição (Coordenadoria 
de Comunicação) 
 

02 4,2 01 2,1 05 10,4 12 25,0 23 47,9 05 10,4 

Avalie a efetividade dos 
meios de comunicação da 
instituição (Portal da UFMS) 
 

01 2,1 04 8,4 02 4,2 11 22,9 23 47,9 07 14,5 

Avalie a efetividade dos 
meios de comunicação da 
instituição (Boletim de Servi-
ço) 
 

01 2,1 01 2,1 03 6,3 10 20,8 25 52,1 08 16,7 

Avalie a efetividade dos 
meios de comunicação da 
instituição (Telefonia) 
 

0 0 01 2,1 05 10,4 09 18,7 27 56,25 06 12,5 

Avalie a efetividade dos 
meios de comunicação da 
instituição (E-mail) 
 

0 0 01 2,1 01 2,1 09 18,7 26 54,2 11 22,9 

Avalie a efetividade dos 
meios de comunicação da 
instituição (Comunicações 
Internas) 
 

01 2,1 02 4,2 03 6,3 15 31,2 22 45,8 05 10,4 

Avalie a efetividade dos 
meios de comunicação da 
instituição (Ouvidoria) 

07 14,5 02 4,2 02 4,2 11 22,9 22 45,8 04 8,3 

Média (%) - 3,7 - 3,7 - 6,5 - 24,3 - 46,5 - 15,3 

 

 Todos os quesitos avaliados na categoria “Unidade setorial/instituição” foram considerados 

bons pela maioria dos técnicos (média de 46,5%).  

Os técnicos demonstraram como os maiores pontos de fragilidade a efetividade do Portal 

da UFMS (muito ruim para 8,4% dos técnico), e as atividades ou projetos de integração entre a co-

munidade acadêmica e a comunidade, a efetividade da Coordenadoria de Comunicação e a efetivi-

dade da Telefonia (ruins para 10,4% dos técnicos). 

Uma quantidade considerável de técnico respondeu que a questão sobre a efetividade da 

Ouvidoria “não se aplica” (14,5), talvez porque nunca tenham necessitado ou procurado a utilização 

desse serviço. 

 

 5.4.3 Avaliação dos critérios de acesso às políticas de pessoal 
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Tabela 22: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação avaliação dos crité-
rios de acesso às políticas de pessoal, 2014. 

Avaliação dos critérios de 
acesso às políticas de pes-

soal 

NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade/setor 
os critérios de acesso às polí-
ticas de pessoal com relação 
ao levantamento de neces-
sidade de treinamento 
 

01 2,1 0 0 10 20,8 18 37,5 16 33,3 3 6,25 

Avalie em sua unidade/setor 
os critérios de acesso às polí-
ticas de pessoal com relação 
a capacitação técnico admi-
nistrativa 
 

01 2,1 2 4,2 6 12,5 16 33,3 16 33,3 7 14,6 

Avalie em sua unidade/setor 
os critérios de acesso às polí-
ticas de pessoal com relação 
ao apoio à participação em 
eventos 
 

01 2,1 2 4,2 7 14,6 16 33,3 18 37,5 4 8,3 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

ao apoio à qualificação (gra-

duação, especialização, etc) 

02 4,2 3 6,25 3 6,25 13 27,1 16 33,3 11 22,9 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

a assistência à saúde do ser-

vidor 

01 2,1 01 2,1 01 2,1 14 29,2 24 50 07 14,5 

Avalie em sua unidade/setor 
os critérios de acesso às polí-
ticas de pessoal com relação 
a forma de avaliação de de-
sempenho 
 

02 4,2 01 2,1 10 20,8 11 22,91 20 41,7 04 8,3 

Avalie em sua unidade/setor 
os critérios de acesso às polí-
ticas de pessoal com relação 
ao plano de carreira e os cri-
térios de progressão 
 

01 2,1 03 6,3 04 8,3 14 29,2 22 45,8 04 8,3 

Avalie em sua unidade/setor 
os critérios de acesso às polí-
ticas de pessoal com relação 
ao grau de satisfação com as 
condições de trabalho, am-
biente e outros aspectos 
vinculados a sua função 
 

-- -- 01 2,1 4 8,3 16 33,3 21 43,7 06 12,5 

Avalie em sua unidade/setor 
os critérios de acesso às polí-
ticas de pessoal com relação 
ao relacionamento interpes-

-- -- -- -- -- -- 06 12,5 20 41,7 22 45,8 
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soal com a sua chefia imedi-
ata 

Média (%) - 2,1 - 3,0 - 10,4 - 28,7 - 40,0 - 15,7 

 

 

A maioria dos técnicos consideraram bons (média de 40%) quase todos os pontos avaliados 

na categoria “Acesso às políticas de pessoal” , sendo que o quesito “relacionamento interpessoal 

com a sua chefia imediata” foi conceituado com muito bom pela maioria (45,8%). Os maiores pon-

tos de fragilidade identificados foram o levantamento de necessidade de treinamento e a forma de 

avaliação de desempenho (ruins para 20,8% dos técnicos). 

 

 5.4.4 Avaliação da atuação dos órgãos/setores institucionais 

 

Tabela 23: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação Avaliação da atua-
ção dos órgãos/setores institucionais, 2014. 

Avaliação da atuação dos 
órgãos/setores institucio-

nais 

NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie a atuação dos ór-
gãos/setores institucionais – 
PRAD (Pró-reitoria de Admi-
nistração) 
 

06 12,5 3 6,25 02 4,2 11 22,9 21 43,75 05 10,4 

Avalie a atuação dos ór-
gãos/setores institucionais – 
PROINFRA (Pró-reitoria de 
Infrainstrutura) 
 

02 4,2 6 12,5 04 8,3 16 33,3 18 37,5 02 4,2 

Avalie a atuação dos ór-
gãos/setores institucionais – 
PROPP (Pró-reitoria de Pes-
quisa, Pós-graduação e Ino-
vação) 
 

02 4,2 0 0 0 0 13 27,1 27 56,25 06 12,5 

Avalie a atuação dos ór-
gãos/setores institucionais – 
PROGEP (Pró-reitoria de 
Gestão de Pessoas e do Tra-
balho) 
 

01 2,1 1 2,1 02 4,2 10 20,8 24 50 10 20,8 

Avalie a atuação dos ór-

gãos/setores institucionais – 

PREAE (Pró-reitoria de As-

suntos Estudantis e de Ex-

tensão) 

06 12,5 0 0 01 2,1 10 20,8 24 50 07 14,6 
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Avalie a atuação dos ór-

gãos/setores institucionais – 

PREG (Pró-reitoria de Ensino 

de Graduação) 
04 8,3 0 0 0 0 13 27,1 26 54,2 05 10,4 

Avalie a atuação dos ór-

gãos/setores institucionais – 

PROPLAN (Pró-reitoria de 

Planejamento e Finanças) 

05 10,4 2 4,2 09 18,8 12 25 17 35,4 03 6,25 

Avalie a atuação dos ór-

gãos/setores institucionais – 

NTI (Núcleo de Tecnologia 

da Informação) 

01 2,1 0 0 02 4,2 08 16,7 25 52,1 12 25 

Avalie a atuação dos ór-

gãos/setores institucionais – 

Direção da sua unidade 
01 2,1 0 0 02 4,2 04 8,3 26 54,2 15 31,25 

Avalie a atuação dos ór-

gãos/setores institucionais – 

Coordenação administrativa 

da sua unidade 

01 2,1 0 0 0 0 07 14,6 24 50 16 33,3 

Média (%) - 6,1 - 2,5 - 4,6 - 21,7 - 48,3 - 16,9 

 

Na categoria “Atuação dos órgãos/setores institucionais”, a maioria dos técnicos considera-

ram todos os pontos avaliados como bons (média de 48,3%). Como maior ponto de fragilidade po-

de ser citado a atuação da PROPLAN (ruim para 18,8% dos técnicos). 

Uma quantidade razoável de técnicos responderam “não se aplica” às questões sobre a a-

tuação da PRAD (12,5%), da PREAE (12,5%), da PREG (8,3%) e da PROPLAN (10,4). 

 

 5.4.5 Avaliação da infraestrutura da unidade  

 

Tabela 24: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação Avaliação da infraes-
trutura da unidade, 2014. 

Avaliação da infraestrutura 
da unidade 

NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade a in-
fraestrutura em relação ao 
espaço físico 

-- -- 03 6,3 09 18,75 16 33,3 15 31,25 05 10,4 

Avalie em sua unidade a in-
fraestrutura em relação ao 
estacionamento 
 

1 2,1 05 10,4 15 31,25 14 29,2 12 25 01 2,1 

Avalie em sua unidade a in-
fraestrutura em relação a 

-- -- 01 2,1 -- -- 10 20,8 26 54,2 11 22,9 



                                               Auto-avaliação Setorial  2014 – CCBS - UFMS                                                    62 

 

limpeza do prédio 
 

Avalie em sua unidade a in-
fraestrutura em relação a co-
leta de resíduos 
 

-- -- -- -- -- -- 17 35,4 24 50 07 14,6 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

acessibilidade 
-- -- 04 8,3 10 20,8 11 22,9 18 37,5 05 10,4 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

acesso à internet e telefonia 
-- -- 01 2,1 02 4,2 20 41,7 17 35,4 08 16,7 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

uso econômico de material 

de consumo 

-- -- 01 2,1 03 6,25 7 14,6 30 62,5 07 14,6 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

material permanente e e-

quipamentos adequados 

-- -- 02 4,2 01 2,1 18 37,5 22 45,8 05 10,4 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

manutenção de equipamen-

tos 

-- -- 04 8,3 04 8,3 18 37,5 19 39,6 03 6,25 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

manutenção geral da unida-

de 

-- -- 03 6,25 09 18,75 19 39,6 14 29,2 03 6,25 

Média (%) - 0,2 - 5,0 - 11,0 - 31,3 - 41,0 - 11,5 

 

 

Na avaliação da infraestrutura da unidade, a maioria dos técnicos consideraram  os pon-

tos avaliados como bons, porém, houve uma distribuição maior dos técnicos entre os conceitos 

bom (média de 41%) e regular (média de 31,3%). Os pontos mais bem avaliados foram a limpeza 

do prédio (bom para 54,2% dos técnicos) e o uso econômico de material de consumo (bom para 

62,5%). Os pontos de maior fragilidade foram estacionamento, acessibilidade e manutenção de 

equipamentos, considerados muito ruins para 10,4; 8,3 e 8,3% dos técnicos, respectivamente. 

 

 5.4.6 Avaliação do processo de avaliação/autoavaliação  

 

Tabela 25: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação Avaliação do pro-
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cesso de avaliação e autoavaliação, 2014. 
 

Avaliação do processo de 
avaliação/autoavaliação 

NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade a 
qualidade dos serviços exe-
cutados: segurança, vigilân-
cia e proteção 
 

-- -- 03 6,2 06 12,5 15 31,2 20 41,7 04 8,3 

Avalie em sua unidade o 
processo de avaliação quan-
to as atividades acadêmico 
administrativas baseadas 
nos resultados da autoavali-
ação 
 

07 14,6 -- -- 03 6,2 15 31,2 21 43,7 02 4,2 

Avalie em sua unidade o 
processo de avaliação quan-
to a participação da comuni-
dade interna nos processos 
de autoavaliação 
 

02 4,2 -- -- 03 6,25 18 37,5 23 47,9 02 4,2 

Avalie em sua unidade o 
processo de avaliação quan-
to a relação entre o plane-
jamento e avaliação da uni-
dade com o PDI 

04 8,3 4 8,3 02 4,2 16 33,3 20 41,7 02 4,2 

Avalie em sua unidade o 
processo de avaliação quan-
to a atuação da comissão 
própria de avaliação local 

06 12,5 2 4,2 01 2,1 15 31,2 21 43,7 03 6,25 

Média (%) - 7,9 - 3,8 - 6,3 - 32,9 - 43,8 - 5,4 

 

Na categoria “Processo de avaliação/autoavaliação”, a maioria dos conceitos se distribuí-

ram entre bom (média de 43,8%) e regular (32,9%). O quesito melhor avaliado foi a participação da 

comunidade interna nos processos de autoavaliação (bom para 47,9%). Os pontos considerados de 

maior fragilidade foram a qualidade dos serviços executados de segurança, vigilância e proteção 

(ruins para 12,5%) e planejamento e avaliação da unidade com o PDI (muito ruim para 8,3%).  

Houve uma quantidade razoável de respostas “não se aplica” às questões sobre as ativida-

des acadêmico-administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação (14,6%) e a atuação da 

comissão própria de avaliação local (12,5%). 

 

 5.4.7 Avaliação da gestão do orçamento  

 

Tabela 26: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação Avaliação da gestão 
do orçamento, 2014. 

Avaliação da gestão do or- NSA muito ruim ruim regular bom muito bom 
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çamento N % N % N % N % N % N % 

Avalie a gestão do orçamen-
to da UFMS quanto ao a-
companhamento da execu-
ção do orçamento aprovado 
 

04 8,3 02 4,2 06 12,5 15 31,25 17 35,4 04 8,3 

Avalie a gestão do orçamen-
to da UFMS quanto à ade-
quação dos recursos às ne-
cessidades  
 

04 8,3 01 2,1 08 16,7 18 37,5 14 29,2 03 6,25 

Avalie a gestão do orçamen-
to da UFMS quanto ao uso 
racional dos recursos desti-
nados às atividades adminis-
trativas e pedagógicas 
 

04 8,3 01 2,1 06 12,5 20 41,7 13 27,1 04 8,3 

Média (%) - 8,3 - 2,8 - 13,9 - 36,8 - 30,6 - 7,6 

             

 

Com relação à gestão do orçamento, a maior parte das respostas dos técnicos ficaram entre 

regular e bom (30,6%). Porém, a maioria avaliou, em geral, como regulares os pontos questionados 

(média de 36,8%). O quesito melhor avaliado foi o acompanhamento da execução do orçamento 

aprovado (bom para 35,4%). A maior fragilidade observada foi a adequação dos recursos às neces-

sidades (ruim para 16,7%). Em média, 8,3% dos técnicos consideram que as questões sobre a ges-

tão do orçamentos não se aplicam a eles.  

 5.4.8 Comentários  

  5.4.8.1 Cite 3 (três) pontos fortes de sua unidade 

Relação entre docentes e técnicos adm 

Materiais e ferramentas disponíveis para o trabalho diário 

A excelência da coordenadora do curso de Enfermagem na área de gestão administrativa e relações no traba-

lho 

Bom relacionamento entre servidores, professores e discentes 

Ferramentas disponíveis para realizar o trabalho diário 

Trabalho em equipe 

Diretora extremamente atenciosa, de fácil convívio 

Boa comunicação entre direção – coad – servidor 

Não existe 

Fácil comunicação com a coordenação administrativa 

A COAD está se organizando e as necessidades começando a ser atendidas 

Relacionamento interpessoal 
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Organização das atividades 

Comprometimento com o ensino 

Apoio à qualificação (graduação, especialização, etc) 

Relação acadêmica 

Relacionamento interpessoal entre a chefia imediata e técnicos 

Qualificação profissional de técnicos e docentes 

Coordenação administrativa 

Dedicação do corpo docente 

Comunicação, materiais de consumo, local físico 

Limpeza 

Interação entre servidores, professores e alunos 

Criação de espaços adequados para execução das atividades do técnico 

 

  5.4.8.2 Cite 3 (três) pontos fracos de sua unidade 

Comunicação entre docentes e técnicos administrativos, as mudanças não são passadas 

Indisponibilidade de horário para a capacitação do servidor técnico administrativo dos laboratórios 

Falta de segurança no prédio 

Falta de infraestrutura: prédio antigo, mobília antiga 

Acho errado servidores chegando às 8:30 para trabalhar!! 

Falta assiduidade dos docentes 

Falta de funcionários administrativos 

Prazos curtos para responder a pesquisas, formulários, solicitações. Informações desencontradas 

Sem acessibilidade 

Número de servidores 

Manutenção de equipamentos 

Relação entre técnico e técnico, falta reunião 

Honestidade 

Falta de autonomia da coordenação administrativa, principalmente em relação aos docentes 

Tamanho (grande, espalhada, não dá para interagir com todos, poucos recursos para muitos setores) 
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Distância, vigilância e união 

Definição de prioridades 

Equipamentos e materiais insuficientes para o trabalho 

Estrutura física (sala adequada para técnicos) 

 

  5.4.8.3 Quais suas sugestões para a melhoria administrativa de sua unida-

de? 

Melhorar a comunicação entre docentes e técnicos administrativos, as mudanças não são repassadas 

Pintura das paredes dos laboratórios LHE e LTU 

Pintura do prédio da unidade 12 

Maior transparência no que diz respeito a NECESSIDADES GERAIS x VERBAS DISPONÍVEIS x PRIORIDADES 

CONSIDERADAS 

Reuniões periódicas com todos, para mostrar o que está sendo feito, o que será feito 

Troca da atual direção (reitoria) 

Melhor relacionamento e confiabilidade entre servidores docentes e técnicos administrativos 

Acessibilidade em todos os prédios, melhoria de equipamentos, telhados de verdade, pois os que temos não 

protegem os bens materiais da UFMS, mais limpeza nos banheiros públicos do CCBS 

Divisão do CCBS em outras unidades setoriais 

Redistribuição adequada dos recursos, investimento em estrutura física, e material permanente 

Acompanhamento e avaliação mais efetivos com relação as construções e reformas no setor 

Realizar reuniões para discutir problemas entre COAD e Direção e o setor 

Gerenciamento e fiscalização efetiva nas obras realizadas no prédio, tanto na elaboração de projetos como na 

reforma 

Discussão e resolução dos pontos fracos 

Infelizmente estamos presos a uma pró-reitoria ineficiente 

Ter liberdade de falar sem perseguição 

Capacitação dos servidores em áreas de interesse do setor 

Na verdade há um problema geral da UFMS. Sempre que vamos pedir algo, seja material ou serviço, manu-

tenção etc, parece que estamos fazendo algo errado, como se tivéssemos pedindo à toa. Seria bom colocar 

pessoas mais compreensivas nos atendimentos. 

Aquisição de materiais e equipamentos para os servidores 
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Criação de espaços adequados para as atividades dos técnicos 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a avaliação as Potencialidades e Fragilidades do CCBS levantadas pelos  coor-

denadores , docentes, técnicos e discentes, podemos afirmar que foram semelhantes às observa-

das nos anos anteriores, onde cita a infraestrutura como uma das principais fragilidades, enfatizan-

do os laboratórios, laboratórios de informática,  Equipamentos e materiais insuficientes para o tra-

balho, segurança no Campus, acessibilidade dos portadores de deficiências, áreas de convivências e 

cantinas.  

No ano de 2014 ocorreu a primeira participação dos Técnicos-administrativos no processo 

avaliativo. Dos 124 lotados no CCBS, 50 (40%) participaram da avaliação de 2014, um número rela-

tivamente alto quando comparado ao total de participação total do campus. 

Dos 1.613 acadêmicos matriculados nos cursos do CCBS em 2014, 418 (25,9%) foram respon-

dentes, representando uma diminuição significativa no envolvimento quando comparado a 2013 

(40,8), 2012 (51%) e 2011 (29%), entretanto, ainda é uma participação maior do que ocorreu em 

2010 (11%). 

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 anteri-

or 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 so-

bre a importância da participação de cada um na avaliação institucional para melhoria das discipli-

nas, do curso, da direção e da instituição. 

Conforme apresentado no relatório de 2012 e 2013, a maior potencialidade do CCBS conti-

nua 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 pa-

ra diminuir a sobrecarga de trabalho propiciando maior qualidade do serviço. 

Espera-se que o trabalho em equipe continue com a mesma responsabilidade e comprome-

timento e que o ano de 2015 seja um período de grandes realizações e sucesso. 

 


