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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Identificação 
1.1.1 Denominação: 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / Câmpus de Coxim Otávio Gonçalves Gomes. 

Sigla: CPCX. 

Município sede: Coxim. 

Estado: Mato Grosso do Sul. 

Região: Centro-Oeste. 

 
1.1.2 Endereço 
Av. Márcio de Lima Nantes S/N – Estrada do Pantanal. 

Vila da Barra. 

Coxim/MS. 

CEP: 79400-000. 

Telefones: (67) 32918431; (67) 32918432; (67) 32918433. 

E-mail: direcao@cpcx.ufms.br 

 

1.2 Histórico 
O câmpus de Coxim caracteriza-se como jovem no cenário estadual, sendo que sua 

inauguração ocorreu no dia 06 de agosto de 2001. Sua implantação só foi possível em função 
de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, celebrada através do convênio nº 072/2001, assinado pelo então Prefeito 
Municipal, Oswaldo Mochi Júnior. 

Os dois primeiros cursos implantados no câmpus foram o de Licenciatura em História e 
o de Licenciatura em Letras, com habilitação em Português e Espanhol. Foram abertas duas 
turmas em julho de 2001, oferecendo 50 (cinqüenta) vagas por turma. As aulas tiveram seu 
início no dia 06 de agosto de 2001, momento em que houve uma apresentação e recepção aos 
alunos feita pela primeira direção do câmpus, na pessoa da Prof.ª Dr.ª Maria do Carmo Brazil. 

Ainda em 2001, começou a ser gestada a idéia da implantação do curso de Sistemas de 
Informação, entretanto, a UFMS não disponibilizava de recursos para a montagem do 
laboratório necessário para o funcionamento do curso. Em virtude disso, a Prefeitura Municipal 
e a Câmara Municipal de Coxim assumiram o compromisso junto a Reitoria de suprir o câmpus 
com um laboratório de sistemas de informação. O projeto foi elaborado e votado na Câmara 
para a disponibilização do recurso necessário. Dessa forma, o curso de Bacharelado em 
Sistemas de Informação foi implantado em agosto de 2002, oferecendo 40 (quarenta) vagas, e 
o Laboratório de Informática inaugurado no dia 07 de março de 2003. 

Quanto às instalações, à época da criação do Câmpus este ainda não possuía sede 
própria, funcionando então no prédio da Escola Estadual Silvio Ferreira, no centro da cidade. 
Em 2003, o câmpus de Coxim instalou-se na Escola William Tavares, no distrito coxinense de 
Silviolândia, permanecendo nessa localidade até junho de 2007. No dia 2 de agosto de 2007, o 
Câmpus inaugurou sua sede, situada à Avenida Márcio de Lima Nantes S/N, Vila da Barra, 
Estrada do Pantanal. 
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Vale registrar que o CPCX cumpre, desde a sua implantação, uma função de relevância 
na educação de nível superior no norte do Estado atendendo, majoritariamente, acadêmicos 
oriundos de Coxim e dos municípios vizinhos: Alcinópolis, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora. 
Soma-se a isso que a UFMS juntamente com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS) e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) são as únicas instituições na 
região do norte do estado que oferecem ensino público superior. 

O câmpus de Coxim da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem como missão, 
contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do país, por 
intermédio da constituição de profissionais qualificados, com comprometimento ético e 
responsabilidade social, proporcionando o acesso de diferentes segmentos da população ao 
ensino de qualidade articulado aos benefícios da pesquisa, da extensão e da formação 
continuada, privilegiando a descentralização geográfica e buscando ao mesmo tempo a 
inclusão social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade mais justa, mais humana 
e mais igual. 

 

1.3 CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS: No câmpus de Coxim, são oferecidos quatro 
cursos de Graduação. 

- Letras Licenciatura Português/Espanhol. 

- História Licenciatura. 

- Sistemas de Informação Bacharelado. 

- Enfermagem Bacharelado. 

 

1.4 Organização: Os cursos estão organizados tendo como base de deliberação pedagógica o 
Colegiado de Curso e a Direção de Câmpus, os docentes estão lotados no Gabinete do Diretor. 

 

1.5 Potencialidades e fragilidades da unidade relativa 
Na opinião do diretor da unidade setorial – CPCX a falta de qualificação dos professores 

(uma vez que muitos dos docentes do câmpus de Coxim possuem o título de Mestre) fator esse 
que dificulta a execução de projetos de pesquisa com fomentos externos, através das agências 
de incentivo à pesquisa como a FUNDECT e o CNPQ, inviabilizando dessa forma a 
participação dos acadêmicos na vivência da iniciação científica. Outro fator a ser destacado é 
que os docentes não podem se ausentar do câmpus de origem ao mesmo tempo para cursar 
disciplinas do doutorado, dessa forma deve ser realizada uma escala de prioridades para que 
as necessidades de cada curso sejam sanadas sem prejuízo ao bom andamento das 
atividades acadêmicas. 

O espaço físico da unidade também foi lembrado pelo diretor, visto que com o aumento 
na quantidade de professores, a sala destinada ao trabalho dos docentes não proporciona 
condições salubres para o desenvolvimento das atividades docentes. A falta de infraestrutura 
física é um fator que atinge outros setores da unidade setorial como o laboratório do curso de 
Enfermagem que ainda não está concluído, o curso de Sistemas de Informação ainda não 
conta com um laboratório específico para a execução de atividades práticas, sendo que existe 
uma proposta de readequação de ambientes já existentes, como o laboratório de línguas em 
um ambiente de ensino de tecnologia e multimeios, no entanto esse processo depende de 
investimentos da UFMS para que seja concretizado. Fechando os aspectos pedagógicos um 
fator importante e que pode ser reflexo de evasão e reprovação nos cursos de graduação da 
unidade setorial, é o baixo nível dos ingressantes nos cursos de graduação, o que certamente 
prejudica o desempenho acadêmico, uma forma de tentar sanar essa dificuldade foi a 
implantação dos projetos de nivelamento que buscam equilibrar os conteúdos que servem de 
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base para a compreensão de processos mais complexos abordados nos cursos de graduação 
da unidade.Uma questão levantada pelo dirigente da unidade setorial é o fato de que as 
manutenções prediais continuam sendo um problema, visto que não há demanda de material 
no almoxarifado e a empresa contratada não prestou serviços de manutenção no período de 
vigência do contrato. 

Os pontos positivos destacados pelo diretor, foram o engajamento dos docentes nos 
projetos de Extensão com fomento via PREAE e fomento externo o que contribui para motivar 
os acadêmicos a participarem das atividades extracurriculares. Relatou também que a chegada 
de novos técnicos administrativos e novos docentes nos cursos de graduação contribuiu com o 
bom andamento das atividades do câmpus. 

Com relação ao corpo docente o dirigente da unidade setorial avalia que pelo menos 07 
(sete) professores efetivos (DE) sejam suficientes para atender aos cursos de Letras, SI e 
História, no caso do curso de Enfermagem a quantidade de docentes na visão do diretor é 
satisfatória. 

Com relação à infraestrutura da unidade setorial os seguintes pontos foram levantados 
pelo diretor: 

-Salas de aula são inadequadas para atender aos acadêmicos do curso de graduação, uma 
vez que são ofertadas 50 vagas e o espaço físico é suficiente para 40 alunos. Apresentando 
ainda o mobiliário inadequado para acomodar os acadêmicos. 

-Demora na entrega dos ambientes em reforma ou em construção. 

-Anfiteatro não atende às demandas locais, necessitando de ampla reforma e ampliação. 

-Sala dos professores inadequada para o desenvolvimento de atividades docentes, e 
inadequada para o atendimento aos discentes. 

-Mobiliário dos laboratórios necessitam ser trocados. 

-Falta pessoal técnico- administrativo para manutenção das instalações. 

-Não há espaço de convivência para docentes ou acadêmicos. 

Em 2012 não foram criados novos cursos de graduação na unidade setorial em 
questão. 

 

2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  
 

2.1- LETRAS LICENCIATURA PORTUGUÊS/ESPANHOL 
Modalidade do Curso: Licenciatura 
Modalidade de Ensino: Presencial com turno noturno. 

Número de vagas: 50 

DURAÇÃO DO CURSO: 8 semestres. 

FORMAÇÃO: Licenciado em Línguas Portuguesa e/ou Espanhola. 
OBJETIVOS DO CURSO: 
O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmente competentes, capazes 
de lidar de forma crítica com as linguagens e conscientes de sua inserção na sociedade e das 
relações com o outro. Independentemente da modalidade escolhida (habilitação em Literatura, 
Inglês ou Espanhol), o profissional em Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas 
que sejam objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e 
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manifestações culturais, além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais. Deve 
ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, fazer uso de novas tecnologias e de 
compreender sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e permanente. A 
pesquisa e a extensão devem articular-se neste processo. O profissional deve, ainda, ter 
capacidade de reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos 
e literários. 

 

PROFISSÃO: Profissional de Letras, Professor. 

ATIVIDADES INERENTES: O licenciado de Letras atuará como professor podendo também 
trabalhar, nos casos especiais, em empresas de setor público ou privado, editoras, jornais, 
revistas e órgãos de difusão cultural, como revisor e editor de textos variados. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL: O profissional de Letras estará 
habilitado a lecionar em escolas públicas e nas escolas particulares da Educação Básica; em 
cursos pré-vestibulares ou empresas e nos processos de letramento, os seguintes conteúdos: 
Línguas Portuguesa, Espanhola e Literatura. 

 

Indicadores de ingressantes, formandos, candidato/vaga, evasão. 
Ingressantes 2012/02: 36 

Letras e sistemas de informação foram até a  6ª convocação da lista de espera, somando com 
as duas do SISU foi até A 8ª chamada. 

Diplomados 2012/02: 026 

POTENCIALIDADES: 

- Fornecer mão-de-obra especializada para o setor público e privado na área de língua 
portuguesa, espanhola e literatura. 

FRAGILIDADES: 

- Número baixo de professores com titulação de mestrado e doutorado. 

- Falta de investimento da instituição no financiamento de projetos de pesquisa e extensão para 
fortalecer o ensino e o curso. 

 

2.2 - HISTÓRIA LICENCIATURA 
Modalidade do Curso: Licenciatura 
Modalidade de Ensino: Presencial com turno noturno. 

Número de vagas: 50 

DURAÇÃO DO CURSO: 8 semestres. 

PROFISSÃO: Professor e pesquisador. 

FORMAÇÃO: Licenciado em História. 
OBJETIVOS DO CURSO: 
Objetivos Gerais: a) Dominar as diferentes concepções metodológicas que referenciam a 
construção de categorias para a investigação e a análise das relações sócio-históricas; b) 
Problematizar a constituição de diferentes relações de tempo e espaço; c) Conhecer as 
informações básicas referentes às diferentes épocas históricas nas várias tradições 
civilizatórias e sua inter-relação; d) Transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do 
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conhecimento; e) Desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão não só 
no âmbito acadêmico; f) Possuir competência na utilização da informática. 

 

Objetivos Específicos: a) Dominar os conteúdos básicos, objeto de ensino-aprendizagem no 
ensino fundamental e médio; b) Dominar os métodos e técnicas pedagógicos que permitem a 
transmissão do conhecimento para os diferentes níveis de ensino. 

 

ATIVIDADES INERENTES: 
Participação em eventos científicos em nível regional, nacional e internacional; 

elaboração de exposições documentais, fotográficas e de vídeo; organização e catalogação de 
documentos do núcleo de documentação histórica; estágio obrigatório em docência; escrita de 
artigos acadêmicos e trabalhos finais de curso. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
Docência no ensino fundamental e médio, trabalho em arquivos e museus como 

historiador ou arquivista, consultoria a entidades sociais, sindicatos, empresas, órgãos 
governamentais para confecção de vídeos, exposições e ações de preservação do patrimônio 
histórico. 

 
Indicadores de ingressantes, formandos, candidato/vaga, evasão 

 
Ingressantes em história 2012/02: 012 
- História foi até a 5ª convocação da lista de espera, somando com as duas do SISU, foi até a 
7ª no ano de 2012/02. 
 
Diplomados 2012/02: 013 
 
FRAGILIDADES: 
- O número baixo número de docentes efetivos com titulação de mestrado e doutorado. 

- A falta de investimento da própria instituição em projetos de pesquisa  e extensão. 

 

POTENCIALIDADES:  
- Com a inserção do estado de MS no cenário nacional do turismo o curso tende a crescer 
contribuindo com pesquisas regionais e  profissionais conhecedores da história e realidade 
local. 

- Há a necessidade de fornecer mão-de-obra especializada para atuar como professor de 
história na rede pública e privada de ensino na região norte de MS que absorve esses 
profissionais, elevando assim o nível do ensino. 

 

2.3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 
Modalidade do Curso: Bacharelado 
Modalidade de Ensino: Presencial com turno noturno. 

Número de vagas: 50 

DURAÇÃO DO CURSO: 8 semestres. 
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PROFISSÃO: Bacharel em Sistemas de Informação. 
FORMAÇÃO: Bacharel em Sistemas de Informação. 

OBJETIVOS DO CURSO: Os objetivos específicos do Curso de Sistemas de Informação estão 
relacionados com as habilidades e competências a serem desenvolvidas nos egressos, que 
são: a) Capacidade técnica, científica e humana para o exercício das atividades pertinentes à 
área de sistemas da informação, conhecedores e seguidores dos padrões éticos e morais da 
área de sua profissão; b) Empreendedorismo que contribua para o desenvolvimento regional 
através do fortalecimento econômico da comunidade em que se inserem; c) Capacidade de 
adaptação rápida e permanente aos avanços das tecnologias da informação; d) Contribuição 
para o desenvolvimento científico e tecnológico da área de Sistemas de Informação. 

 

ATIVIDADES INERENTES: 
Analista de negócios e tecnologia da informação, analista de sistemas, desenvolvedor e 

projetista de software para sistemas de informação, consultor na área de tecnologia da 
informação, administrador de bancos de dados, administrador e gerente de redes de 
computadores, gerente de área de área responsável pela adoção, planejamento, 
gerenciamento e/ou desenvolvimento de sistemas de informação em uma organização ou 
organizações interligadas, empresário na área de tecnologia da informação. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
Análise, projeto, implementação, teste, implantação e manutenção de software, 

sistemas computacionais e tecnologia da informação. 

 

Indicadores de ingressantes, formandos, candidato/vaga, evasão 
Ingressantes em sist. informação 2012/02: 30 

Letras e sistemas de informação foram até a 6ª convocação da lista de espera, 
somando com as duas do SISU, foram até a 8ª chamada. 

Diplomados 2012/02: 03 

POTENCIALIDADES: 
- Diversidade de competências nas áreas de formação e de experiência profissional dos 
docentes permite que projetos relacionados à pesquisa e ao mercado de trabalho possam ser 
desenvolvidos como atividade didática. 

- Alto grau de motivação dos docentes na realização de projetos de extensão relacionados à 
temas de suas áreas de pesquisa e de atuação no mercado de trabalho. 

- Garantia de oferecimento de disciplinas da grade curricular do curso sem que haja prejuízo 
aos acadêmicos, através de adiantamento de disciplinas dos semestres e oferecimento de 
disciplinas no período de férias de verão. 

- Alto grau de motivação dos acadêmicos na participação em eventos relacionados às áreas de 
atuação do curso e de cursos de mestrado em diversas instituições do país. 

- Alto grau de motivação dos docentes para a implantação de projetos de desenvolvimento de 
recursos computacionais que envolvam parcerias junto ao nti/ufms, ao ifms câmpus de coxim e 
que possam contar com recursos de agências de fomento. 

- Alto grau de motivação dos docentes e acadêmicos do curso em relação ao desenvolvimento 
de ações multi e interdisciplinares com os demais cursos de graduação do CPCX, da UFMS e 
instituições externas. 
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FRAGILIDADES: 

- Inexistência de produção científica, motivada pela falta de oportunidades de docentes com 
mestrado de formularem e coordenarem atividades relacionadas à pesquisa e a pós-
graduação. 

- Inexistência de docentes na área de arquitetura de computadores, sistemas operacionais, 
sistemas digitais e redes de computadores, para atendimento das grades curriculares ativas no 
curso. 

- Falta de investimento para atualização de equipamentos de informática e de recursos 
audiovisuais que acompanhem as necessidades prementes do curso. 
 

 

2.4 - ENFERMAGEM BACHARELADO 
Modalidade do Curso: Bacharelado 
Modalidade de Ensino: Presencial com turno integral. 

Número de vagas: 50 

DURAÇÃO DO CURSO: 10 semestres. 

PROFISSÃO: Enfermeira(o). 
OBJETIVOS DO CURSO: Formar enfermeiro generalista e humanista com conhecimento 
técnico-científico, crítico e reflexivo, capaz de identificar as necessidades individuais e coletivas 
da população e intervir no processo saúde-doença com uma visão global de seus 
determinantes biológicos, sociais, políticos e culturais mais prevalentes no perfil epidemiológico 
nacional, com ênfase loco-regional. Garantir a qualidade da assistência de enfermagem em 
todos os níveis de atenção à saúde, assegurando a integralidade da atenção e do cuidado, em 
consonância com os fundamentos e princípios da Política Nacional de Saúde. 

 

ATIVIDADES INERENTES: 
a) Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade técnica do 
Serviço de Enfermagem das instituições públicas e privadas de saúde, bem como das 
empresas prestadoras desses serviços; b) Planejamento, organização, execução, supervisão e 
avaliação das atividades diárias de enfermagem do setor sob sua responsabilidade; c) 
Execução de cuidados de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e de maior 
complexidade técnica; d) Realização de consulta de enfermagem, prescrição da assistência e 
de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e, em rotina aprovada pela 
instituição de saúde; e) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem; f) Planejamento e colaboração nos programas de capacitação e de projetos de 
pesquisa; g) Educação em saúde; h) Exercício da docência, respeitada a legislação específica, 
dentre outras. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
Em todos os níveis de assistência à saúde, públicos ou privados, como: hospitais, 
ambulatórios, clínicas de enfermagem independentes, atendimento pré-hospitalar, unidades 
básicas de saúde, empresas, instituições de pesquisa, atendimento domiciliar (Home-Care), 
consultoria, auditoria, assessoria, instituições de ensino (cursos técnicos, graduação, pós-
graduação, entre outros), asilos, creches, indústrias, nas Forças Armadas, comércio de 
produtos farmacêuticos e médico--hospitalares, dentre outras. 
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2.1.2 Indicadores de ingressantes, formandos, candidato/vaga, evasão 
Ingressantes em enfermagem 2012/01: 50. 2013/01: 48 

Diplomados 2013/01. Não há ainda. 

 
POTENCIALIDADES: 

- Região de implantação do curso de acordo com as necessidades do Estado. 

- Acesso da sociedade há um curso de saúde. 

- Interação efetiva dos docentes com o munícipio, em atividades de gestão e assistência à 
saúde. 

 

 FRAGILIDADES: 

- Falta de laboratórios e equipamentos. 

- Escassez de acervo e equipamentos na biblioteca. 

- Campo de estágio na área hospitalar (poucos leitos ativados, falta de U.T.I). 

-Falta de um ambiente de vivência para os acadêmicos ( refeitórios, chuveiro,  sala de reunião, 
lazer, anfiteatro com tamanho adequado). 

 

3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
3.1 – Pós-graduação 
Não há programas de pós-graduação no CPCX.  

 
3.2 - Pesquisa 
- Atualmente os projetos de pesquisa no CPCX são os seguintes: 

Nome: Percepções e diálogo sobre a assistência à gestante no município de Coxim, MS 

Pesquisador: Jeane Marlene Fogaça de Assis Barretto 
Enviado em: 30.11.2012 

Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

  
Nome: Contra a Corrente: Manoel Bomfim e a Cultura Historiográfica Brasileira 

Pesquisador: Luiz Carlos Bento 
Enviado em: 08.11.2012 

Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

  
Nome:

 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE SALAS OPERATÓRIAS: AVALIAÇÃO 
MICROBIOLÓGICA E POR ADENOSINA TRIFOSFATO 

Pesquisador: Marcelo Alessandro Rigotti 
Enviado em: 20.05.2013 

Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
 

4  EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE 

A UFMS incentiva a pratica de extensões e é gerenciada pela PREAE. Em 2012: 
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4.1 Relação dos projetos/ atividades de extensão realizadas pelo PAEXT/ 2012: 

Nome:
 

Orientação e prevenção da instalação de neuropatia periférica em portadores de 
diabetes do município de Coxim - MS 

Extensionista: Juliano Yasuo Oda 
Enviado em: 08.12.2011 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

  
Nome: Coxim Programa 

Extensionista: Priscila Silva Martins 
Enviado em: 13.02.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

 

4.2 Relação dos projetos/ atividades de extensão realizadas pelo EXT/ 2012: 

Nome: I Copa Universitária de Coxim 

Extensionista: Gracy Kely Nonato Ruiz 
Enviado em: 03.04.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

  
Nome: FÁBULAS; RE-ORGANIZANDO OS VALORES E A MORAL 

Extensionista: Carlos Eduardo Vilela Gaudioso 
Enviado em: 08.06.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 

  
Nome: TÉCNICAS DE ORIENTAÇÃO A OBJETOS E JAVA 

Extensionista: Ekler Paulino de Mattos 
Enviado em: 02.01.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

  
Nome: Seminário e Exposição A arte das monções pantaneiras (Cópia) 18-04-2012 

Extensionista: Marcos Lourenço de Amorim 
Enviado em: 03.05.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 

  
Nome: II Semana de Enfermagem: A Arte do Cuidar no Curso da Vida 

Extensionista: Maria Vigoneti Araujo Lima Armelin 
Enviado em: 11.09.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 

  
Nome:

 
I Seminário de Pesquisa em Ciências Humanas - Semana de Recepção de 
Calouros UFMS/CPCX 2012 

Extensionista: Dolores Puga Alves de Sousa 
Enviado em: 22.09.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

  
Nome: CUIDANDO DE CUIDADORES (Cópia) 31-10-2012 

Extensionista: Carlos Eduardo Vilela Gaudioso 
Enviado em: 31.10.2012 

Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

  
Nome: Mesa Redonda: A profissionalização do historiador 

Extensionista: Leandro Hecko 
Enviado em: 30.11.2012 

Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 
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5 AVALIAÇÃO DISCENTE 

 

Pesquisa realizada com os discentes abordando diferentes aspectos da UFMS e dos 
cursos. Também tiveram a oportunidade de avaliar o coordenador e os docentes. As categorias 
avaliadas pelos discentes seguiram a seguinte ordem, e foram dispostos na maioria das 
categorias seis (6) conceitos para a avaliação, sendo eles: muito bom, bom, regular, ruim, 
muito ruim, e não se aplica. 

Disposição das categorias: 
- Coordenador de Curso (como você avalia o desempenho do seu coordenador de curso?). 

- Curso (como você avalia o desempenho do seu curso). 

- Pesquisa e Extensão. 

- Infraestrutura física (como você avalia a infraestrutura do seu curso e da sua unidade. 

setorial acadêmica – Centro, Câmpus, e Faculdade). 

- A responsabilidade social da instituição. 

- A comunicação com a sociedade. 

- Organização e gestão da instituição. 

- Planejamento e avaliação, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

- Políticas de atendimento aos discentes. 

- Disciplina (como você avalia as disciplinas). 

- Desempenho docente (como você avalia o desempenho do professor). 

- Desempenho discente (como você avalia seu desempenho nas disciplinas). 

- Quantas horas semanais são dedicadas aos estudos extra-classe? 

 
5.1 Avaliação do Curso: 

Todas essas categorias foram consideradas seguindo como critério de desempenho os 
conceitos acima destacados. No sentido de visualizar e analisar as respostas obtidas pelo 
sistema (SIAI), segue abaixo as questões internas relativas a cada categoria, e disposta em 
percentuais relativos aos números de respostas, com apresentação em gráficos. 

A avaliação discente foi obtida através do Sistema de Informações de Avaliação 
Institucional– SIAI, disponível no Portal da UFMS. A avaliação na unidade setorial CPCX foi 
constituída por 270 participantes de um total de 474 acadêmicos matriculados. Na tabela 1 é 
indicada a participação dos alunos por curso, demonstrando variação de participação entre 38 
e 82%, com maior envolvimento dos acadêmicos do Curso de Enfermagem. Sendo 
demonstrado na tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Relação de Acadêmicos do CPCX participantes do processo de avaliação 
institucional da UFMS 2012. 

CURSO TOTAL RESPONDEU PERCENTUAL 
HISTÓRIA 110 42 38,18% 
LETRAS 122 74 60,66% 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 113 47 41,59% 
ENFERMAGEM 129 107 82,95% 
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Após a realização da pesquisa percebemos que no curso de História a maior 

participação foi dos alunos matriculados no terceiro período que apresentou 18 participantes de 
um total de 27, no curso de Letras a maior participação foram os acadêmicos matriculados no 
sétimo período com 26 participantes de um total de 29, em S.I a maior participação ocorreu 
entre os acadêmicos do primeiro período com 21 participantes de um total de 50, já no curso de 
Enfermagem a maior participação ocorreu com os acadêmicos do segundo período que 
somaram 42 participantes de um total de 50. 

A pesquisa realizada com os discentes abordou diferentes aspectos da UFMS, do 
curso, do coordenador e dos docentes, em questões fechadas e abertas. Cada pergunta 
descrita a seguir foi avaliada entre muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim ou não se aplica. 
O aluno também teve possibilidade de realizar comentários sobre o que achasse ser pertinente. 

Quando os acadêmicos foram questionados se conheciam o Projeto Pedagógico de 
Curso (PPC) do seu curso, obtivemos os seguintes resultados: No curso de Enfermagem 
57,94% responderam que sim, e 42,06% responderam que não, no curso de História 54,76% 
responderam que sim e 45,24% responderam que não, em Letras 60,27% responderam que 
sim e 39,73% responderam que não e no curso de S.I o panorama não foi diferente pois  
57,45% responderam que sim enquanto que 42,55% responderam que não, essa detalhe 
mostra que uma grande parcela dos acadêmicos (aproximadamente 40%) desconhecem o 
Projeto Político Pedagógico de seu curso, fato esse que deve ser levado em consideração por 
parte dos coordenadores dos cursos de graduação. 

Quando foram indagados sobre como você avalia a proposta do curso quanto às 
exigências da sociedade e do perfil profissional desejado, 50% dos acadêmicos do curso de 
história responderam como Bom, no curso de Letras 56,16% responderam como Bom, no 
curso de S.I 53,19% responderam como Bom, em Enfermagem o resultado foi semelhante, 
52,34% dos participantes responderam como Bom. Dessa forma em uma análise mais 
criteriosa dos resultados, podemos afirmar que uma grande parte dos entrevistados 
(aproximadamente 80%) respondeu que a proposta do curso atende às exigências da 
sociedade, e uma minoria relatou que a proposta é ruim ou regular. 

Quando os acadêmicos foram questionados sobre qual é a sua avaliação a respeito da 
matriz curricular de seu curso (duração, disciplinas, flexibilidade). Verificamos que 57,25% dos 
acadêmicos julgam que a matriz curricular do curso é boa, apenas os acadêmicos dos cursos 
de SI 25,53% e História 33,33% relataram que a proposta é da matriz curricular do curso é 
regular. Os dados gerais podem ser visualizados na figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Avaliação dos acadêmicos a respeito da matriz curricular de seu curso. 
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Os dados relacionados com a avaliação do sistema acadêmico SISCAD são demonstrados na 
figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Avaliação dos acadêmicos a respeito do sistema acadêmico SISCAD. 
 

Os dados relacionados com as opiniões dos acadêmicos sobre como eles avaliam o seu 
curso em relação ao oferecimento de atividades e orientação para o cumprimento das 
Atividades Complementares são demonstrados na figura 3. 

 
Figura 3.  Avaliação dos acadêmicos a respeito ao oferecimento de atividades e orientação 
para o cumprimento das Atividades Complementares. 
 
 

A figura 4 demonstra a opinião dos acadêmicos sobre como você avalia a 
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atuação/qualidade dos professores de seu curso. 
 

 
 
Figura 4.  Avaliação sobre a atuação e qualidade dos docentes do seu curso. 
 
 

Quando questionados sobre qual é a sua avaliação sobre a atuação dos representantes 
discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do seu curso, encontramos os 
seguintes resultados demonstrados na figura 5. 
 

 
 
Figura 5. Avaliação sobre a atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do 
centro acadêmico do seu curso. 
 
 

Os resultados relacionados com a opinião dos acadêmicos sobre qual é a sua avaliação 
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sobre o TCC (normas, orientação, cronograma) são demonstrados na figura 6. 
 

 
 
Figura 6. Avaliação sobre a avaliação sobre o TCC. 

5.2  Avaliação da Coordenação de Curso: 
A avaliação discente sobre o desempenho dos coordenadores de curso foi realizada por 

04 questões fechadas e possibilitou um espaço para que os acadêmicos expressassem suas 
opiniões através de comentários sobre a atuação da coordenação de seu curso. 

Os resultados indicaram, de maneira geral, que os acadêmicos avaliaram como boa a 
atuação do coordenador, nos quesitos de: disponibilidade e atenção aos alunos, divulgação do 
PPC, cumprimento dos prazos e orientação sobre as atividades de pesquisa e extensão. Os 
resultados, por curso e por questão, são apresentados nas figuras abaixo. 
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Figura 7. Avaliação da coordenação de curso através da avaliação discente. 
 

Foram obtidos 62 comentários onde a maioria manifestou preocupação com a falta de 
disponibilidade do coordenador, sobrecarga de trabalho, entre outros. Alguns alunos 
apresentaram sugestões para melhoria da gestão do curso pelo coordenador como, por 
exemplo, que o coordenador assuma menor quantidade de disciplinas, tenha comunicação 
facilitada com o aluno, entre outras. 

Comentários dos acadêmicos sobre a coordenação de curso. 
 

CPCX-CÂMPUS DE COXIM 

Curso: 0804-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

• Melhor resolutividade quando se trata das reinvidicações dos acadêmicos. 

• Teria que ser mais rigido!!! 

• Deveria haver uma maior participação da coordenação no curso, estando por dentro de 
todas as informações necessarias que o curso requer. 

• A coordenação poderia procurar solucionar os problemas em curto prazo, como falta de 
livros, materiais, e aulas práticas. 

• A coordenadora do curso não dispoe de muito tempo para o cumprimento de atividades 
solicitadas, pois a mesma faz doutorado e não fica muito no campus. 

• Não disponibilidade de tempo para o curso devido a sua ausencia para doutorado. 

• O curso é igual ao SUS.Perfeito no papel mas quando colocado em prática deixa a 
desejar em muitas coisas.Já estou quase acabando meu curso e até agora não sei o 
que é pisar dentro do laboratório do meu campus pois o mesmo não possui.Como vou 
ser uma profissional de qualidade se o curso não é. 

• buscar mais atividade extracurriculares, onde na pratica junto com a teoria o 
aprendizado seria de maior conhecimento. 

• O curso de enfermagem vem desenvolvendo, dentro desses tres anos um trabalho 
muito bom,mesmo com a falta de recurso que o campus oferce. Os professores são de 
grande competencia, que consegue nos forncer conteúdo e aprendizagem mesmo não 
tendo um laboratorio e materiais suficientes. 

• poderia promover mais aulas praticas em laboratórios, mas o campus não possui 
laboratórios 

• Manter maior contato com os acadêmicos! 

• Faz o que esta ao alcance para trazer melhoras ao câmpus. 

• Que continue a coordenação assim, atenciosa e se importando sempre com os 
interesses dos academicos. 

• Pouca disponibilidade e flexibilidade 

• nada a declarar. 

• *Sem sugestoes penso que nossa coordenadora esta de parabéns... muito competente 
e simpática com todos! 

• Não há atenção aos acadêmicos,deveria haver mais disponibilidade para com eles. 

• Não tem atenção para os academicos E deveria ter mais responsabilidade. 
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• sem restrinções 

• a coodernador muito ausente precisar estar mais presente..... e o professor deveria 
mudar metodologia para todos pudessem entender...... 

• no momento esta tudo bom 

• muito bom atende as necessidade do aluno 

• proporcionar mais acessibilidade aos alunos em relaçao as decisoes sobre o curso 
oferecido. 

• presença 

Curso: 0803-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO 

• A coordenação neste momento atende as nossas necessidade ,apesar que deveria ter 
sido feito um divulgação sobre está avaliação ,pois fiquei sabendo na ultima e muito 
não irão responde-lo por falta de informação. 

• melhorar laboratorios de tecnologias 

• Em Minha opnião, deveria haver uma maior comunicação entre coordenação e alunos, 
pois muitas vezes precisamos tirar duvidas, expor opniões,ou até mesmo um auxilio e 
não somos atendidos de mediato. 

• Sem criticas 

• Quando precisei da coordenação, sempre fui atendida e sempre com muito respeito. 

• professor que sabe muito porem não tem facilidade de transmitir ao aluno 

• Apesar de muito atenciosa e prestaiva, ao meu ver a coordenadora poderia ser um 
tanto quanto mais organizada e ágil em suas atividades. 

• A cooedenação é otima. 

• Bom, a coordenadoria possui sim uma boa atuação no seu cargo, mas que poderia 
melhorar na questão de agilidade e atenção aos acadêmicos que necessitam de seus 
serviços. 

• A cordenação tem como objetivo estar a disposição dos alunos. 

• Estou no primeiro ano e considero boa a atuação da coordenação. 

• Dificuldade em relação a explicação do professor tainã, sendo ele muito inteligente mas 
não sabe passar para o academico o conteúdo, prova-se pela quantidade de alunos 
que desistiram de suas aulas. 

• Não tenho criticas, estou satisfeita com a coordenação. 

Curso: 0801-HISTÓRIA - LICENCIATURA 

• Deveria haver eleição de forma PARITÁRIA para eleição de coordenação de curso. 

• não tenho nada a reclamar. 

• Acho que poderia haver um diálogo mais frequente da coordenação com os alunos,para 
que se possa estabelecer uma relação de confiança para ambas as partes. 

• Não tenho nada a declarar,a respeito da coordenação. 
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• Deveria se ter uma maior interação entre os alunos e a cordenação, havendo melhores 
esclarecimentos sobre determinados assuntos mas apesar de tudo temos um exelente 
cordenadora que nos ajuda no que se é posivel 

• ouvir mais os academicos, dar mais atenção para as dificuldades e dar direito de 
atendimento especial aos academicos com qualquer tipo de deficiencia, pois o campus 
de Coxim referido a isso é uma vergonha! 

• SEM SUGESTOES. 

• Ha pouco horas atividades, deveria ter mais acompanhamento com as salas, suas 
dificuldades. 

• ha pouca hora atividade para participar,quando tem em outro local não podemos ir por 
motivo do horario de serviço ou temos que estar na aula em sala. 

• toda fez que procuramos ela não está ou está ocupada,mas passa todas os recados. 

• uma participação mais presente dos coordenadores do curso na vida do estudante. 
projeto que divulgue os cursos do compus para sociedade. 

• A coordenadora do nosso curso assume com toda responsabilidade e competência a 
sua função, e nao tenho nada de mal a falar, e sim parabenizar por estar semprre 
presente nos eventos da ufms e dando total apoio em tudo que é possivel 

Curso: 0802-LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL 

• No que tange a acessibilidade dos acadêmicos à Coordenação fica evidenciado a 
facilidade de acesso, porém no que diz respeito às atividades administrativas poderia 
ser melhor divulgada. 

• precisa ser mais divulgado trabalhos de pesquisa, mais incentivo na area de mestrado. 

• Naõ tenho queixas penso que está muito boa. 

• Não posso reclamar, gostaria de estar começando o curso agora,pois a coordenação 
do momento é muito preocupada com a qualidade do ensino e mostra isso com ações. 

• Que sejem mais claros em todas as informações passadas aos acadêmicos 

• MUITO BOA,TODAS AS MINHAS DÚVIDAS SÃO MUITO BEM ESCLARECIDAS PELA 
COORDENAÇÃO. 

• Nem uma critica,pois a coordenação sempre está pronta para nos ajudar. 

• muito boa... 

• Gostaríamos, que ao ligarmos para a universidade,pudéssemos obter a resposta,se 
nosso professor/coordenador, estará ou não presente na aula do respectivo dia.Pois 
entedemos,que não há maior comunicação entre nós acadêmicos,e a 
universidade.Dependemos de terceiros,e ao querer saber se haverá ou não aula,nos 
pouparia tempo,pois é simples vir e nos avisar,caso saibam que não teremos a 
companhia de nosso professor na aula do dia seguinte. 

• Gostaria que tivesse mais divulgação na parte de projetos, pesquisas, etc. para os 
acadêmicos. 

• gostariamos de obter mais clareza em relação as propostas direcionadas ao curso. 

• To conhecendo pouco sobre a coordenação, mas to vendo que se mostra muito boa, 
sendo que, o coordenador que também é professor se mostra bem disponibilizado aos 
demais. 
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• Aqui em Coxim não existe atividades de pesquisa o que é muito ruim no meu ponto de 
vista, também não ha a motivação para pesquisas e suas publicações, ou seja, essa 
atividades são enexistentes. 

 
 
 
5.3 Avaliação das disciplinas e docentes: 

Nesse grupo de questões, a avaliação das disciplinas e docentes possui abordagem 
ampla. Também houve ambiente aberto para manifestação livre dos discentes para indicação 
de pontos críticos e positivos da disciplina e dos docentes. Os textos serão disponibilizados 
somente para os coordenadores de curso para que avaliem e elaborem estratégias de melhoria 
dos pontos críticos. 

Os resultados dos alunos respondentes foram semelhantes entre os cursos e são 
apresentados nas figuras abaixo. Verificamos que a maioria dos alunos do câmpus de Coxim 
consideraram como: 

- muito boa a importância das disciplinas para formação discente; 

- muito boa e boa a adequação dos conteúdos das disciplinas e dos laboratórios e 
equipamentos para aulas praticas; 

- boa e regular a disponibilidade da bibliografia das disciplinas na biblioteca do câmpus. 
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Figura 8. Avaliação das disciplinas e seus respectivos docentes (resultado agrupado por 
curso). 
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5.4 Avaliação do desempenho discente 
Os resultados de autoavaliarão da maior parte dos discentes foi semelhante entre os 

cursos e expressou conceitos elevados entre muito bom e bom, para participação/dedicação 
nas disciplinas e pontualidade/permanência nas aulas. A assimilação dos conteúdos foi 
expressa nos itens muito bom, bom e regular. Os dados são representados na figura 9. 

 

 
Figura 9. Avaliação do desempenho discente. 
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5.5 Avaliação do desempenho docente: 
Com relação ao desempenho docente, cada disciplina/docente foi avaliado 

individualmente pelos alunos, entretanto discutimos abaixo o somatório das respostas de todos 
os docentes. 

Os acadêmicos informaram que a maioria dos professores apresenta o plano de ensino 
da disciplina e faz a divulgação e entrega de notas e avaliações no tempo previsto. Avaliaram 
como muito bom ou bom todos os aspectos questionados, como a qualidade didática, o 
relacionamento com os alunos, pontualidade e coerência do conteúdo ministrado. Os dados 
são demonstrados agrupados na figura 10. 
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Figura 10. Dados relacionados com o desempenho docente. 
 
5.6 Avaliação de pesquisa e extensão: 

As respostas foram semelhantes entre os cursos, que expressaram a maioria dos 
resultados das 05 questões sobre pesquisa e extensão entre boa, regular e ruim. Somente a 
questão sobre a qualidade das extensões como complemento para formação profissional 
apresentou a maioria das respostas como muito boa e boa. Os resultados referentes à 
pesquisa e extensão são demonstrados na figura 11. 
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Figura 11. Opinião dos discentes com relação à pesquisa e a extensão na unidade setorial. 
 
5.7 Avaliação da Infraestrutura física: 

Com relação à infraestrutura física da unidade setorial CPCX, a maioria dos acadêmicos 
avaliou como muito bom ou bom as questões como instalações dos laboratórios e salas de 
aula, recursos computacionais e conforto. Os acadêmicos do curso de Enfermagem em alguns 
ponto avaliaram como ruim ou não se aplica, tendo em vista que muitos dos ambientes 
(laboratórios, salas e equipamentos) ainda não foram devidamente entregues pela 
administração pública ou não foram instalados adequadamente. 

Um ponto importante a ser destacado é o fato de que na unidade setorial em questão 
ainda não há espaços destinados para o descanso e o lazer dos acadêmicos, tão pouco exista 



Relatório de Autoavaliação Setorial – 2012                                                                                        
27 

 

uma cantina ou lanchonete universitária que possa atender aos acadêmicos dos cursos 
existentes na unidade setorial, lembramos que no entorno da unidade setorial existe uma 
lanchonete particular, mas não disponibiliza o atendimento em todos os períodos muito menos 
em todos os dias da semana em que há aulas na unidade. Os dados são representados na 
figura 12 (agrupadas). 
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Figura 12. Resultados referentes á infraestrutura da unidade setorial. 
 
5.8 Comentários dos Discentes sobre a infraestrutura física da unidade setorial CPCX 

Curso: 0804-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

• No campus cpcx nao possoi refeitório... precisa de um estacionamento coberto para 
motos... 
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• Instalação do laboratório, no momento em construção, mas que já deveria estar 
concluída, e que é de fundamental necessidade para o curso. 

• lanchonete interna no campus; estacionamento para motos e carros adequadamente 
arborizados; 

• Como nosso curso é em período integral na maioria das vezes,principalmente para os 
academicos que necessitam de ônibus para ir e voltar pra universidade,o horario de 
almoço fica completamente tumultuado.Portanto sugiro que seja implantada uma 
cantina na Universidade de preferencia com um preço assesível ao academico.Pois 
devido a falta de tempo na maioria dos casos dependemos financeiramente dos nossos 
pais.E com a falta de tempo nossa alimentação acaba sendo inadequada prejudicando 
nossa Saúde. 

• falta de manutenção dos bebedouros, quantidades de livros insuficiente para suprir a 
quantidade de academicos dos varios periodos, não existencia de cantina dentro da 
instituição 

• Minha turma está no penúltimo ano da faculdade e ainda não temos laboratório para as 
aulas práticas do curso. 

• - Falta laboratórios(espaço físico próprio) para realização de aulas praticas, pois a obra 
do laboratório nunca é terminada,dando mal formação profissional aos acadêmicos; - 
Falta equipamentos de extrema necessidade para realização de aulas praticas; - Não 
existe uma lanchonete ou cantina interna no campus; - Existe grande falta de livros que 
não tem na biblioteca; 

• nada a declarar 

• o laboratorio que deveriammos estar utilizando nao ficou pronto, esta em obra desde a 
implantaçao do curso 

• o curso deixa a desejar quando se trata de infra-estrutura, pois não temos laboratórios 
ainda, tornando as aulas práticas inexistentes. 

• *Não temos acesso ao laboratorio de informatica, a não ser acompanhado por algum 
professor, ai eu pergunto quem vai querer ser guarda!!!! 

• laboratório não funciona esta ainda em construção,e limpeza ruim chegamos e salas 
estão sujas.cantina não existe na faculdade,e muito ruim.banheiro as vezes estao 
sujos. 

• O serviço de limpeza não é muito bom, falta livros especificos de cada disciplina a 
serem estudas no decorrer dos semestres, não há cantina dentro da universidade. 

• A limpeza é horrivel, além de as pessoas que trabalha nessa area de limpeza trata os 
alunos com mal humor, limpa os banheiros na hora do intervalo. A cantina é ruim 
também as coisas que vende é muito caro. 

• Falta livros 

• Laboratórios em construção desde... sempre. 

• Quase não tem livro na biblioteca. 

• - A demanda de livros para o curso é péssimo, é necessário a compra o mais rápido 
possível! 

• EM relação a biblioteca, o material didatico é muito pouco existem livro aqui que só 
teem dois exemplares, onde o curso hoje conta com 150 academicos. 

• Para começar um dos problemas no campus CPCX é a limpeza, principalmente dos 
sanitários, é simplesmente péssima. Outro problema é a falta do nosso laboratório que 
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prejudica muito o curso. a biblioteca precisa de mais exemplares.e nosso campus não 
oferece nenhum tipo de cantina ou lachonete no interior . 

• O nosso laboratório esta em construção e nunca fica pronto,ha mais de três anos.Falta 
livros em nossa biblioteca,e quando tem é em poucas quantidades,para profissionais 
competentes é necessário que o ensino além de qualidade tenha ferramentas para o 
aprendizado academico. 

• É um absurdo não ter um restaurante ou lanchonete no campus Coxim, além de não ter 
laboratório para o curso de Enfermagem. 

• quanto ao laboratorio de informatica, fomos proibidos de usar. quanto a cantina se 
dependermos da cantina ficamos com fome, pois alem de nao ter nao deixam ninguem 
vender nada. obs:proibiram o café e o cha para os alunos, temos q ficar o dia inteiro a 
míngua. quanto a biblioteca nao tem espaço para estudar. 

Curso: 0801-HISTÓRIA - LICENCIATURA 

• Não existe limpeza nas salas de aula, nos banheiros, no pátio é um verdadeiro caos, 
pois não se tem um local apropriado limpo somente as salas da direção do campus, é 
vergonhoso. 

• não tenho nada a declarar. 

• Nosso campus tem o curso de enfermagem á 3 anos e ainda ñ tem laboratório -.-' A 
biblioteca ñ oferece um bom acervo de livros,faltam até livros considerados base para 
os cursos; A internet vive caindo e nossos computadores,pelo menos os 
disponibilizados aos alunos,são velhos e vivem pifando; As mesas das salas de aula 
são ruins pra quem é alto,pois elas são baixas ñ permitem que se sente corretamente,e 
as cadeiras são desconfortáveis e pequenas pra quem é gordo.(O que pode ser 
interpretado com preconceito já que tudo parece ser feito pra agradar somente quem é 
magro e pequeno),sem contar o anfiteatro quebrado e desconfortável; Quanto a 
limpeza deixa a desejar,as vezes o que o professor escreveu no quadro na sexta á 
noite ainda está lá na segunda -.-' sem contar que,além de se gastar mta folha á toa, há 
um tremendo gasto desnecessário de agua ao lavar a faculdade tda tarde,é 
ecológicamente incorretíssimo! Embora o campus seja pequeno,falta sinalização,pois 
quem chega lá, por exemplo pra um 1° dia de aula, e é de fora ou nunca havia ido lá 
fica perdido... 

• nessessita de computadores especiais para academicos com deficiencia visual1 

• deveria ser ter mais recusos para desenvolver uma melhor aprendisagem 

• não se deve cobrar por declaração! 

• não tem livros na biblioteca,carteiras desconfortaveis que priorisam magros e pequenos 
e não tem cantina e a faculdade é muito longe e não tem asfalto. 

• Seria muito bom se tivesse copos descartáveis para beber água. 

Curso: 0802-LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL 

• Localização do campus de dificil acesso para quem não tem meios de locomoção por 
se encontrar longe do territorio urbano. 

• Precisa ter mais limpeza na rea dos sanitários. 

• Na área destinada aos veículos necessita de placas de limite de velocidade, o câmpus 
conta apenas com um vigilante por turno ,de doze em doze horas, sob meu ponto de 
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vista teria que ter no mínimo três por turno, evitando futuros problemas para com a 
instituição e seus frequentadores. 

• seria muito bom se, tivéssemos uma cantina dentro do Campus. 

• sobre as aulas do laboratorio de letra esta pouco espaço por que esta com materiais de 
outros cursos....o de enfermagem: armarios e materiais ,dificultando nossa 
movimentação,pois a porta de entrada da sala esta com pouco acesso de abertura 
devido um armario colocado atras dela devido opção de espaço e cheiro desagradavel 
das luvas que estao nas caixas. 

• O único problema enfrentado por nós alunos de Letras, é a ultilização do laboratório de 
línguas pelo curso de Enfermagem, pois há em nossa sala alunas gestantes, que por 
causa do odor forte dos objetos do curso, não podem ficar por muito tempo na sala, 
sem contar que toma muito espaço físico da sala. 

• Poucos livros na biblioteca 

• É necessário mais livros disponíveis aos acadêmicos. 

• Não há cantina, lanchonete no campus. também o atendimento da biblioteca é péssimo, 
pois quem atende não sabe da nem um tipo de informação. 

• Nada a Declarar... 

Curso: 0803-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO 

• falta opção de lazer 

• Pessoal da limpeza merece aumento, não temos cantinas ou lanchonetes. 

• nao tem o que reclamar 

5.9 Avaliação da responsabilidade social da instituição: 
Os conceitos bom e regular foram apresentados pela maioria dos alunos do CPCX ao 

avaliarem a responsabilidade social da instituição. Resultados demonstrados na figura  13. 

 

 



Relatório de Autoavaliação Setorial – 2012                                                                                        
35 

 

 
 
 

Figura 13. Dados relacionados com responsabilidade social da universidade. 
 

5.10  Avaliação da comunicação com a sociedade: 
Essa categoria foi avaliada por 04 questões fechadas direcionadas para acesso a 

informação, serviços da ouvidoria, e qualidade do portal da UFMS e do Curso. Os resultados 
indicam que a maioria dos alunos do CPCX consideram: (dados apresentados na figura 14) 

- bom e regular o acesso a informações; 

- bom e regular o serviço da ouvidoria; 

- bom e regular o portal da UFMS; 

- bom e regular o portal da sua unidade acadêmica, ou não conhecem esse serviço por não 
existir ou não ser divulgado. 
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Figura 14. Dados relacionados com a comunicação da universidade com a sociedade. 
 
5.11 Avaliação da organização e gestão da instituição: 
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A organização e gestão da instituição foi avaliada por 03 questões direcionadas para a 
avaliação do servico dos tecnicos-administrativos, participação discente nos processos 
decisórios e atuação do DCE. Através dos resultados observa-se que a maioria dos alunos do 
CPCX indicou ser: (figura 15) 

- bom o atendimento dos técnicos- administrativos da sua unidade; 

- bom e regular a participação dos alunos nas decisões dos cursos e da unidade setorial; 

- bom e regular a atuação do DCE destacando também uma quantidade considerável de 
respostas ruim, muito ruim ou aspecto não aplicado. 
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Figura 15. Dados relacionados com a organização e a gestão da instituição. 
 
 
5.12 Avaliação do planejamento e avaliação, resultados e eficácia da autoavaliação 
institucional: 

Esse aspecto foi avaliado por uma questão que questionou as melhorias realizadas a 
partir das avaliações anteriores. Através dos resultados podemos verificar que a maior parte 
dos acadêmicos respondeu que as melhorias realizadas são boas ou regulares, destacamos 
uma quantidade razoável de acadêmicos do curso de Sistemas de informação que relataram 
não se aplica ou não observado. (figura 16) 

 

 
 
Figura 16. Ações instituicionais para melhoria da unidade setorial. 
 
 
 



Relatório de Autoavaliação Setorial – 2012                                                                                        
39 

 

5.13 Avaliação da política de atendimento aos discentes: 
Essa categoria foi analisada por 04 questões fechadas e ambiente para inserção de 

comentários. A maioria dos acadêmicos do CPCX considerou como muito boa ou boa a oferta 
de bolsas estudantis. (figura 17) 

Houve respostas mais homogêneas entre os cursos nas questões avaliadas para oferta 
de atividades extracurriculares, onde a maioria considera esse item entre bom e regular; 
desconhecimento sobre os serviços de apoio e orientação psicossocial e sobre a oferta de 
cursos de nivelamento. 

A questão aberta possibilitou que os acadêmicos fizessem apresentações, observações, 
criticas e sugestões sobre a política de atendimento aos discentes. 
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Figura 17. Dados relacionados com a política de atendimento aos discentes. 
 
5.14 Comentários sobre a política de atendimento aos discentes 

CPCX-CÂMPUS DE COXIM 

Curso: 0804-ENFERMAGEM - BACHARELADO 

• Em relação as bolsas estudantis, elas deveriam ser continuas e não apenas por um 
periodo de tempo, assim os projetos não seriam abandonados no meio de sua 
execução. 

• Deveriamos ter acesso a um restaurante universitário, pois temos um curso integral, 
onde seria de grande valia. E questões de semanas acadêmicas, congressos, cursos 
de extênsão, a UFMS em si peca muito, disponhomos pouco desses benefícios para 
nossa vida acadêmica. 
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• Sobre o oferecimento das bolsas permanencias e alimentação deveria ser verificado 
quem realmente necessita,pois há pessoas que não tem necessidade de receber. 

• tem poucas vagas prara bolsa e muitos que conseguem nao precisa 

• No ano passado tivemos uma Assistente Social sedida para o campus pela Prefeitura 
de Ponta Porã, que nos ajudou muito, fez um ótimo trabalho em relação aos serviços 
psicossociais da unidade e interação entre alunos. A importância de uma pessoa como 
ela é fundamental, o campus precisa de uma asistente social, presente e prestativa, 
para atender melhor as necessidades dos alunos. 

• Durante o ano de 2012 estavamos com uma assistente social cedida, o que fez uma 
diferença, pois tivemos acesso a um profissional na area de assistencia, algumas 
coisas foram feitas como o dia comemorativo das crianças onde interagiu tecnicos, 
professores, alunos e comunidade. 

• Acho um absurdo ter uma assistente social na universidade quem não exerce nenhuma 
atividade com a comunidade, não vem nos horários propostos por ela mesma (ELAINE 
TEXEIRA GAUDIOSO), sempre está ausente para questionamentos importantes sobre 
bolsa e projetos. 

• a assistente social do campus nao aparece no seu horario de serviço, e coloca bolsistas 
para trabalhar no seu lugar. quanto aos congressos nao ha estimulo para q os alunos 
possam comparecer. 

Curso: 0802-LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL 

• As unidades mais distantes como a de Coxim precisam de mais apoio principalmente 
nessa aréa de pesquisa. 

• Nunca ouvi dizer que dentro da universida teria esse tipo de atendimento psicossocial, 
muito menos de nivelamento. 

• Gostaria de ressaltar que estou na cidade de coxim desde Outubro desempregado e 
totalmente abandonado pelos poderes públicos competentes... A UFMS deveria 
imaginar por motivo da greve viria academico de fora e não tive estrutura enhuma para 
permanecer na cidade... Até hoje não tenho nenhuma bolsa siquer, nem emprego... 
Estou devendo onde moro e sujeito a ser despejado e alimentação estou conseguindo 
através de doações... Meus Parabéns ao Governo Federal, por me deixar totalmente 
desampado... Atenciosamente: Matheus Luiz Botelho 067 9678 3775 

Curso: 0803-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO 

• Não nos foi apresentado cursos de nivelamento, portanto muito ruim. 

• Tecnicos administrativos merecem aumento 

Curso: 0801-HISTÓRIA - LICENCIATURA 

• O processo de seleção das bolsas é uma piada. Vc passa por todo um processo 
extenso e chato pra no final das contas ganhar bolsa os mesmos alunos de sempre: 
que trabalham, e se sustentariam bem sem ela -.-' 

• não temos apoio. 
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6 - AVALIAÇÃO DE COORDENADORES 
Os coordenadores foram questionados sobre as condições de gestão e oferta do curso, 

pesquisa e extensão e sobre o desempenho da direção de centro, dos docentes e discentes, 
utilizando formulário em Word, com 36 questões objetivas com os mesmos critérios de analise 
da avaliação discente, e questões descritivas para analise qualitativa do desempenho do Curso 
em 2012. Também puderam apresentar suas criticas, sugestões e observações. 

Para disponibilizar os resultados referentes à avaliação dos Coordenadores de Curso, 
procedeu-se a tabulação dos resultados colhidos junto ao Coordenador de cada Curso no 
Câmpus de Coxim, e a partir da tabulação foram elaborados os gráficos no qual os resultados 
dos cursos de Letras, História, Enfermagem e Sistemas de Informação foram agrupados e os 
resultados comentados em cada grupo de questões. 

 
6.1 Avaliação da direção de centro pelos coordenadores 

Os coordenadores avaliaram a direção do CPCX com 08 questões relacionadas na 
figura 13, indicando que a maioria considera: (figura 18) 

- muito bom e bom o acesso do coordenador a direção, a comunicação/ divulgação de decisões 
dos conselhos de superiores e setoriais da UFMS; 

- Muito boa e boa a agilidade da direção no retorno as solicitações dos coordenadores, a busca 
de solução de problemas, a clareza das prioridades de atendimento e o acesso e atendimento 
da reitoria e das pró-reitorias; 

- A mediação de conflitos, a promoção da integração entre os coordenadores quanto as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão ficou entre muito bom e ruim. 

Os coordenadores responderam diferentemente a questão sobre 
treinamentos/orientação recebida quanto as responsabilidades e as atividades a serem 
desenvolvidas pela coordenação. Houve respostas entre bom, regular e muito ruim, indicando 
que a direção precisa melhorar  a orientação sobre as responsabilidades e as atividades a 
serem desenvolvidas pelos coordenadores. 
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Figura 18. Avaliação da direção pelos 
coordenadores de curso. 
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6.2 Avaliação da gestão e oferta dos cursos pelos coordenadores 
Os coordenadores avaliaram a gestão e oferta dos cursos em 10 questões, conforme 

apresentado na figura 14. Os resultados indicaram que os coordenações possuem satisfação 
com relação ao atendimento da secretaria acadêmica e com relação ao auxilio da COAC e da 
SAP, os coordenadores relataram que não se aplica ou não foi observado, fato esse 
relacionado provavelmente com o desconhecimento desses setores por parte dos 
coordenadores avaliados. (figura 19) 

A maioria dos coordenadores considerou: 

-bom ou regular: o espaço físico para o oferecimento do curso e os equipamentos de 
laboratório e informática;  

-regular ou ruim o espaço físico disponível nos laboratórios com relação ao numero de alunos 
por turma, tendo em vista que as salas de aula são projetadas para acomodar 40 alunos em 
cada turma, e no entanto são admitidos 50 alunos em cada nova turma, outro fator a ser 
destacado é com relação ao mobiliário inadequado para a prática de atividade acadêmica;  

-atendimento da biblioteca setorial de acordo com as necessidades do curso foi avaliada como 
regular ou ruim pelos coordenadores; 

-disponibilidade dos docentes para oferta de disciplinas é considerada como regular ou ruim no 
ponto de vista dos coordenadores avaliados; 

-o atendimento e disponibilidade de pessoal nos laboratórios foram avaliados como bom. 

-A atuação do NDE e alterações no PPC apresentaram mesmo perfil de respostas sendo bom 
ou regular; 
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Figura 19. Resultados dos coordenadores a respeito da gestão e oferta de cursos na unidade 
setorial. 

 
6.3 Avaliação dos docentes pelos coordenadores 

A figura 20 indica prevalecia do bom desempenho dos docentes nos critérios avaliados 
(7 questões), com respostas entre muito bom, bom e regular. O desempenho satisfatório se 
refere a preocupação com a integração da disciplina na matriz curricular, atenção ao 
aprendizado dos alunos, adequação do sistema de avaliação de acordo com o PPC, 
atendimento dos alunos extra-classe, presteza no atendimento a coordenação, preenchimento 

do SISCAD e assiduidade e pontualidade. 
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Figura 20. Avaliação dos docentes pelos coordenadores. 

 
 
6.4 Avaliação da pesquisa e extensão pelos coordenadores 

Os resultados (figura 21) indicam que a maioria dos coordenadores considera: 

- boa e regular a integração do curso com a pesquisa, ensino e extensão, no entanto o apoio 

institucional para essas praticas foi considerado regular ou ruim; 

- regular ou ruim a produção cientifica dos professores e infraestrutura para pesquisa e 
extensão na UFMS. 
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Figura 21. Avaliação da pesquisa e extensão realizada na unidade setorial pelos 
coordenadores de curso. 

 
6.5 Avaliação dos discentes pelos coordenadores de curso 

Os resultados da avaliação dos alunos pelos coordenadores são expressos na figura 
22, onde e observado que: 

- a maioria (03) coordenadores consideraram regular a participação dos alunos em eventos 
programados pelo curso; 

- respostas bom, regular e ruim sobre o interesse nas atividades complementares, cumprimento 
de prazos pelos alunos,  

- os coordenadores consideram a assiduidade do aluno boa ou regular. 
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Figura 22. Avaliação dos discentes da unidade setorial por parte dos coordenadores. 

 
6.6 Autoavaliação dos coordenadores de curso 

Os resultados indicam que os coordenadores consideram bom o seu conhecimento 
sobre os documentos oficiais da instituição e do curso, são demonstrados na figura 23. 

A resposta quando questionado se o coordenador tem exercido suas funções foi muito 
bom ou bom. 

 
Figura 23. Autoavaliação dos coordenadores de curso da unidade setorial acadêmica CPCX. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da aplicação da avaliação institucional com os acadêmicos percebemos que 
houve uma maior participação com relação aos anos anteriores, fato esse que demonstra a 
preocupação dos mesmos com a melhoria e o constante aprimoramento dos cursos de 
graduação na unidade setorial de Coxim. 

Destacamos os comentários relacionados com a falta de estrutura no câmpus, no que se 
refere aos itens de sala de aula, conforto, laboratórios, sanitários e equipamentos de 
informática e/ou laboratórios específicos. Esse fator foi também percebido na avaliação dos 
coordenadores de curso que se mostraram preocupados com essa situação. 

Ressaltamos que é de extrema importância que alguns pontos sejam analisados e 
ponderados para ações diretas seja por parte da direção da unidade setorial ou através dos 
coordenadores de curso que são: 

1. Apresentação do PPC aos acadêmicos do curso de graduação, visto que pelo 
menos 40% das respostas julgaram não conhecer o documento; 

2. Melhorar a política de atendimento ao discente; 
3. Proporcionar treinamento aos coordenadores de curso no que se referem às 

atribuições próprias do cargo; 
4. Estabelecer juntamente com a Reitoria estratégias que possam melhorar a 

permanência do acadêmico no campus, com áreas de convivência, lazer e 
alimentação adequados. 

Acreditamos que existam potencialidades na comunidade acadêmica (alunos, 
professores, técnicos) que possam ser exploradas com estratégias e medidas que visem à 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem na unidade setorial CPCX. Começando com 
medidas simples como engajar o acadêmico nas discussões a respeito das alterações que 
forem executadas no PPC. 

 


