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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1.1 Denominação: 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / Campus de Paranaíba. 

Sigla: CPAR 

Município sede: Paranaíba 

Estado: Mato Grosso do Sul. 

Região: Centro-Oeste. 

1.1.2 Endereço 

Av. Pedro Pedrossian, nº 725, Bairro Universitário, Paranaíba, MS. CEP: 79500-000 

Telefones: (67) 3669-0100; (67) 36690101. 

E-mail: cpar@ufms.br 

1.2 HISTÓRICO  

O objetivo maior da criação do Câmpus de Paranaíba (CPAR) foi o de contribuir 

diretamente para o desenvolvimento social, ambiental, cultural, científico e profissional de 

uma vasta região do Estado de Mato Grosso do Sul, englobando o município de Paranaíba e 

vários outros da região. Destaca-se a importância econômica e histórica do município de 

Paranaíba, cuja trajetória está preenchida por fatos relevantes para a própria história do país, 

passando pelos desafios da conquista da região sul do Mato Grosso. Contemporaneamente, o 

município de Paranaíba participa da expansão e da modernização do Estado de Mato Grosso 

do Sul, ampliando sua indústria, pecuária, comércio e opções de educação. 

No dia 26 de fevereiro de 1999, o Conselho Diretor da UFMS, emite a Resolução CD 

nº 8/2000, em que se altera a proposta de Estatuto, definindo-se, no inciso VIII, do Art. 13, da 

Seção II, referente à Estrutura, os “Órgãos da Administração Setorial”, o nome do Câmpus de 

Paranaíba. No dia 24 de maio de 2000, o Conselho Universitário da UFMS aprova, por 

intermédio da Resolução Coun nº 18, o Regimento Geral da UFMS, em vigor na época, em 

cujo inciso VIII, do Art. 17, do Capítulo II, referente à organização administrativa, consta o 

Câmpus de Paranaíba. 

Pela Resolução Coun nº 10, de 03 de maio de 2001, foram criados três cursos 

superiores de graduação: Administração, Matemática e Psicologia, para os quais foram 
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abertas inscrições para o Concurso Vestibular de Inverno 2001. Durante o primeiro semestre 

de 2001, montou-se o Processo nº 23104.005016/2001-35, contendo minuta de convênio de 

cooperação mútua entre a UFMS e a Prefeitura de Paranaíba. Após parecer favorável da 

PROJUR/UFMS, com ressalvas quanto á cedências e cessões, o Convênio de Cooperação 

Mútua foi celebrado no dia 5 de agosto de 2001, com duração de cinco anos, cujo objetivo 

maior é o de dar apoio financeiro para o bom funcionamento do Câmpus. 

A partir da data de sua implantação, o Câmpus de Paranaíba passou a funcionar no 

Educandário Santa Clara – PREVÊ-Objetivo por meio de convênio celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Paranaíba e a Associação Brasileira das Franciscanas de Agudos. 

Em agosto de 2003, em decorrência da insuficiência de espaço físico para abrigar as 

novas turmas ingressantes, o CPAR mudou-se para uma escola municipal – Escola Municipal 

Maria Luíza Corrêa Machado. 

Em agosto de 2005, para atender às necessidades de adequação das instalações físicas, 

a Prefeitura Municipal de Paranaíba, por meio de convênio com o Governo do Estado de 

Mato Grosso do Sul, disponibilizou parte do colégio Educacional Valmir Lopes Cançado para 

o CPAR. 

Por fim, em 11 de Janeiro de 2006 foi iniciada a construção do prédio definitivo do 

Câmpus de Paranaíba, em um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, onde as 

atividades acadêmicas iniciaram-se no segundo semestre de 2007. 

1.3 CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS: 

No campus de Paranaíba, são oferecidos quatro cursos de Graduação. 

- Administração - Bacharelado. 

- Matemática – Licenciatura. 

- Psicologia – Bacharelado.  

1.4 ORGANIZAÇÃO: 

Os cursos estão organizados tendo como base de deliberação pedagógica o Colegiado 

de Curso e a Direção de Campus, os docentes estão lotados no Gabinete da Direção. 

1.5 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA UNIDADE 

Na opinião da diretora da unidade setorial – CPAR as fragilidades do Câmpus 

são: 

- Na pesquisa: falta de um espaço apropriado para os professores pesquisarem, salas de 
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trabalho com isolamento acústico; impossibilidade de redução de carga horária de ensino para 

ter dedicação à pesquisa; falta de um apoio financeiro previsto e instituído aos docentes para 

suas participações em eventos com apresentações de trabalhos, nacionais e internacionais.  E 

ainda a preocupação de alguns professores em se qualificarem em nível de doutorado e 

também determinação de linhas de pesquisa e integração das áreas.   

- Na extensão: desmotivação dos servidores para elaboração de propostas, porém, 

parece estar havendo um resgate de motivação, a PREAE tem realizado ações no sentido de 

chamar e formar o servidor para esta frente tão importante na Instituição. Há, atualmente, uma 

comissão local que se dispôs a colaborar com estes trabalhos, e a direção também tem 

incentivado a elaboração de propostas. 

- No ensino: a condição socioeconômica discente, cada dia mais se recebe acadêmicos 

de lugares afastados do Câmpus, devido ao acesso via SiSU e isso implica diretamente em o 

Câmpus ter melhor acolhimento, seja por meio de iniciativas da assistência estudantil ou 

atividades extras à sala de aula, como, por exemplo, práticas esportivas, cultura e lazer, 

oportunidades que devem ser apresentadas pela Universidade, uma vez que a cidade não as 

oferece. 

- Não há, no Câmpus, um local que seja possível aportar todos os acadêmicos de um 

mesmo curso, simultaneamente, tão pouco realizar um evento que seja de uma abrangência 

maior que local. Há a necessidade de um Anfiteatro maior e mais adequado a estas atividades.  

- Outro fator agravante que reflete diretamente no ensino é a localização do Câmpus, 

isso provoca desmotivação nos acadêmico, uma vez que o município não fornece transporte 

público e tão pouco escolar, morar em determinadas regiões da cidade torna inseguro a vinda 

do acadêmico que não possui carro (maioria), pois muitas vezes falta iluminação e são bem 

distantes, porém, em contrapartida é onde o acadêmico encontra aluguéis mais barato, este 

fato tem sido motivo de preocupação. A direção, coordenadores e representante discente já se 

reuniram com o Senhor Prefeito e Secretária da Educação em busca de uma solução ou 

mesmo um paliativo, porém as limitações orçamentárias segundo o eles inviabiliza a 

disponibilidade deste transporte. 

Ainda segundo a direção as potencialidades do Câmpus são: 

- O retorno, do programa de pós-graduação-Nível Doutorado, de vários docentes;  

- Projetos de extensão relevantes;  

- Fortalecimento da empresa Júnior;  

- Perspectivas de implantação de curso de especialização;  
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- Corpo técnico de servidores, eficiente e qualificado.  

- Formação de grupos de estudos orientados por vários docentes;  

- Aumento de participação de acadêmicos em Eventos científicos, muitas vezes com 

apresentação de trabalhos. Um aumento na elaboração e submissão de Projetos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Contato contínuo e próximo da direção do Câmpus com os 

coordenadores de Curso. 

Segundo a direção, para que as potencialidades sejam mantidas e melhoradas 

estão sendo tomadas as seguintes medidas: 

- Os docentes e técnicos continuarão recebendo apoio para se capacitarem e/ou pós-

graduarem.  

- Ampliação e melhoria de espaço físico, para a permanência com qualidade do 

docente no Câmpus para desenvolver suas pesquisas, busca pela completude do quadro 

efetivo docente do Câmpus, pois assim será fortalecido o grupo e linhas de pesquisa surgirão 

e cursos de pós-graduação Lato Sensu e consequentemente de pós-graduação Stricto Sensu.  

 - Direção, coordenações, comissões e técnicos continuarão divulgando a importância 

de cada ação dentro da instituição relativa às frentes de Ensino e Extensão, e oportunizando e 

motivando a realização de pesquisas. 

- Solicitação de apoio da administração para construção de espaço de convivência, 

esporte e incentivo a cultura e lazer, para assim fortalecer a permanência dos acadêmicos, 

diminuindo a evasão e aumentando a taxa de sucesso. 

 Relato da direção do Câmpus das ações propostas em 2014: 

- O Câmpus recebeu novos técnico-administrativos quase que completando o seu 

quadro (entre eles um Interprete em Linguagem de Sinais e uma Psicóloga) e docentes 

efetivos em vagas novas, para suprir demandas antigas e extremamente importantes. 

- Iniciou-se a construção de uma obra para adequação a uma biblioteca e a salas para 

professores.  

- Os Núcleos Docentes Estruturantes se dedicaram a atualização e modificação dos 

Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos, pensando na permanência com qualidade dos 

acadêmicos e melhora na taxa de aprovação e consequentemente aumento na taxa de sucesso. 

- A equipe do Câmpus contribuiu efetivamente com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

na tentativa de auxiliar a melhorar os índices e assim conheceu-se um pouco mais a 

Instituição.        
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2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

No Câmpus de Paranaíba há três cursos Administração-Bacharelado, Matemática-

Licenciatura e Psicologia-Bacharelado. Abaixo segue as informações referentes a cada um 

deles. Essas informações foram coletadas por meio da avaliação descritiva, feitas pelos 

coordenadores de curso. 

2.1 CURSO ADMINISTRAÇÃO 

Características Gerais: O curso de Administração – Bacharelado do Câmpus de 

Paranaíba abre anualmente 50 vagas para ingresso no curso no período de inverno, turno 

noturno. 

Indicadores: No ano de 2014 tivemos os seguintes quantitativos: 52 ingressantes (4 

IDI - Ingresso de portador de curso superior, 36 IVS - Ingresso via SiSU, 5 IL1 - Ingresso via 

SiSU - tipo L1, 5 IL2 - Ingresso via SiSU - tipo L2, IL3 - Ingresso via SiSU - tipo L3); 19 

evadidos (1 EJU - exclusão por jubilação, 1 ESA - exclusão solicitada pelo aluno, 1 ETI - 

transferência interna, 1 ETU - exclusão por transferência para outra IES, 14 EDE - 

EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA, 1 ESA - exclusão solicitada pelo aluno) e 22 formandos. 

Disciplinas de maior índice de reprovação: Contabilidade Geral (17 de 41), 

Matemática Aplicada à Administração (21 de 47), Teorias da Administração e das 

Organizações II (15 de 47), Mercado de Capitais (18 de 39) e Filosofia (18 de 48). 

Corpo docente e titulação: Em 2014 o curso contou com sete professores efetivos 

(Me. Carlos Rodrigues da Silva, Me. Dalton de Sousa, Dr. Fabrício Simplício Maia, Me. 

Geraldino Carneiro de Araújo, Dr. Juliana Aparecida Matias Zechi, Me. Marco Antonio Costa 

da Silva, Me. Tatiane Silva Tavares Maia e Dr. Wesley Ricardo de Souza Freitas) e com a 

colaboração de professores dos demais cursos do Câmpus (Dr. Marina Cardoso de Oliveira, 

Me. Elton Gean de Araújo e Dr. Júlio César de Souza). Neste mesmo ano tiveram afastamento 

curto, de nove meses, três professores, doutorandos do DINTER UFMS/UNINOVE e um 

professor com afastamento de três anos, também para realização de doutorado. Assumiram 

quatro professores substitutos (Esp. Celso Costa dos Santos, Esp. Jusceni Aparecida de 

Fátima, Esp. Nivaldo de Souza Chaves Júnior e Me. Renata Pereira Longo). 

 Potencialidades: 1) Fortalecimento do curso com a abertura de cursos de pós-
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graduação lato sensu e scricto sensu; 2) Futura titulação de doutorado de todos docentes 

vinculados ao curso; 3) Desenvolvimento de mais projetos de pesquisa e extensão; 4) Suporte 

para a abertura do curso de Ciências Contábeis no Câmpus; 5) Acervo bibliográfico novo e 

atualizado; e 6) Envolvimento dos docentes, técnicos e direção quanto à qualidade do curso.  

Fragilidades: 1) Índices quanto à evasão e taxa de sucesso; 2) Muitas chamadas de 

ingresso para completar o número de vagas ofertadas; 3) Interesse dos acadêmicos quanto à 

finalização do curso neste Câmpus; 4) Contratação de professores para áreas específicas 

(contabilidade e economia); e 5) Aspectos quanto à infraestrutura (internet aberta, espaço de 

convivência e área de esporte). 

Avaliação Externa: O curso de Administração não passou por avaliação externa 

(visita INEP, ENADE) em 2014, no entanto em 2015 o curso será avaliado pelo ENADE.   

Alteração no Projeto Pedagógico de Curso (PPC): Houve alterações no PPC em 

2014, devido à mudança da carga horária total do curso (de 3.604 para 3.014 horas) e das 

disciplinas (a maioria delas de 68 horas de 50 minutos para 51 horas de 60 minutos), no 

entanto procurou-se manter as mesmas disciplinas do curso. 

Outras características do curso: A Empresa Júnior está vinculada ao curso de 

Administração e desenvolveu uma série de ações em 2014; foram desenvolvidas ações de 

extensão vinculadas à gestão de uma cooperativa de reciclagem e a educação ambiental nas 

escolas (PROEXT/2014); foram publicados resumos e artigos em eventos científicos e 

periódicos pelos professores e discentes do curso. 

2.2 CURSO MATEMÁTICA 

Características Gerais: O curso de Matemática – Licenciatura do Câmpus de 

Paranaíba abre anualmente 40 vagas para ingresso no curso no período de verão, turno 

noturno, modalidade presencial e possui uma única grade em vigor. O objetivo geral do curso 

é formar professores de Matemática para atuar no ensino Básico previsto na atual legislação 

da escolaridade brasileira. Já os objetivos específicos é buscar o desenvolvimento de uma 

postura investigativa em Educação Matemática - através da formação, pedagógica e científica 

- que proporcione ao futuro professor condições para atuação e reflexão sobre a prática 

docente. Dar condições para posterior aprimoramento dos licenciados em cursos de Pós 

Graduação.  
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Indicadores: No ano de 2014 tivemos os seguintes quantitativos: 40 ingressantes, 02 

formandos, evasão de 50% (não efetuaram matrícula), e também quatro acadêmicos que se 

transferiram. Apesar dos formandos dos últimos quatro anos terem sido um número pequeno, 

a maioria conseguiu ingressar em programas de Pós-Graduação em Universidades Públicas 

renomadas ou nas redes de ensino. 

Disciplinas de maior índice de reprovação: Semestre 2014_1: Fundamentos de 

Álgebra e Aritmética (73,7%) – a alta porcentagem de reprovados é devida ao alto número de 

evasão na disciplina e no primeiro semestre do curso. Semestre 2014_2: Educação 

Etnomatemática – OPTATIVA (90%) 

Corpo docente e titulação: Doutores: Andréia Cristina Ribeiro (afastada das 

atividades de ensino - Direção do Câmpus), Antônio Pádua Machado, Sabrina Helena 

Bonfim, Tatiana Bertoldi Carlos; Mestres: Elton Gean Araújo (cursando doutorado), Tiago 

Donda Rodrigues (cursando doutorado), Wendhel Raffa Coimbra (afastado para doutorado). 

Professores substitutos: Adriana Barbosa Oliveira Marrega (especialista) e Raildo Santos de 

Lima (mestre). 

Potencialidades: O corpo docente é jovem, com excelente formação acadêmica e 

focado em um mesmo objetivo, o crescimento e fortalecimento do curso. Estímulo à iniciação 

à docência com o projeto PIBID, propiciando a inserção dos formandos do curso de 

Matemática facilmente nas redes de ensino. Estímulo a discentes que se interessam em 

realizar pós-graduação, com acompanhamento docente desde o início do curso com estudos 

orientados e direcionados à pesquisa.  

Fragilidades: Por ser um curso de exatas, há muitas desistências, por vários motivos, 

logo o número de formandos fica reduzido, porém isto é uma questão nacional em cursos de 

licenciaturas (e/ou Bacharel) em Matemática e outros cursos das áreas de exatas. Assim a 

maior fragilidade do curso é a evasão. 

Segundo o relato da coordenação as ações a serem desenvolvidas, em 2015, visando 

minimizar ou eliminar as fragilidades do curso serão a oferta de cursos de nivelamento, 

flexibilidade nos horários de atendimento, disponibilidade de monitores, aulas de exercícios 

em sala de aula. 

Avaliação externa: O curso participou do ENADE em 2014. 
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Alteração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC): Houve alteração no item cinco 

Currículo, do Projeto Pedagógico. 

Outras características importantes do curso: Todos os professores do curso de 

Matemática do CPAR fizeram curso de formação para poderem ministrar aulas na modalidade 

semipresencial, já houve oferta de disciplina nessa modalidade e o resultado obtido foi 

satisfatório.  

A Coordenação e professores do curso de Matemática/Licenciatura, do Câmpus de 

Paranaíba, procura oferecer orientação aos discentes para que os mesmos usufruam as 

oportunidades oferecidas pela universidade para seu envolvimento nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como, a participação em programas de auxílio à permanência na 

instituição e monitoria de ensino de graduação. O curso possui monitorias nas modalidades 

voluntárias e bolsista. Há bolsistas PIBIC, 21 bolsistas PIBID (dois subprojetos sendo 

desenvolvidos), bolsistas permanência.  

O curso também incentiva seus acadêmicos a participarem de eventos de natureza 

acadêmico-científica que tenham o objetivo de integração com outros pesquisadores do Curso 

de Matemática e o constante aprimoramento das teorias aplicadas ao curso. Nesse sentido, o 

Curso de Matemática promove todos os anos a Semana da Matemática, que já está no seu 

oitavo ano de realização. Esta é realizada pelos alunos e coordenada por um professor do 

quadro do curso de Matemática do CPAR. A intenção de envolver os alunos na elaboração 

deste evento parte do pressuposto de que existe a necessidade que esses tenham contato com o 

processo de organização e gestão de eventos, assim como promover ampla divulgação da 

produção acadêmico-científica realizada pelos discentes do Câmpus. Também, estimula-se a 

participação dos acadêmicos nos eventos diversos promovidos pela universidade e/ou a 

participação em eventos científicos locais, regionais ou nacionais (congressos, simpósios, 

seminários e outros). Em 2014 vários acadêmicos do curso de Matemática participaram do IV 

ENCOSMAT, realizado em Corumbá-MS, também foi realizado no Câmpus de Paranaíba a 

VIII SEMANA DA MATEMÁTICA e a III JORNADA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 

2.3 CURSO DE PSICOLOGIA 

Características Gerais: O curso de Psicologia Bacharelado do Campus de Paranaíba 

é um curso integral (vespertino e noturno), de 4000 horas, em regime de disciplinas e estágios 

obrigatórios semestrais, com oferta de 40 vagas por ano, e ingresso no primeiro semestre 

letivo.  
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Sua condição de “curso de verão” foi recentemente implantada (2015.1), pois até o 

semestre 2014.2 o curso era “de inverno”. Esta mudança exigiu intensos trabalhos para sua 

viabilização, por parte tanto da coordenação, quanto dos professores do curso, que o iniciaram 

já em 2014. A mudança fez-se necessária porque o “curso de inverno” tinha uma baixa 

procura, se comparada a outros cursos de Psicologia com ingresso em fevereiro, conforme os 

dados do SiSU. Este cenário negativo dá sinais de mudanças positivas a partir de 2015, pois 

diferentemente de todos os anos, desde a implantação do SiSU, em 2010.2, até 2014.2, 

nenhum aluno da primeira lista do SiSU havia comparecido à matrícula. Já, em 2015.1, dez 

alunos se matricularam na primeira chamada.  

Indicadores: Ingressaram 20 alunos em 2014; Formandos: 25, sendo que 20 deles 

coloram grau 2014.1 e os outros 5 em 2014.2. Registrou- se no Sistema acadêmico - 32 

ocorrências de evasão: 13 por trancamento de matrícula, 13 por afastamento em função de 

ausência na renovação de matrícula, 6 exclusões solicitadas pelo aluno. Em contrapartida, até 

o presente momento, pelo menos 6 alunos retornaram ao curso em 2015, a maioria decorrente 

dos contatos da instituição pela secretaria acadêmica e/ou pela coordenação de curso.  

Disciplinas de maior índice de reprovação: Não foi informado pela coordenação. 

Corpo docente e titulação: 13 (06 mestres; 02 desses doutorandos; e 07 doutores).  

Potencialidades: 

 - Três docentes com mais de cinco anos no Câmpus passaram de mestres a doutores; e 

mais um está em fase de conclusão do doutorado; ingresso de sete novos docentes (04 

doutores e 03 mestres; 05 reposições e 02 por aumento do quadro, em sistema de 

compartilhamento com os outros dois cursos do Câmpus); 

- Alto nível de comprometimento e motivação dos professores. Os professores do 

curso têm tido, historicamente, carga horária em atividades de ensino que ultrapassam 16 

h/aula por semana, chegando, alguns, a ter mais de 20 h/aula. Mesmo assim, embora em 

situação de inquestionável sobrecarga de trabalho, estes sempre desenvolveram pesquisa e 

extensão. Em 2014, conseguiu-se reduzir para 12 h/aula/semana a CH de alguns professores, 

devido à atribuição de parte dessa CH a uma professora substituta e a uma redistribuição das 

aulas, após o ingresso de outros dois docentes que são compartilhados com os demais cursos 

existentes no Câmpus. Isso possibilitou a atuação mais dedicada a outras atividades.  

- Atuação em conjunto do NDE e corpo docente geral para qualificação do projeto 

pedagógico do curso e da formação global dos futuros psicólogos; 
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- Fortalecimento de disciplinas/áreas de formação até então SEM PROFESSORES 

EFETIVOS DESDE A ABERTURA DO CURSO (área de biológicas e de ciências sociais), 

sempre ministradas por voluntários ou por docentes sem formação na área. Como são 

basicamente disciplinas do primeiro ano do curso, isso criava instabilidade e insatisfação dos 

acadêmicos, seja pela falta de professor ou pela qualificação insuficiente daqueles que as 

ministravam.   

- Melhoria das condições para atendimento a acadêmicos com necessidades especiais. 

Há previsão de adequações desta natureza no PDI 2015/2019 do Câmpus, foram recebidos 

alguns materiais como régua com lupa de aumento, teclado e calculadora com sons, mouse 

adaptado, cadeira de rodas, placas em libras e baile. 

Fragilidades:   

- Corpo docente limitado, gerando instabilidades frequentes na manutenção regular da 

lista de oferta semestral. Diante de necessidades de afastamento para capacitação e licenças 

maternidades/saúde (maioria professoras e em idade reprodutiva), não há docentes do próprio 

quadro para assumirem as disciplinas.    

- Falta de condições estruturais (sobretudo número do corpo docente) para os 

aprimoramentos qualitativos do projeto pedagógico e, por conseguinte, da formação dos 

futuros psicólogos, em nível mais alto de qualidade, almejado pelo atual corpo docente. Há 

disciplinas obrigatórias que deveriam ser incluídas no projeto, acompanhando as mudanças da 

profissão e do mercado de trabalho, e não o são, pois não há docentes suficientes e com 

formação específica para ministrá-las;  

- Oferta limitada de disciplinas optativas (quase sempre as mesmas são ofertadas; 

faltam docentes para a grande maioria das disciplinas que constam no projeto pedagógico no 

rol das optativas);  

- Irregularidade do curso em relação à diretriz do MEC (por falta de condições 

estruturais e de liderança da PREG) que instituiu a obrigatoriedade da oferta da Licenciatura 

em Psicologia, desde 2013, o que não vem sendo cumprido.  

- Limitada capacidade de oferta de projetos de extensão e pesquisa por falta de 

docentes e por falta de respaldo aos docentes para atividades burocráticos administrativas, 

inerentes a esses projetos (não há técnicos suficientes, designados para o apoio dessas 

atividades: suporte em processos de seleção de acadêmicos, formatação de projetos, 

confecção de documentos, ofícios, certificados, etc.).  

- A falta de outros cursos no Câmpus com interfaces mais estreitas com a Psicologia 
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impede o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, assim como a falta de 

incentivo/liderança da PREG e da PREAE para promover essas articulações entre docentes e 

programas de extensão e de pós-graduação de outros Câmpus/cursos da UFMS. Esses pontos 

aprofundam a dificuldade de fazer pesquisa/extensão em um Câmpus pequeno, sem cursos de 

áreas comuns, o que favoreceria o potencial de articulações pela interdisciplinaridade. Um 

exemplo concreto: os editais de PET Saúde exigem projetos interdisciplinares envolvendo 

pelos menos dois cursos de saúde. Neste caso, a Psicologia do CPAR não conta com a 

possibilidade de articulação com cursos que inexistem neste Câmpus como Medicina, 

Enfermagem, Terapia ocupacional.  

- Falta de uma política adequada, da UFMS, que garanta professores substitutos aos 

docentes que se afastam para capacitação (doutorado), visto que se trata de um direito do 

servidor e uma necessidade da instituição. As especificidades dos Câmpus do interior não 

parecem estar sendo levadas em consideração.    

- Deficiências da educação fundamental e ensino médio identificadas em parte dos 

ingressantes, o que prejudica seu desempenho universitário. Programas de monitoria não 

suprem tais deficiências. No mais, o número de bolsas de monitoria, em 2014, foi reduzido, 

com predomínio de monitores voluntários o que não tem o mesmo impacto positivo.  

Ações em desenvolvimento no ano de 2015, visando minimizar/eliminar as 

fragilidades do curso, conforme o relato da coordenadora: 

- Os docentes do curso identificam, no momento, uma situação iminente de uma 

segunda crise do curso, por falta de docentes para cobrir todas as disciplinas.  

- O corpo docente se comprometeu com a mudança de ingresso, visando melhorar os 

indicadores do curso, reafirmando seu compromisso com ensino superior público, tornando o 

Curso de Psicologia mais acessível aos potenciais interessados. Esse compromisso implica, 

inclusive, alterações na lista de oferta por semestre e aumento de carga horária de trabalho 

para alguns professores.  

- Ocorre que já neste primeiro ano da mudança no ingresso, a conjuntura vem se 

construindo desfavoravelmente, e isso foge em grande medida à capacidade de resposta do 

corpo docente. Faz-se necessário maior atenção da PREG na forma de respaldo objetivo 

frente ao risco de falta significativa de professores para algumas disciplinas em função de: 

a) Exoneração de mais um professor efetivo em março de 2015, o único da área de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, uma das ênfases do projeto pedagógico, que implica 

na obrigatoriedade de ofertar estágios obrigatórios na área; 
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b) Licença-maternidade, a partir do segundo semestre de 2015, de uma professora que 

não só no curso de Psicologia, como também nos outros dois cursos do Câmpus;      

c) Resposta negativa da PREG quanto à garantia um professor substituto para uma 

docente que está em vias de sair para doutoramento (área Psicologia da Educação, que 

também constitui uma das ênfases da formação). Em curto prazo, colegas se comprometeram 

a assumir algumas disciplinas e estágios da professora, no próximo semestre, porém essa 

situação não tem como ser sustentada durante três anos do afastamento. A PREG não acena a 

disponibilidade em ofertar um substituto, mesmo que a partir de 2016, o que entendemos 

como uma falta de respaldo institucional para a melhora da titulação do corpo docente, uma 

exigência do MEC e de sistemas de avalições do Ensino Superior.    

d) Dificuldade de atrair professores substitutos para o Câmpus, em parte pela 

brevidade dos contratos de trabalho ofertados nos editais, mas principalmente por 

características da cidade; 

Frente a este cenário, foi decido em reunião de colegiado do mês de março de 2015, a 

instauração de uma comissão para o estudo de possíveis medidas resolutivas e interlocução 

com a PREG, frente à situação de risco iminente de precarização do curso. O trabalho desta 

comissão já foi iniciado.  

Avaliação externa: Em 2014 não ocorreu avalição externa. 

Alteração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC): Durante o ano de 2014 o projeto 

pedagógico sofreu mudanças importantes, com subsequente mudança de grade, para atender a 

resolução do COEG de conversão de hora-aula de cinquenta para sessenta minutos, quando 

então foram reorganizados os estágios obrigatórios que tiveram um aumento positivo de carga 

horária, assim como os trabalhos de conclusão de curso I e II.     

 

3 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

3.1 PÓS-GRADUAÇÃO 

Não há programas de pós-graduação no CPAR. 

3.2 PESQUISA 

Abaixo, listaram-se os projetos de pesquisa cadastrados em 2014, de acordo com as 

informações contidas no cadastro na PROPP. 
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Nome: Comportamento do consumidor: uma abordagem sobre a satisfação e seus 

hábitos alimentares. 

Pesquisador: Fabricio Simplício Maia  

Nome: Em busca de caminhos que promovam a convivência respeitosa em sala de 

aula: investigando o clima escolar. 

Pesquisador: Juliana Aparecida Matias Zechi  

Nome: Uma interpretação da história da loucura a partir do materialismo histórico-

dialético.  

Pesquisador: Bruno Peixoto Carvalho 

Nome: Diferença entre os efeitos gerados por reforçamento positivo versus negativo 

Pesquisador: Vinicius Santos Ferreira  

Do mesmo modo, segue, abaixo, a relação de bolsistas de Iniciação Científica, 

conforme as informações contidas no cadastro da PROPP: 

Aluno: Wallef Januário Pereira da Silva (curso Matemática)  

Orientadora: Prof.ª Andreia Cristina Ribeiro 

Plano: Aplicando as ferramentas de contagem  

Vigência: agosto/2013 a julho/2014  

Modalidade de bolsa: UFMS 

Aluno: Wallef Januário Pereira da Silva (curso Matemática) 

Orientadora: Prof.ª Andreia Cristina Ribeiro 

Plano: Álgebra e teoria dos números aplicados à teoria dos códigos lineares corretores 

de erros 

Vigência: agosto/2014 a julho/2015 

Modalidade de bolsa: UFMS 

Aluno: Weslei Maique Oliveira Lopes (curso Administração)  

Orientador: Prof.: Wesley Ricardo de Souza Freitas 

Plano: Marketing Ambiental: uma análise da produção científica nacional 

Vigência: agosto/2014 a julho/2015  

Modalidade de bolsa: CNPq 
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4 EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE 

A UFMS incentiva a prática de extensões, assim como o apoio estudantil. Essas são 

gerenciadas pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PREAE). 

4.1 APOIO ESTUDANTIL 

 No período de 2014 no Câmpus de Paranaíba, 90 acadêmicos foram beneficiados com 

auxílio alimentação, 62 com bolsa permanência, além da concessão de 2 auxílios 

emergenciais e 08 ações de incentivo à participação em eventos (IPEV). 

4.2 RELAÇÃO DE PROJETOS/ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 

2014 

4.2.1 Projetos/atividades de Extensão realizadas pelo Ext/2014 

Nome: Poesia e Literatura: Desenvolvendo a Imaginação de Crianças e Adolescentes 

da Rede Pública de Educação. 

Coordenador: Alexandre Pito Giannoni 

Nome: Jiu-Jitsu e integração Social 

Coordenador: Fabrício Simplício Maia 

4.2.2 Projetos/atividades de Extensão realizadas pelo Paext/2014: 

Nome: Acompanhamento da Gestão da Produção da COOREPA- Cooperativa Recicla 

Paranaíba 

Coordenador: Geraldino Carneiro Araújo 

Nome: Ensino de habilidades sociais educativas parentais positivas aos 

pais/cuidadores de crianças e adolescentes com problemas de acompanhamento. 

Coordenador: Juliano Setsuo Violin Kanamota 

Nome: Gestão de (Novos) Empreendimentos – GNE 2014. 

Coordenador: Geraldino Carneiro de Araújo 

4.2.3 Projetos/atividades de Extensão realizadas pelo PBEXT/2014: 

Nome: Profissionalização da cooperativa, principalmente junto ao Conselho 

Administrativo da Coorepa. 

Coordenador: Gabriel Sgrignoli Mello 
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Nome: Promoção da Autogestão da COOREPA por meio do Empoderamento dos 

Cooperados 

Coordenador: Bruno Diego Alcantara Cardozo 

Nome: Conscientização da População e Capacitação das Atividades de Produção da 

COOREPA 

Coordenador: Paulo Ricardo Pires 

Nome: Capacitação das Atividades de Produção da COOREPA e Conscientização da 

População 

Coordenador: Leandro Gonçalves Araújo  

Nome: Intervenção nas Atividades de Produção da COOREPA 

Coordenador: Letícia Ferreira Xavier 

Nome: Ensino de habilidades sociais educativas parentais positivas aos 

país/cuidadores de adolescentes com problemas de comportamento 

Coordenador: Taís Borges dos Santos 

Nome: Ensino de habilidades sociais educativas parentais positivas aos 

país/cuidadores de adolescentes com problemas de comportamento 

Coordenador: Isabela Campoli Medeiros 

4.2.4 Relação dos projetos/atividades de extensão realizadas pelo Ext/2014 

Nome: Projetos de Poesia e Literatura: Desenvolvendo a Imaginação de Crianças e 

Adolescentes da Rede Pública de Educação. 

Coordenador: Alexandre Pito Giannoni. 

 

5 AVALIAÇÃO COMUNIDADE UIVERSITÁRIA 

5.1 AVALIAÇÃO DISCENTE 

A avaliação discente foi realizada por meio de pesquisa, via SISCAD, no período de 

09 de junho a 20 de julho de 2014. Os discentes tiveram a oportunidade de avaliarem 

diferentes aspectos da UFMS e dos cursos do Câmpus, assim como os coordenadores e os 

docentes. Em sua avaliação os acadêmicos puderam atribuir às categorias avaliadas: curso, 
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coordenação de curso, disciplinas e docentes, desempenho discente, desempenho docente, 

pesquisa e extensão, infraestrutura física, responsabilidade social, comunicação com a 

sociedade, organização e gestão da instituição e, políticas de atendimento aos discentes os 

seguintes conceitos: MUITO BOM, BOM, REGULAR, RUIM, MUITO RUIM, E NÃO SE 

APLICA OU NÃO OBSERVADO. Além dessa avaliação os discentes também tiveram a 

possibilidade de realizar comentários sobre o que achassem pertinente nas chamadas questões 

abertas. A avaliação na unidade setorial do CPAR foi constituída por 99 participantes do total 

de acadêmicos matriculados. A Tabela 1 apresenta o número de discentes participantes por 

curso. 

Tabela 1: Relação de discentes do CPAR participantes do processo de avaliação institucional da 

UFMS em 2014. 

Indicação do Curso 
Discentes 

matriculados 

Discentes que 

responderam 
Percentual 

0901 - Administração 192 39 20.31% 

0902 - Matemática 1 0 0% 

0904 - Matemática 92 33 35.82% 

0903 - Psicologia 151 27 17.88% 

Total 436 99 22,70% 

 

A divulgação aos acadêmicos foi feita via e-mail e também em sala de aula pelos 

coordenadores e membros da Comissão de Avaliação. Contudo, a participação de 2014 (99), o 

que representa apenas 22,7% do total de discentes do CPAR, foi menor que em 2013 (131). 

5.1.1 Curso 

Para avaliação do curso, os discentes responderam a nove questões, consideraram 

como critérios de desempenho os conceitos acima destacados. No sentido de visualizar e 

analisar as respostas obtidas pelo sistema (SISCAD) segue abaixo as questões internas 

relativas a cada categoria e seus respectivos gráficos. 
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Gráfico 1 – Conhecimento do Projeto Pedagógico de Curso 

 

A maioria dos acadêmicos diz ter conhecimento do Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC). Destaca-se que em 2014 foi desenvolvido o site do CPAR, no qual estão 

disponibilizadas, a toda a comunidade acadêmica, as informações sobre o PPC de cada curso.  

 
Gráfico 2 - Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado 

 

Quando indagados sobre a proposta do curso, quanto às exigências da sociedade e do 

perfil profissional desejado, a maioria dos acadêmicos, de todos os cursos, conceituou o item 

como BOM, ultrapassando os 50%. O percentual restante dividiu-se, praticamente, entre 

REGULAR, por volta dos 20%, para todos os cursos e MUITO BOM. O que indica que, para 

a maioria dos acadêmicos, os cursos os qualificam adequadamente para o mercado de 

trabalho. 
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Gráfico 3 - Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade). 

 

Em relação à matriz curricular, a maioria dos acadêmicos, dos três cursos avaliados, a 

julga como BOA (63% Administração, 53% Matemática e 47% Psicologia). No período de 

2014 os três cursos do Câmpus fizeram modificações em suas matrizes curriculares em 

adequação à Resolução 400/2013, pela qual a hora-aula da UFMS passou de 50 para 60 

minutos. Para os cursos de Psicologia e Administração essa alteração passou a vigorar no 

segundo semestre de 2014, já para o curso de Matemática entrou em vigor no primeiro 

semestre de 2015. Por isso o reflexo dessas mudanças só serão observados na próxima 

avaliação. 

Gráfico 4 – Atuação/qualidade do professor 

 

Quando questionados sobre a atuação/qualidade do professor a maioria dos 
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acadêmicos conceituou esse ponto como BOM, ficando o percentual acima dos 50% nos três 

cursos existentes no Câmpus de Paranaíba. Da análise dos dados contidos no gráfico 4 e nos 

dados disponíveis no SISCAD é possível verificar que 23,61% dos discentes que avaliaram 

atribuíram o conceito MUITO BOM a este item. Cerca de 22% considerou a qualidade dos 

professores REGULAR. Esse número representa, contudo, uma redução no grau de satisfação 

do aluno com a atuação/qualidade dos professores no ano de 2014 em relação a 2013, quando 

o percentual de respondentes que atribui o conceito regular a este item foi de 13,79%. 

Acredita-se que essa redução seja reflexo do afastamento de 4 docentes, do quadro efetivo do 

curso de Administração do CPAR, para o doutoramento. Ressalta-se ainda o fato de que um 

dos professores contratados não teve o contrato renovado para o ano de 2015, devido ao seu 

baixo desempenho didático nas aulas. 

 
Gráfico 5 – Estágio obrigatório  (normas, orientação e supervisão) 

 

O gráfico 5 apresenta os resultados da avaliação com relação ao Estágio obrigatório 

para os 3 cursos do CPAR. Um percentual expressivo atribuiu atribui o conceito NÃO SE 

APLICA ou NÃO OBSERVADO (Administração 33%, Matemática 47% e Psicologia 67%), 

esses números mostram que cerca de 53% do total de alunos que responderam à avaliação não 

fazem esse tipo de atividade. Entre os que já estavam realizando ou já realizaram o estágio 

19,78% do total o consideraram MUITO BOM. Individualmente, esses números são de 19% 

para a Administração e 12% para a Matemática. Já, 30% dos discentes da Administração, 

29% dos da Matemática e 13% dos da Psicologia atribuíram o conceito BOM ao estágio 

obrigatório. O conceito REGULAR foi atribuído por 11% dos discentes que responderam à 

avaliação. 
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Gráfico 6 - Oferecimento de Atividades Complementares e orientação para o cumprimento destas. 

 

O oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas atividades foi avaliada como sendo MUITO BOM por 11% dos discentes da 

Administração, 29% dos da Matemática e 7% dos da Psicologia. O conceito BOM foi 

atribuído por 30,66% do total dos acadêmicos que responderam à avaliação, ou, como mostra 

o gráfico 6, 22% para a Matemática, Administração e 13% para a Psicologia. Seguido pelo 

conceito REGULAR com 29,66% do total de discentes respondentes, ou ainda, 37% dos 

discentes da Administração, 12% dos da Matemática e 27% dos da Psicologia. O que indica a 

necessidade de mais ações voltadas para oferta de atividades que possibilite aos alunos o 

cumprimento da carga horária de atividades complementares no próprio Câmpus. 

 
Gráfico 7 – Trabalho de Conclusão de Curso normas, orientação e cronograma. 
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O item TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) NÃO SE APLICA a 53,42% do total 

dos participantes da avaliação, indicando que a maioria dos participantes, ou é dos períodos 

iniciais ou é do Curso de Matemática, que não possui a obrigatoriedade da realização do 

trabalho de Conclusão de Curso. Entre os que avaliaram o item 20,78% do total consideraram 

as normas, orientação e cronograma bons (Matemática: 30%; Administração: 29%; Psicologia 

3%) e 12,31% do total atribuíram o conceito REGULAR (Matemática: 15%; Administração: 

12%; Psicologia: 7%). Ao longo do ano de 2014 os regulamentos de trabalho de conclusão de 

curso do Curso de Administração e Psicologia passaram por revisões que visavam à 

atualização e à melhora dessas disciplinas, inclusive com a disponibilização de cronogramas e 

regulamentos no site do CPAR. 

 
Gráfico 8 – Sistema Acadêmico (SISCAD). 

 

O Sistema Acadêmico (SISCAD) foi avaliado como BOM por (58,8%) do total dos 

acadêmicos, seguido do conceitos de MUITO BOM (29,90%) e REGULAR (13%). De um 

modo geral, nos três cursos, mais 50% dos participantes consideraram o SISCAD BOM ou 

MUITO BOM, sendo esse o item que obteve a maior nota média (4,04) entre as questões 

referentes à avaliação do curso.  No entanto, não podemos deixar de destacar que 11% dos 

discentes da Administração, 6% dos da Matemática e 13% dos da Psicologia o avaliaram o 

SISCAD como regular. Vale lembrar que para que o SISCAD funcione perfeitamente é 

necessário que seja alimentado pelos docentes nos prazos estipulados pela legislação vigente 

na Universidade, o que muitas vezes não se verifica na prática. 
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Gráfico 9 - Atuação dos representantes discentes  nos órgãos e centros acadêmicos. 

 

A atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e no centro acadêmico 

foi avaliada como boa por 22% dos discentes da Administração, 41% dos da Matemática e 

20% dos da Psicologia, esse números representam 32% do total de participantes da avaliação. 

O conceito REGULAR vem na sequência com 33% para a Administração, 35% para a 

Matemática e 33% para a Psicologia, números que traduzem 29,22% do total de respondentes. 

Ressalta-se aqui que todos os cursos do CPAR possuem representantes discentes com 

participação ativa em seus respectivos colegiados e em seus Centros Acadêmicos, 

organizados sem espaço físico específico. Mesmo assim, 7% dos discentes da Administração, 

6% dos da Matemática e 7% dos da Psicologia responderam NÃO SE APLICA OU NÃO 

OBSERVADO a esse item, indicando um total desconhecimento dos mecanismos de 

representação discente, por parte desses alunos. 

Os acadêmicos também tiveram a oportunidade, nessa ocasião, de fazer 

críticas/sugestões/observações sobre esse item da avaliação. Dois dos acadêmicos do curso de 

Administração reivindicaram a inclusão de disciplinas no curso em consonância com mercado 

de trabalho como a disciplina de Projetos e a inclusão de Inglês como disciplina optativa.  No 

curso de Matemática houve um acadêmico que relatou que tanto o curso, quanto a equipe de 

profissionais são muito bons. Cinco dos acadêmicos do curso de Psicologia que se 

manifestaram, o fizeram para reivindicar multimídias fixos nas salas de aula, coordenador 

mais presente/disponível para o atendimento ao discentes, falta de conhecimento dos 

professores sobre estágios, monitorias e falta de orientação sobre atividades complementares, 
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necessidade dos professores cumprirem/fiscalizarem as normas, melhoria da didática dos 

professores e do relacionamento com alunos.  

5.1.2 Coordenação 

 A coordenação de curso também foi avaliada pelos discentes, para tanto, foi 

levado em consideração os seguintes aspectos: disponibilidade e atenção aos acadêmicos, 

divulgação das informações do curso (PPC - Projeto Pedagógico de Curso, matriz curricular, 

locais, horários) e, orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros. Nesses itens 

os acadêmicos também utilizaram os conceitos: muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim e 

não se aplica ou não observado. Os resultados da avaliação, referentes aos três cursos da 

CPAR, encontram-se plotados nos gráficos que seguem. 

 
Gráfico 10 – Disponibilidade e atenção aos acadêmicos. 

 

Quanto à disponibilidade e atenção aos acadêmicos por parte das coordenações dos 

cursos, a maioria dos acadêmicos dos cursos de Administração e Matemática atribuíram 

conceito MUITO BOM e BOM. No curso de Matemática todo percentual de respondente 

dividiu-se entre esses dois conceitos apenas, sendo eles de, respectivamente, 59% e 41%. No 

curso de Administração esses percentuais são de 31% e 42%, respectivamente, ultrapassando 

70%. Já o curso de Psicologia, coincidentemente, foi avaliado com conceito BOM por 25% 

dos discentes e 25% em cada um dos seguintes conceitos: REGULAR, RUIM ou MUITO 

RUIM. 
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Gráfico 11 – Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz 

curricular, locais, horários). 

 

Observou-se, do gráfico 11, que a maioria dos acadêmicos dos cursos de 

Administração e Matemática acha que a divulgação das informações dos cursos, feitas pela 

coordenação, é MUITO BOA ou BOA. Na Administração os percentuais são de 31% e 35%, 

respectivamente, enquanto que na Matemática são de 47% e 41%, respectivamente. No curso 

de Psicologia o percentual foi dividido igualitariamente entre os conceitos BOM, REGULAR, 

RUIM e MUITO RUIM, ou seja, 25% para cada um deles. 

 
Gráfico 12 – Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros. 

 

    A maioria dos acadêmicos do curso de Administração e Matemática avaliaram as 

orientações  da coordenação sobre atividades de pequisa, extensão e outros como sendo 
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MUITO BOA, 27% e 47%, respectivamente, ou BOA, 42% e 35%, respectivamente. Quanto 

ao curso de Psicologia, 25% dos discentes que responderam à avaliação considera a 

orientação BOA, 33% a consideram RUIM e outros 17% a consideram MUITO RUIM. 

5.1.3 Disciplinas  

Nesse grupo de questões, a avaliação das disciplinas possui abordagem ampla. 

Também houve ambiente aberto para a livre manifestação dos discentes para indicação de 

pontos críticos e positivos de cada disciplina avaliada. Como os textos são disponibilizados no 

SISCAD de cada docente, essa comissão decidiu por não reproduzi-los aqui, pois foi consenso 

comum que o objetivo desse relatório não é expor os problemas que envolvem cada docente 

individualmente e sim auxiliá-los na melhoria do desempenho. Esperamos que cada docente 

citado pelos acadêmicos reflita sobre as observações feitas a fim de buscar estratégias de 

melhoria dos pontos críticos referenciados, principalmente no que se refere à postura e à ética 

profissional. 

 

 
Gráfico 13 – Importância das disciplinas para sua formação profissional 

 

Em relação à importância das disciplinas para a formação profissional a maioria dos 

acadêmicos (52% da Administração, 68% da Matemática e 66% da Psicologia) considerou 

esse item como MUITO BOM, seguido do critério BOM, por 29,41% do total dos discentes 

participantes da avaliação. 
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Gráfico 14 - Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca. 

 

Quanto à disponibilidade da bibliografia, no geral, foi considerara BOA (39% da 

Administração, 27% da Matemática e 25% da Psicologia) ou MUITO BOA (22% da 

Administração, 46% da Matemática e 32% da Psicologia). O acervo bibliográfico da CPAR 

tem sido melhorado e adequado, às necessidades dos cursos, contudo salienta-se que o pedido 

de compra de novos títulos é responsabilidade do professor de cada disciplina.  

 
Gráfico 15 – Adequação  dos conteúdos das disciplinas à proposta do curso. 
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Quando questionados sobre a adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do 

curso, a maioria dos acadêmicos (53% da Administração, 27% da Matemática e 31% da 

Psicologia) acredita que há uma BOA adequação, seguida dos conceitos MUITO BOM (27% 

da Administração, 58% da Matemática e 50% da Psicologia) e REGULAR (15% da 

Administração, 9% da Matemática e 11% da Psicologia). 

 

 
Gráfico 16 - Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas. 

 

 

Em se tratando do número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das 

aulas práticas a maioria se dividiu entre os conceitos MUITO BOM (25% da Administração, 

53% da Matemática e 48% da Psicologia) e BOM (41% da Administração, 27% da 

Matemática e 25% da Psicologia).  Destaca-se aqui, que até 2014, não havia, nos projetos 

pedagógicos dos cursos do Câmpus de Paranaíba a distinção entre carga horária prática e 

carga horária teórica das disciplinas, tal distinção foi implementada, no curso de Psicologia, 

no segundo semestre de 2014 e, no curso de Matemática, no primeiro semestre de 2015. 

5.1.4 Desempenho discente 

Nessa etapa da avaliação os discentes se autoavaliaram. Para tanto responderam a 

respeito de: participação e dedicação nas atividades, pontualidade, permanência do início ao 

término das aulas e assimilação dos conteúdos abordados. Os resultados podem ser 

observados nos gráficos abaixo. 

25%

41%

23%

3%
1%

6%

53%

27%

13%

3% 2% 2%

48%

25%

9%

2% 3%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou
não observado

Administração Matemática Psicologia



                                               Autoavaliação Setorial 2014 – CPAR-UFMS                                                    28 

 

 
Gráfico 17 -  Participação e dedicação nas atividades 

 

 
Gráfico 18 – Pontualidade e Permanência  do início ao término das aulas 

 

 
Gráfico 19 – Assimilação dos Conteúdos. 
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Os resultados da autoavaliação, da maioria dos discentes, foram semelhantes entre os 

cursos e, de um modo geral, expressaram os conceitos MUITO BOM e BOM. 

5.1.5 Desempenho docente 

Referente ao desempenho docente, cada disciplina/docente foi avaliado 

individualmente pelos alunos, entretanto será discutido abaixo o somatório das respostas de 

todos os docentes conforme os gráficos a seguir. 

 

 
Gráfico 20 – Planos de Ensino 

 

 
Gráfico 21 – Qualidade Didática 
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Gráfico 22 – Assiduidade e cumprimento do horário 

 

 
Gráfico 23 – Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula. 

 

 
Gráfico 24 – Grau de coerência entre conteúdos ministrados e as avaliações 
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Gráfico 25 – Divulgação/entregra das notas no tempo previsto pela legislçao (até 10 dias úteis após a 

reliazação. 
 

 
Gráfico 26 – Relacinamento professor–acadêmico 

 

Em relação ao desempenho docente, os acadêmicos dos três cursos do Câmpus de 

Paranaíba, de um modo geral, dividiram-se entre os conceitos MUITO BOM e BOM, 

inclusive com várias notas médias acima de 4, indicando que esses itens praticamente 

atingiram a excelência.  

5.1.6 Pesquisa e extensão 

Outros aspectos avaliados pelos acadêmicos foram a pesquisa e a extensão. Nesse 

item, composto por 4 questões, eles puderam avaliar os seguintes pontos: a oportunidades de 

participar de projetos, a qualidade das atividades desenvolvidas e o apoio institucional para a 

participação em eventos externos. Os resultados são apresentados nos gráficos que seguem 

logo abaixo. 
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Gráfico 27 – Oportunidade de participar de projetos de pesquisa. 

 

 
Gráfico 28 – Oportunidade de particpar de projetos e programas de extensão. 

 

 
Gráfico 29 – Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica. 
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Gráfico 30 –  Apoio da instituição para a participação em eventos externos. 

 

Analisando os gráficos 27, verifica-se que em relação às oportunidades de participar 

de projetos de pesquisa 24,16% do total dos participantes avaliaram esse item como sendo 

REGULAR. Quanto à Oportunidade de participar de projetos e programas de extensão, a 

análise dos dados constantes no gráfico 28 mostra que esse número praticamente não se altera 

(25,77%), indicando a necessidade do fortalecimento/incentivo da pesquisa e extensão no 

Câmpus.  

5.1.7 Infraestrutura física 

Os acadêmicos tiveram a oportunidade de avaliarem vários pontos referentes à 

infraestrutura física do Câmpus. Os conceitos dados pelos acadêmicos estão dispostos nos 

gráficos que seguem. 

 
Gráfico 31 – Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas 

(e transporte a elas). 
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Gráfico 32 – Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, 

sistemas e Internet). 
 

      
Gráfico 33 – Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas 

de aula. 
 

 
Gráfico 34 – Condições físicas dos sanitários 
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Gráfico 35 – Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais 

 

 
Gráfico 36 – Serviços de segurança 

 

 
Gráfico 37 – Disponibilidade de espaços para lazer e convivência 
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Gráfico 38 – Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura 

 

 
Gráfico 39 – Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua 

unidade setorial. 
 

 
Gráfico 40 – Instalações físicas da biblioteca de seu Câmpus 
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Gráfico 41 – Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso. 

 

 

Com relação à infraestrutura física da unidade setorial do Câmpus de Paranaíba, de um 

modo geral, os acadêmicos atribuíram os conceitos BOM ou REGULAR à maioria dos 

quesitos avaliados. Entre os itens avaliados merece atenção especial os serviços prestados pela 

lanchonete do Câmpus que ficou com a média de 2,85, o que traduz um atendimento 

deficitário aos acadêmicos. Esse espaço funciona nos períodos vespertino e noturno e é o 

único local, nas imediações, para os acadêmicos se alimentarem, principalmente os do período 

noturno que, muitas vezes, saem do trabalho direto para Faculdade. 

Outro ponto a ser destacado é o fato de que, na unidade setorial em questão, ainda não 

há espaços destinados ao descanso e ao lazer dos acadêmicos, reivindicação também relatada 

na avaliação da direção do Câmpus.   

 

5.1.8 Responsabilidade social  

A responsabilidade social foi avaliada pelos acadêmicos segundo os critérios de: 

atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social e, interação da 

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

do patrimônio cultural. Os resultados são apresentados nos Gráficos a seguir. 
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Gráfico 42 – Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social 
 

 
Gráfico 43 – Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural. 
 

O gráfico 42, sobre as atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão 

social, mostra que a avaliação se concentra, nos três cursos, entre os conceitos REGULAR 

(Administração: 42%, Matemática: 13% e Psicologia: 22%) e BOM (Administração: 37%, 

Matemática: 50% e Psicologia: 33%). Do mesmo modo, o gráfico 43, que trata da interação da UFMS 

com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da memória e do patrimônio 
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cultural, mostra que os resultados da avaliação, também, concentram-se entre os conceitos REGULAR 

(Administração: 53%, Matemática: 13% e Psicologia: 22%) e BOM (Administração: 21%, 

Matemática: 31% e Psicologia: 22%).   Observa-se, ainda, da análise de ambos os gráficos, que houve 

um percentual, considerável, dos discentes do curso de Psicologia, o único com período integral no 

Câmpus, que avaliou esses itens como sendo RUIM, MUITO RUIM ou NÃO OBSERVADO. Esse 

resultado caracteriza a necessidade de uma atenção especial, por parte do Câmpus e da Instituição, a essas 

questões.   

5.1.9 Comunicação com a sociedade 

Esse item foi avaliado por quatro questões fechadas direcionadas à: divulgação das 

atividades realizadas na UFMS; qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS; portal (site) 

da UFMS; e portal (site) da sua unidade setorial acadêmica. Os resultados podem ser 

observados nos gráficos abaixo. 

 

 
Gráfico 44 – Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS. 

 

 

Com relação à divulgação das atividades realizadas na UFMS não houve um consenso 

entre os três cursos da CPAR, visto que os maiores percentuais ocorrem em conceitos 

diferentes. A opinião dos discentes da Administração dividiu-se entre REGULAR (35%) e 

RUIM (29%); dos da Matemática entre BOM (44%) e MUITO BOM (25%) e dos da 

Psicologia entre BOM (29%) e MUITO BOM (29%). 
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Gráfico 45 – Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS 

 

Outro ponto que precisa ser melhorado para maioria dos participantes é a qualidade 

dos serviços de ouvidoria da UFMS, visto que 35% dos acadêmicos da Administração, 25% 

dos da matemática e 43% dos da Psicologia atribuíram o conceito NÃO SE APLICA OU 

NÃO OBSERVADO a esse item da avaliação. De um modo geral, a qualidade dos serviços de 

ouvidoria foi avaliado como REGULAR (27,72%), RUIM (8,94%) e MUITO RUIM (5,45%) 

do total de participantes da avaliação. 

 
Gráfico 46 – Portal (site) da UFMS 
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Da análise do gráfico 46, observa-se que os acadêmicos avaliaram o portal (site) da 

UFMS de forma bem positiva. A opinião dos discentes dos cursos de Administração e 

Psicologia dividiu-se entre BOM (41%e 57%, respectivamente) e REGULAR (47% e 29%, 

respectivamente). Já a opinião dos discentes do curso de Matemática dividiu-se entre BOM 

(50%) e MUITO BOM (25%). 

 
Gráfico 47 – Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica 

 

Por último os acadêmicos foram indagados sobre o portal (site) da sua unidade setorial 

acadêmica, sendo que a porcentagem mais expressiva para os cursos de Administração e 

Matemática ocorre no conceito BOM, 29% e 38%, respectivamente. Já para o curso de 

Psicologia a avaliação mais expressiva se dá no conceito MUITO BOM (43%). Neste item, 

faz-se necessário mencionar que a direção do Câmpus em 2014 montou uma Comissão para 

manutenção e atualização do site, tornando-o um dos canais oficiais de divulgação de 

processos seletivos, eventos, notícias, assim como informações específicas a cada curso do 

Câmpus. 

5.1.10 Organização e gestão da instituição 

A organização e a gestão da instituição foram avaliadas por quatro questões 

direcionadas para a avaliação do serviço dos técnico-administrativos, participação nos 

processos decisórios, atuação do DCE e melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a 

partir do resultado das autoavaliações anteriores. 
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Gráfico 48 – Atendimento prestado pelos técnico-administrativos da sua unidade setorial acadêmica. 

  

De um modo geral, os discentes dos três cursos acham que o atendimento prestado 

pelos técnico-administrativos do CPAR é BOM ou MUITO BOM, ficando esse percentual acima 

dos 80% para todos os curso. 

 
Gráfico 49 – Participação em processos decisórios. 
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Com relação às participações em processos decisórios os discentes da Administração 

as consideram REGULAR (41%), os discentes da Matemática dividem-se entre MUITO 

BOM (38%) e BOM (38%). Já os discentes da Psicologia atribuíram, em sua maioria, 

conceito BOM (43%) a esse item da avaliação. 

 
Gráfico 50 – Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do 

seu curso? 

 

Esse item da avaliação tem seus maiores percentuais concentrados nos conceitos BOM 

(Administração: 22%, Matemática: 41% e Psicologia: 22%) e REGULAR (Administração: 

33%, Matemática: 35% e Psicologia: 33%).    

 
Gráfico 51 – Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores 
   

Com relação às melhorias realizadas no curso ou na Unidade Setorial a partir do 
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BOM (18%) e REGULAR (24%), os da Matemática dividiram-se entre MUITO BOM (25%) 

e BOM (31%). Já os discentes da Psicologia atribuíram os conceitos BOM (29%) e ruim 

(29%). Cerca de 25% dos discentes de cada curso atribuíram o conceito NÃO DE APLICA ou 

NÃO OBSERVADO. Esses números traduzem o desconhecimento dos dados das avaliações 

anteriores por parte dos discente, bem como o desconhecimento da ações de melhoria 

realizadas no curso e na Unidade Setorial. 

5.1.11 Políticas de atendimento aos discentes 

Esse item foi avaliado por meio de duas questões fechadas que versavam sobre as 

atividades extracurriculares oferecidas pela Instituição e os serviços de apoio e orientação 

psicossocial. Os resultados são apresentados nos gráficos a seguir. 

 
Gráfico 52 – Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS 

 

Quanto ao item que avaliou as atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, a 

maior parte dos discentes do curso de Matemática atribuiu o conceito BOM (75%). Já os 

cursos de Administração e Psicologia tiveram seu maior percentual concentrado no conceito 

REGULAR, 47% e 50%, respectivamente. No dia-a-dia, deparamos com algumas obstáculos 

que inviabilizam a realização de eventos no Câmpus de Paranaíba, como a estrutura física, 

principalmente do anfiteatro, que comporta um número bastante limitado de pessoas. Outro 

ponto bastante relevante é o fato de que nossos acadêmicos são, em sua maioria, desprovidos 

das condições financeiras que os permitam participarem de atividades realizadas fora do 

município, por isso é de fundamental importância o apoio da Instituição para a realização de 

atividades locais. 
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Gráfico 53 – Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS 

 

Em relação às políticas de atendimento aos discentes, a maioria dos acadêmicos, de 

ambos os cursos, avaliaram-no como BOM (Matemática: 56% e Psicologia: 50%) ou regular 

(Administração: 47%). Nas questões abertas destacou-se a reivindicação por um serviço de 

auxílio psicológico no Câmpus. Reivindicação essa atendida com recebimento de uma 

psicóloga para o Câmpus em agosto de 2014. Vale destacar, ainda, que é de suma importância 

a vinda de um assistente social para completar a equipe de atendimento psicossocial. 

5.2 AVALIAÇÃO DE DOCENTES 

Os docentes da instituição também tiveram a oportunidade de participarem da 

autoavaliação institucional. Para tanto, eles deveriam responder os oito blocos de questões 

que contemplavam a avaliação sobre: responsabilidade social, organização e gestão, unidade 

setorial, direção da unidade setorial, condições de oferecimento do curso, coordenação do 

curso, pesquisa e a extensão e, o próprio desempenho como professor, totalizando assim, 

trinta e nove questões.  

Todavia, durante a coleta dos dados para a elaboração desse relatório verificou-se que 

apenas um dos docentes lotados no Câmpus de Paranaíba participou da autoavaliação 

institucional 2014-2015. O período de coleta (janeiro a março) foi um período de transição da 

presidente e de alguns membros da Comissão. Naquele momento, houve um problema de 

comunicação entre alguns membros da Comissão. Ocorre que a então presidente encarregou 

os professores, membros da Comissão, de pedir aos coordenadores, de seus respectivos 

cursos, que fizessem a divulgação da autoavaliação aos demais docentes. Entretanto, 
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membros da comissão nos relataram que houve uma má interpretação desse pedido, visto que 

somente os coordenadores foram solicitados a responder, não repassando a mensagem aos 

demais colegas de curso. Esse equívoco na divulgação da realização da autoavaliação resultou 

em uma participação insignificante, ou seja, praticamente 0%. 

Devido a isso, essa comissão optou por não analisar os dados da autoavaliação desse 

docente em um tópico separado, inserido a análise desses dados em outras seções. 

5.3 AVALIAÇÃO DE COORDENADORES 

Os coordenadores foram questionados sobre as condições de oferecimento do curso 

relativas à (ao): organização e gestão, infraestrutura e, geral. No total foram onze questões 

respondidas pelos coordenadores. A coordenação do curso de Psicologia não respondeu o 

questionário online. Portanto, a análise foi pautada nas respostas das coordenações dos cursos 

de Administração e Matemática. 

No primeiro grupo de questões (organização e gestão da unidade setorial), os 

coordenadores foram questionados sobre: 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a 

serem desenvolvidas na função de coordenador? 

2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica)? 

3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica) e SAP (Secretaria de Apoio 

Pedagógico)? 

 
Gráfico 54 – Organização e gestão da unidade setorial 

 

A coordenação do curso de Administração avaliou a primeira questão com o conceito 

BOM, deixando claro que há algum treinamento/orientação recebido quanto às 

responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de coordenador, enquanto 

a coordenação do Curso de Matemática avaliou como REGULAR.  Ao assumir a função de 

coordenador o professor não recebe nenhum treinamento específico da instituição, as 
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atividades inerentes à função são aprendidas por meio do contato com os técnicos e com o 

professor que desempenhava a função anteriormente. As informações e orientações, da Pró-

Reitoria de Ensino, na maioria das vezes chegam por meio de Circular Interna. A função de 

coordenador é muito importante e requer grande responsabilidade. Sendo assim, merece mais 

atenção por parte da Instituição para seu devido aprimoramento, com política contínua de 

formação/capacitação. 

Quanto à qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica) e o auxílio da 

SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico), os coordenadores avaliaram como MUITO BOM E 

BOM. Vale destacar que o Câmpus de Paranaíba não possui coordenação de Gestão 

Acadêmica. 

No segundo grupo de questões, os coordenadores foram questionados sobre a 

infraestrutura: 

1. Espaço físico das salas de aula etc disponíveis. 

2. Espaço físico disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos. 

3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as 

necessidades do curso. 

4. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

 
Gráfico 55 - Infraestrutura 

 

Nesse conjunto de questões os conceitos atribuídos oscilaram entre REGULAR, BOM 

e MUITO BOM. Os coordenadores do curso de Administração e Matemática atribuíram ao 

espaço físico das salas de aula, o conceito BOM. Já, referentes às questões 2 e 3, a avaliação 

foi REGULAR, visto que, no Câmpus, há um único laboratório de informática, com 21 

computadores em funcionamento em 2014, para todos os cursos. Em relação à questão 4, 

deve-se salientar que, embora o atendimento no laboratório tenha sido considerado MUITO 

BOM pelo coordenador do curso de Administração, as turmas desse curso (ingresso anual 50 

alunos) são maiores, logo, sentem a necessidade de salas maiores e também de mais 
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equipamentos e uma estrutura física melhor de laboratório de informática. 

No terceiro grupo de questões, os coordenadores foram questionados sobre questões 

gerais: 

1. Atuação do NDE – Núcleo Docente Estruturante. 

2. Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso quanto ao seu 

quantitativo, titulação e previsão para os próximos 3 anos. 

3. Atualização do PPC – Projeto Pedagógico do Curso. 

4. Atendimento a pessoas com deficiência. 

 
Gráfico 56 - Questões gerais 

 

Em relação a esse conjunto de questões os conceitos se concentraram positivamente 

entre BOM E MUITO BOM. Destaque deve ser dado à titulação dos docentes do curso de 

Administração e Matemática que, considerando a previsão para os próximos três anos, espera-

se que todos os professores do curso obtenham o título de doutor. Somente a atuação do NDE 

foi considerada REGULAR pela análise da coordenadora do curso de Matemática. 

Nas duas últimas questões os coordenadores realizaram uma autoavaliação 

envolvendo os seguintes aspectos:  

1. Desempenho quanto ao conhecimento de documentos oficiais da UFMS.  

2. Desempenho quanto ao conhecimento de documentos oficiais específicos do curso 

de Administração.  

 
Gráfico 57 - Questões gerais 
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Nessas questões houve equilíbrio entre os conceitos BOM e MUITO BOM. Deixando 

claro que os coordenadores do curso de Administração e Matemática conhecem os 

documentos oficiais da Instituição. E, mais ainda, aqueles específicos sobre estágios e 

trabalho de conclusão de curso, por exemplo, os quais dizem respeito aos cursos que 

coordenam.  

5.4 AVALIAÇÃO POR TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Em 2015, os servidores técnico-administrativos da UFMS tiveram, pela primeira vez, 

a oportunidade de participar da autoavaliação institucional. Avaliação essa, referente ao ano 

de 2014. Para tanto, eles responderam aos 09 (nove) blocos de questões que contemplavam a 

avaliação sobre os seguintes temas: a missão e o PDI; as políticas institucionais; a 

responsabilidade social da instituição; a efetividade dos meios de comunicação da instituição; 

as políticas de pessoal; organização e gestão; infraestrutura; avaliação institucional; e 

sustentabilidade financeira. Ao todo, os nove blocos eram compostos por cinquenta e duas 

questões. 

Há época da avaliação, o Câmpus de Paranaíba contava com 14 (quatorze) técnico-

administrativos em seu quadro efetivo, dos quais 05 (cinco) responderam à autoavaliação 

institucional, o que perfaz 35,7% do total. 

No primeiro grupo de questões, os técnico-administrativos, considerando a missão da 

UFMS e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), avaliaram a contribuição da sua 

Unidade na implementação e acompanhamento do PDI. Dentre os respondentes, 60% 

considerou a contribuição da unidade como muito boa e 40% boa. Esse resultado pode ser 

observado no gráfico 58, que segue: 

 
Gráfico 58 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

No segundo grupo, formado por 5 (cinco) quesitos, os técnico-administrativos foram 

questionados sobre as políticas institucionais, respondendo aos seguintes critérios: 

1. Relação à integração entre servidores técnico-administrativos e professores. 

2. Relação à integração entre servidores técnico-administrativos e alunos. 
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3. Participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de pesquisa. 

4. Participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de extensão. 

5. Participação dos servidores técnico-administrativos na resolução de problemas da 

unidade. 

 
Gráfico 59 - Políticas Institucionais 

 

O gráfico 59 mostra que a relação dos técnicos com os professores foi considerada 

MUITO BOA por 20% e BOA por 80%. A relação com os alunos foi considerada MUITO 

BOA por 40% dos respondentes e BOA por 60%. A participação deles nas atividades de 

pesquisa foi considerada BOA por 20%, REGULAR por 40% e RUIM também por 40%. Já a 

participação nas atividades de extensão foi considerada MUITO BOA por 20% e REGULAR 

e RUIM ambos por 40%. A participação dos técnicos na resolução dos problemas na unidade 

foi avaliada como muito boa por 60%, e boa e regular por 20% em cada.  

A seguir, no terceiro grupo de questões, os técnico-administrativos puderam avaliar a 

responsabilidade social da instituição em relação a:  

1. As ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social pela unidade 

setorial. 

2. Atividades ou projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

 
Gráfico 60 - Responsabilidade Social 
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Quanto às ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social, pela unidade 

setorial, a leitura do gráfico 60 mostra que 40% dos técnico-administrativos avaliaram como 

MUITO BOA, 20% como BOA e os outros 40% como REGULAR. Já em relação às 

atividades ou projetos de integração entre comunidade acadêmica e a sociedade 40% 

avaliaram como MUITO BOA, outros 40% como BOA e 20% como REGULAR. 

No quarto grupo de questões, os técnico-administrativos foram questionados sobre a 

efetividade dos meios de comunicação da Instituição em relação a: 

1. Coordenadoria de comunicação 

2. Portal da UFMS 

3. Boletim de Serviço 

4. Telefonia 

5. E-mail 

6. Comunicações Internas 

7. Ouvidoria 

 
Gráfico 61 – Comunicação Institucional 

 

Da análise do gráfico 61, nota-se que quanto à efetividade da Coordenadoria de 

Comunicação 40% dos técnico-administrativos consideram MUITO BOA, 20% BOA e 40% 

REGULAR. O Portal da UFMS foi avaliado como MUITO BOM por 20%, BOM por 40% e 

REGULAR também por 40%. O Boletim de Serviço foi considerado MUITO BOM por 20% 

e BOM por 80%. A telefonia foi avaliada como MUITO BOM, REGULAR e RUIM por 20%, 

respectivamente, e BOM por 40%. O e-mail foi avaliado como MUITO BOM por 20% e 

BOM por 80%. As comunicações internas foram avaliadas como MUITO BOA e BOA por 

40% em cada e REGULAR por 20%. Já a ouvidoria foi avaliada como BOA por 80% e 

REGULAR por 20%. 
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O quinto grupo questionou os técnico-administrativos sobre as políticas de pessoal em 

relação a(ao): 

1. Levantamento de necessidades de treinamentos 

2. Capacitação técnica-administrativa 

3. Apoio à participação em eventos 

4. Apoio à qualificação, pós-graduação, especialização, etc. 

5. Assistência à saúde do servidor 

6. Forma de avaliação de desempenho 

7. Plano de carreira e os critérios de progressão 

8. Grau de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos e outros 

aspectos vinculados a sua função. 

9. Relacionamento interpessoal com a chefia imediata 

 
Gráfico 62 - Políticas de Pessoal 

 

O gráfico 62 evidencia que o levantamento de necessidade de treinamento foi avaliado 

pelos técnico-administrativos como BOM e REGULAR, ambos, por 40% e RUIM por 20%. 

A capacitação técnico-administrativa foi avaliada como MUITO BOA por 20%, REGULAR 

por 40%, RUIM por 20% e MUITO RUIM por 20% dos respondentes. O apoio à participação 

em eventos foi avaliado como sendo MUITO BOM, BOM e REGULAR por 20% dos 

técnico-administrativos, em cada um desses conceitos, e RUIM pelos outros 40%. O apoio à 

qualificação, pós-graduação, especialização, etc., foi avaliado como MUITO BOM por 40%, 

BOM por 20% e REGULAR por 40%. A assistência à saúde do servidor foi avaliada como 

MUITO BOA e BOA por 40% cada e REGULAR por 20%. A forma de avaliação de 

desempenho foi avaliada como BOA por 40% e REGULAR por 60%. O plano de carreira e os 

critérios de progressão foram avaliados como MUITO BOM por 20%, BOM e REGULAR 
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por 40% cada. O grau de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos e outros 

aspectos vinculados a sua função foi avaliado como MUITO BOM por 40% e BOM por 60%. 

O relacionamento interpessoal com a chefia imediata foi avaliado como MUITO BOM por 

100% dos técnico-administrativos respondentes. 

No sexto grupo de questões, os técnico-administrativos puderam avaliar a atuação dos 

órgãos setores institucionais: 

1. PRAD (Pró-reitoria de Administração) 

2. PROINFRA (Pró-reitoria de Infraestrutura) 

3. PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação). 

4. PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho) 

5. PREAE (Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e de Extensão) 

6. PREG (Pró-reitoria de Ensino de Graduação) 

7. PROPLAN (Pró-reitoria de Planejamento e Finanças) 

8. NTI (Núcleo de Tecnologia de Informação) 

9. Direção da sua Unidade 

10. Coordenação Administrativa de sua Unidade 

 
Gráfico 63 - Organização e gestão 

 

Como indica o gráfico 63, acima, A PRAD, a PROINFRA, a PROPP, a PREAE, a 

PREG e a PROPLAN foram avaliadas como BOA por 80% dos técnico-administrativos 

respondentes e REGULAR pelos demais. Enquanto a PROGEP e a Direção da Unidade 

receberam 100% de aprovação. O NTI foi considerado MUITO BOM e BOM por 40%, 
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respectivamente, e REGULAR por 20%. A Coordenação Administrativa da Unidade foi 

avaliada como MUITO BOA e BOA por 40%, respetivamente, e NÃO SE APLICA ou NÃO 

OBSERVADO por 20%. 

No sétimo grupo de questões, os técnico-administrativos foram questionados sobre a 

infraestrutura da UFMS no que diz respeito a(ao): 

1. Espaço físico 

2. Estacionamento 

3. Limpeza do prédio 

4. Coleta de resíduos 

5. Acessibilidade 

6. Acesso à internet e telefonia 

7. Uso econômico de material de consumo 

8. Material permanente e equipamentos adequados 

9. Manutenção de equipamentos 

10. Manutenção geral da unidade 

11. Segurança, vigilância e proteção. 

 
Gráfico 64 – Infraestrutura 

 

Considerando os dados contidos no gráfico 64, o espaço físico foi avaliado como 

MUITO BOM e BOM por 20%, e REGULAR por 60% dos técnico-administrativos. O 

estacionamento foi considerado MUITO BOM por 20%, RUIM por 20% e MUITO RUIM 

por 60% dos respondentes. A limpeza do prédio e a coleta de resíduos foram avaliadas como 
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MUITO BOA por 20% e BOA por 80%. A acessibilidade foi considerada como BOA e 

REGULAR por 40%, cada, e muito RUIM por 20%. O acesso à internet e telefonia foi 

considerado como MUITO BOM por 40%; BOM, REGULAR e RUIM por 20%, 

respectivamente. O uso econômico de material de consumo e a segurança, vigilância e 

proteção foram avaliadas como MUITO BOA por 40%, BOA por 40% e REGULAR por 

20%. O material permanente e equipamentos adequados foram considerados BONS por 80% 

e REGULAR por 20%. Já a manutenção de equipamentos e a manutenção geral da unidade 

foram avaliadas como BOA por 100% dos técnicos respondentes. 

No oitavo grupo de questões, os técnico-administrativos foram questionados sobre o 

processo de avaliação da sua respectiva unidade. Para tanto, levou-se em conta os quatro 

quesitos que seguem: 

1. Questões acadêmico administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação 

2. Participação da comunidade interna nos processos de autoavaliação 

3. Relação entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI 

4. Atuação da Comissão Própria de Avaliação local 

Coincidentemente, com relação a este bloco, todos os quesitos receberam conceito 

BOM por 80% e REGULAR por 20% dos técnico-administrativos, conforme mostra o gráfico 

65, abaixo. 

 
Gráfico 65 – Avaliação Institucional  

 

Por fim, no último grupo de questões, os técnico-administrativos responderam aos 

itens referentes à sustentabilidade financeira das suas respectivas Unidades: 

1. Acompanhamento da execução do orçamento aprovado 

2. Adequação dos recursos às necessidades 

3. Uso racional dos recursos destinados às atividades administrativas e pedagógicas 
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Gráfico 66 – Sustentabilidade financeira 

 

Segundo os dados do gráfico 66, tanto o acompanhamento da execução do orçamento 

aprovado, quanto à adequação dos recursos às necessidades foram avaliados como BOM por 

60% e REGULAR por 40% dos técnico-administrativos, enquanto o uso racional dos recursos 

destinados às atividades administrativas e pedagógicas, 40% considerou MUITO BOM e 

BOM e 20% consideram REGULAR. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É consenso da Comissão Setorial de Avaliação do Câmpus de Paranaíba que os dados 

contidos nesse documento retratam uma realidade parcial do que ocorre no Câmpus. Isto se dá 

devido à baixa adesão às avaliações, tanto por parte dos docentes e discente, quanto por parte 

dos técnicos. 

No que se refere à avalição por parte dos discentes, percebeu-se que houve uma menor 

participação com relação ao ano anterior, apesar do trabalho de divulgação realizado pela 

CPA setorial anterior
1
. A atual  Comissão de Avaliação, visando melhorar a participação 

acadêmica, planeja intensificar, no presente ano, os meios de divulgação e conscientização da 

importância da participação dos acadêmicos no processo avaliativo. 

Quanto à avaliação dos docentes, como já mencionado anteriormente, houve um falha 

de comunicação entre alguns membros da Comissão. O período de coleta (janeiro a março) foi 

um período de transição da  presidente e de alguns membros da Comissão. A então presidente 

encarregou os professores, membros da Comissão, de pedir aos coordenadores, de seus 

respectivos cursos, que divulgassem a avaliação aos demais docentes. Membros da Comissão 

nos relataram que houve uma má interpretação desse pedido, visto que somente os 

                                                           

1
 Em março de 2015, por meio da Instrução de Serviço nº 76, houve a recomposição da Comissão Setorial de 

Avaliação, nesta recomposição houve a saída da presidente e entrada de três novos membros. 
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coordenadores foram solicitados a responder, não repassando a mensagem aos demais colegas 

de curso. Esse equívoco na divulgação da realização da autoavaliação resultou em uma 

participação insignificante, ou seja, praticamente 0%. Para melhorar esse quadro, conta-se 

com a participação efetiva de todos os membros da Comissão na avaliação, bem como na 

divulgação, conscientização e esclarecimentos intensivos e constantes ao longo do próximo 

processo de coleta. 

A Comissão concorda que é necessária a sensibilização e conscientização de toda a 

comunidade acadêmica (acadêmicos, docentes, coordenadores, técnico-administrativos e 

gestor) para que  participem desse processo com maior comprometimento. Contudo, para que 

isso ocorra de forma eficiente, é preciso que seja elaborado um calendário oficial (cronograma 

de execução das atividades) do processo de autoavaliação institucional. Nesse cronograma 

sugere-se que as datas das coletas não fiquem concentradas no início e término de semestre, 

quando os membros da Comunidade Acadêmica estão extremamente assoberbados com suas 

atividades. 

Comparando os dados dessa avaliação com os da anterior, percebem-se alguns 

avanços em 2014, como: recebimento de novos  técnico-administrativos (Intérprete de Libras 

e Psicólogo); docentes efetivos em vagas novas, para suprir demandas antigas; início da 

construção de uma obra,  para a adequação a uma biblioteca e  salas para professores; e o 

curso de Psicologia visando aumentar sua taxa de ocupação e diminuir a evasão propôs a 

mudança de curso de inverno para verão a partir de 2015.  

Cabem, neste momento, destacar as sugestões dadas pela direção do Câmpus, no 

decorrer do processo avaliativo: realização de fóruns de discussão em todos os setores ligados 

a Administração (direção, coordenações, secretarias, divisões, entre outros); constituição de 

uma equipe permanente da CPAC, com psicólogo e assistente social, em todos os Campus; 

ações conjuntas promovidas pelas Pró-reitoras com os coordenadores e diretores  para que se 

desenvolvam ações no sentido de melhorar índices da universidade; força tarefa junto ao 

Governo Federal  no sentido de se pensar na permanência do acadêmico na Instituição de 

Ensino  Federal por meio de Políticas Públicas, bem como a de fixar docentes e técnicos em 

regiões do interior; e, atendimento  das necessidades de todos os Câmpus em relação à 

moradia, cultura, lazer e esporte. 

 Por último,  frisa-se que apesar do Câmpus de Paranaíba ser pequeno e apresentar um 

alto índice de rotativa dos recursos humanos (docentes e técnicos), em 2015, ele apresenta um 

número significativo de professores doutores com a perspectiva de nos próximos três anos ter 

o corpo efetivo de professores composto em sua totalidade com esta titulação.  


