
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

2015 

Abril de 2016 

AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 
UNIDADE 



 

 COMISSÃO SETORIAL CPA/ESAN 

 

Composição indicada pela Instrução de Serviço nº 28/2016 - ESAN 

 

Docentes: 

Alessandro Gustavo Souza Arruda 

Robert Armando Espejo 

 

Técnico-administrativo: 

Fábio Tomokazu Shinzato 

 

Discente: 

Cryslaine Macieira Carvalho Cavalcanti 

 

 

 

 

DIRIGENTE  ESAN/UFMS 

José Carlos de Jesus Lopes 

 

 

  



 

Sumário 
1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 1 
2. AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO........................................................... 1 

2.1 Curso de Administração de Empresas – Diurno – Curso: 2501 ...................................... 1 
2.1.1  Indicadores .......................................................................................................... 2 
2.1.2  Potencialidades e Fragilidades ............................................................................... 2 
2.1.3 Avaliação Externa .................................................................................................. 2 
2.1.4 Outras Informações ................................................................................................ 2 
2.1.5  Avaliação Interna por  Discentes. .......................................................................... 2 
2.1.6 Considerações da Comissão Setorial ...................................................................... 6 

2.2  Curso de Administração de Empresas – Noturno – Curso: 2502 ................................... 6 
2.2.1  Indicadores .......................................................................................................... 6 
2.2.2  Potencialidades e Fragilidades ............................................................................... 7 
2.2.3 Avaliação Externa .................................................................................................. 7 
2.2.4 Outras Informações ................................................................................................ 7 
2.2.5  Avaliação Interna por  Discentes. .......................................................................... 7 
2.2.6 Considerações da Comissão Setorial .................................................................... 11 

2.3 Curso de Turismo – Cód.: 2503 .................................................................................. 11 
2.3.1  Indicadores ......................................................................................................... 12 
2.3.2  Potencialidades e Fragilidades ............................................................................. 12 
2.3.3 Avaliação Externa ................................................................................................ 13 
2.3.4 Outras Informações .............................................................................................. 13 
2.3.5  Avaliação Interna por  Discentes. ........................................................................ 13 
2.3.6 Considerações da Comissão Setorial .................................................................... 17 

2.4 Curso Ciências Contábeis – Cód.: 2504 ...................................................................... 17 
2.4.1  Indicadores ......................................................................................................... 17 
2.4.2  Potencialidades e Fragilidades ............................................................................. 18 
2.4.3 Avaliação Externa ................................................................................................ 18 
2.4.4 Outras Informações .............................................................................................. 18 
2.4.5  Avaliação Interna por  Discentes. ........................................................................ 18 
2.4.6 Considerações da Comissão Setorial .................................................................... 22 

2.5 Curso de Processos Gerenciais – Cód. Curso: 2505 ..................................................... 22 
2.5.1  Indicadores ......................................................................................................... 22 
2.5.2  Potencialidades e Fragilidades ............................................................................. 23 
2.5.3 Avaliação Externa ................................................................................................ 23 
2.5.4 Outras Informações .............................................................................................. 23 
2.5.5  Avaliação Interna: por  Discentes ........................................................................ 23 
2.5.6 Considerações da Comissão Setorial .................................................................... 27 

3  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA .................................................. 27 
3.1 Avaliação dos Discentes ............................................................................................. 27 

3.1.1 Curso ................................................................................................................... 28 
3.1.2 Coordenações de Curso ........................................................................................ 29 
3.1.3 Infraestrutura ....................................................................................................... 30 
3.1.4 Pesquisa e Extensão ............................................................................................. 31 
3.1.5 Políticas de atendimento aos discentes ................................................................. 32 
3.1.6 Organização e gestão ........................................................................................... 33 
3.1.7 Comunicação com a sociedade ............................................................................. 33 



3.1.8 Comentários ......................................................................................................... 34 
3.2  Avaliação  por  Docentes ............................................................................................... 35 

3.2.1 Unidade ............................................................................................................... 35 
3.2.2 Direção ................................................................................................................ 36 
3.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos ............................................................... 36 
3.2.4 Coordenação de cursos ......................................................................................... 37 
3.2.5 Pesquisa e Extensão ............................................................................................. 38 
3.2.6 Auto-avaliação ..................................................................................................... 39 
3.2.7 Responsabilidade social da UFMS ....................................................................... 40 
3.2.8 Organização e gestão da UFMS ........................................................................... 40 
3.2.9 Comentários ......................................................................................................... 41 

3.3  Avaliação  por  Coordenadores .................................................................................. 42 
3.3.1 Condições de Gestão e Oferecimento do curso ..................................................... 43 
3.3.2 Infraestrutura ....................................................................................................... 43 
3.3.3 Auto-avaliação ..................................................................................................... 44 

3.4  Avaliação  por  Técnico-Administrativos ................................................................... 44 
3.4.1 Missão e Perfil ..................................................................................................... 44 
3.4.2 Políticas Institucionais ......................................................................................... 45 
3.4.3  A Responsabilidade Social da Instituição ............................................................ 45 
3.4.4 Comunicação Institucional ................................................................................... 46 
3.4.5 Políticas de Pessoal .............................................................................................. 47 
3.4.6 Organização e Gestão ........................................................................................... 48 
3.4.7 Infraestrutura ....................................................................................................... 48 
3.4.8 Processo de Avaliação.......................................................................................... 49 
3.4.9 Sustentabilidade Financeira .................................................................................. 50 
3.4.10 Comentários ....................................................................................................... 50 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 51 
 
 



Autoavaliação Setorial 2015 – ESAN/UFMS 

1 

 

1. INTRODUÇÃO 

Prevista no Projeto REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Fede-
rais) da UFMS, aprovado pelo MEC (Ministério da Educação), a Escola de Administra-
ção e Negócios doravante denominada ESAN foi criada pela Resolução COC/RT no 
171, de 04 de Dezembro de 2014. A Resolução COUN no 96, de 05.12.2014, implantou 
a ESAN, que está localizada em Campo Grande, na Cidade Universitária da UFMS. 

No ano de 2015, a ESAN ofereceu cinco (5) cursos de graduação presenciais, a 
saber: 

- Bacharelado em Administração – Diurno – Cód.: 2501 
- Bacharelado em Administração – Noturno  – Cód.: 2502 
- Bacharelado em Turismo – Cód.: 2503 
- Bacharelado em Ciências Contábeis– Cód.: 2504 
- Tecnólogo em Processos Gerenciais – Cód.: 2505 

Este documento apresenta a autoavaliação da Escola de Administração da 
UFMS no ano de 2015, e tem como objetivo avaliar todos os aspectos relevantes e im-
portantes dentro da Unidade, buscando o desenvolvimento integral e a melhoria cons-
tante na qualidade dos processos educacionais e científicos nela produzidos. 

2. AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÂO  

 

Esta seção apresenta a descrição, as características, assim como os pontos fortes 
e fracos de cada um dos cursos oferecidos até 2015. 

2.1 Curso de Administração de Empresas – Diurno – Curso: 2501 

 

Habilitação Bacharelado em Administração 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Local de oferta Campus de Campo Grande 
Duração (CFE)  Mínima 4 anos, Máxima 6 anos 
Duração (UFMS) 4 anos 
Implantação 1994 
Autorização Resolução  COUN/UFMS nº 72, de 17/09/1986 
Reconhecimento Portaria MEC 704, 18/05/1992 (DOU 19/05/1992) 
Turno Diurno e Sábado - Manhã e Tarde 
Numero de vagas  60 vagas 
Carga horária  3.000 horas 
Coordenação Profa. Adriane Angélica Farias Santos Lopes de Queiroz 
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2.1.1  Indicadores 

 

Ingressantes 60 
Formandos 21 
Evasão 15 
Disciplinas com maior índice de reprovação  Matemática I 

Microeconomia 
Administração de Materiais e Logística 

 

2.1.2  Potencialidades e Fragilidades  

Potencialidades 

 A pós-graduação está consolidada e verticalizada, com curso de mestrado e 
doutorado em Administração. 

 Quase a Totalidade do corpo docente possui doutorado.  
 A maioria dos docentes atuam na pós-graduação. 
 Dedicação do coordenador do curso no intuito de atender de forma eficaz às 

demandas dos acadêmicos e propiciar a eles um ambiente salutar de estudo. 

Fragilidades 

 Existem reclamações de alunos referente à didática em algumas disciplinas. 
 Número insuficiente de Bolsa de Iniciação Científica, monitoria e extensão. 
 Falta de atividades extracurriculares dentro na unidade setorial visando ampli-

ar o conhecimento do corpo discente. 

2.1.3 Avaliação Externa 

O curso passou por avaliação externa (ENADE) em 2015, sendo o total de ins-
critos de 131 alunos, destes foram selecionados para realizarem a prova, 76 alunos. 

 A última avaliação externa foi no ENADE de 2012, obtendo o conceito 4. 

2.1.4 Outras Informações  

A ESAN/UFMS iniciou suas atividades em 2015. Trata-se, portanto, de uma ins-
tituição recente ainda com muitos processos em fase de consolidação. 

2.1.5  Avaliação Interna por  Discentes. 

Esta seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do curso de Ba-
charelado em Administração do turno diurno (Código de Curso: 2501). 
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O curso 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno avaliaram o 
seu curso respondendo às questões: 

Como você avalia seu curso com relação a (ao): 

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

 

               Figura 1 : Avaliação quanto ao Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) 

Conforme observado no gráfico acima (Fig. 1), a maioria dos acadêmicos possu-
em conhecimento sobre o projeto pedagógico do curso de Administração. Em realidade, 
existe um período, ao ingressar no curso, que este projeto é apresentado. As respostas 
referentes à questão 01 estão demonstradas na figura 1 acima. 

 
2. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
3. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
4. Atuação/qualidade dos professores? 
5. Estágio obrigatório (normas, orientações/Supervisão)? (se aluno não tem/ par-

ticipa de estágio obrigatório, favor responder  “não se aplica”)? 
6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para cumprimento 

destas? 
7. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
8. Sistema Acadêmico (SISCAD)? 
9. Atuação dos representantes discentes nos órgão colegiados e do centro acadê-

mico do seu curso? 
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Figura 2: Avaliação do curso, demais questões, de Administração Bacharelado – Diurno. 

Conforme observado através das respostas às questões acima, vale lembrar que o 
curso de Administração Bacharelado DIURNO (Cód. 2501) na ESAN não possui está-
gio obrigatório em sua matriz curricular. Sobre a oferta de atividades complementares, 
os acadêmicos responderam, em sua maioria, “regular” para esta categoria. 

A coordenação 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno avaliaram a 
coordenação respondendo às questões: 

Como você avalia a coordenação da ESAN com relação  a (ao): 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
2. Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, 

matriz curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros? 

De acordo com a figura 3, a seguir, os acadêmicos deste curso estão satisfeitos 
com o trabalho da coordenação. 

 
Figura 3: Avaliação da Coordenação do curso de Administração Bacharelado - Diurno. 
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Discentes 

Os discentes também fizeram uma autoavaliação a respeito do seus desempe-
nhos acadêmicos.  Eles responderam as seguintes questões: 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

De acordo com a figura 4, a seguir, os acadêmicos deste curso se autoavaliam 
como tendo bom desempenho. 

 
Figura 4: Autoavaliação dos discente do curso de Administração Bacharelado - Diurno 

 

Disciplinas 

Os discentes avaliaram as disciplinas do seu curso respondendo as seguintes 
questões: 

1. Importância para sua formação profissional? 
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas prá-

ticas? 
 

De acordo com a figura 5, a seguir, os acadêmicos deste curso estão majoritari-
amente satisfeitos em todos estes quesitos. 
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     Figura 5: Avaliação das disciplinas pelos discente do curso de Administração Bacharelado – Diurno 

2.1.6 Considerações da Comissão Setorial  

De modo geral, as avaliações para o curso de administração (Bacharelado Diur-
no – Código 2501), foram satisfatórias. Ressalta-se, contudo, a pouca oferta de ativida-
des complementares ao curso e as orientações para seu cumprimento. Este item foi iden-
tificado como uma fragilidade a ser verificada. 

Nas questões abertas, alguns discentes levantaram a necessidade do curso ofere-
cer estágio obrigatório em sua matriz curricular como forma de preparação para o mer-
cado de trabalho. Tal estágio também auxiliaria na condução prática das teorias apreen-
didas em sala de aula. 

2.2  Curso de Administração de Empresas – Noturno – Curso: 2502 

Habilitação Bacharelado em Administração 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Local de oferta Campus de Campo Grande 
Duração (CFE)  Mínima 4 anos, Máxima 6 anos 
Duração (UFMS) 4 anos 
Implantação 1981 
Autorização Resolução  COUN/UFMS nº 72, de 17/09/1986 
Reconhecimento Portaria MEC 704, 18/05/1992 (DOU 19/05/1992) 
Turno Noturno e Sábado - Manhã e Tarde 
Numero de vagas  60 vagas 
Carga horária  3.000 horas 
Coordenação Profa. Adriane Angélica Farias Santos Lopes de Queiroz 

2.2.1  Indicadores 

Ingressantes 60 
Formandos 13 
Evasão 14 
Disciplinas com maior índice de reprovação  Matemática I 

Microeconomia 
Administração Mercadológica I 
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2.2.2  Potencialidades e Fragilidades  

 

Potencialidades 

 A pós-graduação está consolidada e verticalizada, com curso de mestrado e 
doutorado em Administração. 

 Quase a Totalidade do corpo docente possui doutorado.  
 A maioria dos docentes atuam na pós-graduação. 
 Dedicação do coordenador do curso no intuito de atender de forma eficaz às 

demandas dos acadêmicos e propiciar a eles um ambiente salutar de estudo. 

Fragilidades 

 Existem reclamações de alunos referente à didática em algumas disciplinas. 
 Número insuficiente de Bolsa de Iniciação Científica, monitoria e extensão. 
 Falta de atividades extracurriculares dentro na unidade setorial visando ampli-

ar o conhecimento do corpo discente. 
 

2.2.3 Avaliação Externa 

O curso passou por avaliação externa (ENADE) em 2015, sendo o total de ins-
critos de 150 alunos, destes foram selecionados para realizarem a prova, 99 alunos. 

 A última avaliação externa foi no ENADE de 2012, obtendo o conceito 4. 

 

2.2.4 Outras Informações  

A ESAN/UFMS iniciou suas atividades em 2015. Trata-se, portanto, de uma ins-
tituição recente ainda com muitos processos em fase de consolidação. 

 

2.2.5  Avaliação Interna por  Discentes. 

Esta seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do curso de Ba-
charelado em Administração do turno noturno (Turma 2502). 

 

O curso 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Noturno avaliaram o 
seu curso respondendo às questões: 
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Como você avalia seu curso com relação a (ao): 

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

 
Figura 6 : Avaliação quanto ao Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) 

Conformo observado no gráfico acima (Fig. 6), a maioria dos acadêmicos pos-
suem conhecimento sobre o projeto pedagógico do curso de Administração. Em reali-
dade, existe um período, ao ingressar no curso, que este projeto é apresentado. As res-
postas referentes à questão 01 estão demonstradas na figura 5 acima. 

Como você avalia seu curso com relação a (ao): 

2. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
3. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
4. Atuação/qualidade dos professores? 
5. Estágio obrigatório (normas, orientações/Supervisão)? (se aluno não tem/ par-

ticipa de estágio obrigatório, favor responder  “não se aplica”)? 
6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para cumprimento 

destas? 
7. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
8. Sistema Acadêmico (SISCAD)? 
9. Atuação dos representantes discentes nos órgão colegiados e do centro acadê-

mico do seu curso? 
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Figura 7: Avaliação do curso, demais questões, de Administração Bacharelado – Noturno. 

Conforme observado através das respostas às questões acima, vale lembrar que o 
curso de Administração Bacharelado na ESAN não possui estágio obrigatório em sua 
matriz curricular. Sobre a oferta de atividades complementares, os acadêmicos respon-
deram, em sua maioria, “regular” para esta categoria. 

A coordenação 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado - Noturno avaliaram a 
coordenação respondendo às questões: 

Como você avalia a coordenação da ESAN com relação  a(ao): 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
2. Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, matriz 

curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros? 

De acordo com a figura 8, a seguir, os acadêmicos deste curso estão satisfeitos 
com o trabalho da coordenação. A única ressalva se faz em relação a questão sobre ori-
entação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros. 

 

 
Figura 8: Avaliação da Coordenação do curso de Administração Bacharelado - Noturno.  
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Discentes 

Os discentes também fizeram uma autoavaliação a respeito do seus desempe-
nhos acadêmicos.  Eles responderam as seguintes questões: 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

De acordo com a figura 9, a seguir, os acadêmicos deste curso se autoavaliam 
como tendo bom desempenho. 

 
Figura 9: Autoavaliação dos discente do curso de Administração Bacharelado – Noturno. 

 
Disciplinas 

Os discentes avaliaram as disciplinas do seu curso respondendo as seguintes 
questões: 

1. Importância para sua formação profissional? 
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas prá-

ticas? 

De acordo com a figura 10, a seguir, os acadêmicos deste curso estão majoritari-
amente satisfeitos em todos estes quesitos. 
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 Figura 10: Avaliação das disciplinas pelos discente do curso de Administração Bacharelado – Noturno.  
 

2.2.6 Considerações da Comissão Setorial 

  

De modo geral, as avaliações para o curso de administração (Bacharelado No-
turno – Código 2502), foram satisfatórias. Ressalta-se, contudo, a pouca oferta de ativi-
dades complementares ao curso e as orientações para seu cumprimento. Este item foi 
identificado pela coordenação como uma fragilidade a ser verificada. 

Nas questões abertas, alguns discentes levantaram a necessidade do curso ofere-
cer estágio obrigatório em sua matriz curricular como forma de preparação para o mer-
cado de trabalho. Tal estágio também auxiliaria na condução prática das teorias apreen-
didas em sala de aula. 

Deste modo, percebe-se uma pouca diferenciação entre os dois cursos de Admi-
nistração, ou seja, entre o diurno e noturno. 

 

2.3 Curso de Turismo – Cód.: 2503 
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Habilitação Bacharelado em Turismo 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Local de oferta Campus de Campo Grande 
Duração (CFE)  Mínima 3,5 anos, Máxima 5 anos 
Duração (UFMS) 3,5 anos 
Implantação 2013 
Autorização Resolução  COUN/UFMS nº 67, de 25/09/2013 
Reconhecimento Portaria Curso ainda não reconhecido 
Turno Matutino e Sábado - Manhã e Tarde 
Numero de vagas  40 vagas 
Carga horária  2.400 horas 
Coordenação Prof. Erick Pusch Wilke 
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2.3.1  Indicadores  

Ingressantes 36 
Formandos Previsão de formatura da 1a turma para 2017 
Evasão 50% 
Disciplinas com maior índice de 
reprovação  

Introdução a psicologia 
Gestão do Lazer 
Tópico Especial Interdisciplinar III 

 
O Curso de Turismo da ESAN-UFMS está em processo de crescimento e desen-

volvimento, considerando sua pouca idade – primeira entrada ocorreu em 2014. O ano 
de 2015 representou um período de melhorias para o curso, especialmente pela vinda 
definitiva de dois professores turismólogos, os quais não somente foram integrados ao 
quadro de atividades do curso, mas puderam contribuir com novos métodos, proposi-
ções e ações de incentivo aos alunos. Ainda ao final de 2015, foi criado o Observatório 
de Turismo e Eventos de Mato Grosso do Sul – OBSERVEMS, o que gerou expectati-
vas positivas relacionadas a um salto de qualidade em pesquisa, participação e envolvi-
mento do corpo discente, integração entre ensino, pesquisa e extensão e produção cien-
tífica para os anos vindouros. 

No entanto, o quadro discente ainda representa o maior desafio. Em razão do pe-
ríodo de greve e incertezas, momento estes que impediu a realização de atividades leti-
vas e extraclasse (como visitas técnicas), alguns alunos retornaram desmotivados, sin-
toma este que tem sido combatido pela coordenação e professores desde então. Além 
disso, o perfil do aluno pode ser identificado como outro fator de evasão, uma vez que 
alguns acadêmicos abandonaram o curso em razão de trabalho ou questões familiares 

 

2.3.2  Potencialidades e Fragilidades  

 

Potencialidades 

1. Professores motivados e proativos. 
2. Comprometimento da direção da ESAN para com o futuro do curso; 
3. Quadro docente capacitado e em capacitação (em 2 anos todos os professores 

que atuam no curso serão doutores), atualmente apenas 2 professores estão em 
doutoramento. 

4. Projetos de pesquisa em atividade. 
5. OBSERVEMS em implantação. 

  



Autoavaliação Setorial 2015 – ESAN/UFMS 

13 

 

Fragilidades 

1. Escassez de recursos financeiros; 
2. Quadro docente em capacitação, necessitando de afastamento; 
3. Evasão de alunos como resultado de uma questão que envolve a área do tu-

rismo e a profissão do turismólogo e não apenas do curso em si; 
4. Demanda instável, ainda em crescimento; 
5. Curso não está totalmente consolidado. 

 

2.3.3 Avaliação Externa 

Os discentes realizaram a primeira avaliação do ENADE em 2015, sendo o total 
de 33 alunos inscritos. A visita in loco do MEC para avaliação das condições de oferta 
do curso, no entanto, está sendo aguardada para 2016. 

 

2.3.4 Outras Informações  

Algumas ações estão sendo desenvolvidas: 

1. Reuniões mensais de colegiado do curso; 
2. Implementação do OBSERVEMS 
3. Criação de logomarca do Curso de Turismo ESAN-UFMS 
4. Criação e manutenção de site do curso de Turismo ESAN-UFMS 
5. Divulgação das ações e atividades do curso em mídia jornalística 
6. Retomar e tornar mais constantes as reuniões do NDE 
7. Incentivo aos professores a realização de aulas dinâmicas utilização de méto-

dos envolventes 
8. Realização de visitas técnicas a empresas, organizações publicas, atrativos e 

destinos turísticos. 
9. Promoção de encontros de debate e palestras com convidados externos, espe-

cialistas no turismo, egresso do curso. 
10. Aproximar a relação entre coordenação-corpo discente, discentes-discentes e 

docentes-discentes. 

 

2.3.5  Avaliação Interna por  Discentes. 

Esta seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do curso de Ba-
charelado em  Turismo (Código do curso: 2503). 
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O curso 

Os acadêmicos do curso de Bacharelado em Turismo avaliaram o seu curso res-
pondendo às questões: 

Como você avalia seu curso com relação a (ao): 

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

 
Figura 11 : Avaliação quanto ao Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) 

 

As respostas referentes à questão 01 estão demonstradas na figura 10 acima. 

 
2. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
3. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
4. Atuação/qualidade dos professores? 
5. Estágio obrigatório (normas, orientações/Supervisão)? (se aluno não tem/ par-

ticipa de estágio obrigatório, favor responder  “não se aplica”)? 
6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para cumprimento 

destas? 
7. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
8. Sistema Acadêmico (SISCAD)? 
9. Atuação dos representantes discentes nos órgão colegiados e do centro acadê-

mico do seu curso? 
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     Figura 12: Avaliação do curso, demais questões, de Turismo Bacharelado. 

Conforme observado através das respostas às questões acima, vale lembrar que o 
curso de Turismo Bacharelado da ESAN não possui estágio obrigatório em sua matriz 
curricular. Isso ficou claro na resposta do acadêmico sobre a questão nº 5. 

Sobre a questão 07, da figura 12, a maioria dos alunos responderam que tal ques-
tão não se aplica ao curso porque ainda não houve turma que passou por esta disciplina. 

A coordenação 

Os acadêmicos do curso de Bacharelado em Turismo avaliaram a coordenação 
respondendo às questões: 

Como você avalia a coordenação da ESAN com relação  a(ao): 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
2. Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, 

matriz curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros? 

De acordo com a figura 13, a seguir, os acadêmicos deste curso estão satisfeitos 
com o trabalho da coordenação. Na questão 03 (sobre atividades de pesquisa, extensão e 
outros), a maioria dos acadêmicos responderam como regular. 
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Figura 13: Avaliação da Coordenação do curso de Turismo Bacharelado. 
 

Discentes 

Os discentes também fizeram uma autoavaliação a respeito do seus desempe-
nhos acadêmicos.  Eles responderam as seguintes questões: 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

De acordo com a figura 14, a seguir, os acadêmicos deste curso se autoavaliam 
como tendo bom desempenho. 

 
            Figura 14: Autoavaliação dos discente do curso de Turismo Bacharelado. 

 

Disciplinas 

Os discentes avaliaram as disciplinas do seu curso respondendo as seguintes 
questões: 

1. Importância para sua formação profissional? 
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas prá-

ticas? 
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Figura 15: Avaliação das disciplinas pelos discente do curso de Turismo Bacharelado. 

De acordo com a figura 15, a seguir, os acadêmicos deste curso estão majoritari-

amente satisfeitos em todos estes quesitos. 

2.3.6 Considerações da Comissão Setorial  

De modo geral, as avaliações para o curso de turismo (Bacharelado – Código 
2503), foram satisfatórias. Ressalta-se, contudo, a pouca oferta de atividades comple-
mentares ao curso e as orientações para seu cumprimento. Este item foi identificado 
como uma fragilidade a ser verificada, que, contudo, está sendo resolvida com o OB-
SERVEMS. 

2.4 Curso Ciências Contábeis – Cód.: 2504 

 

2.4.1  Indicadores  

Ingressantes 60 alunos 
Formandos Previsão da 1a turma para 2017 
Evasão 20 alunos 
Disciplinas com maior índice de reprovação  Contabilidade Tributária 

Matemática I 
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Habilitação Bacharelado em Ciências Contábeis 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Local de oferta Campus de Campo Grande 
Duração (CFE)  Mínima 4 anos, Máxima 6 anos 
Duração (UFMS) 4 anos 
Implantação 2014 
Autorização Resolução  COUN/UFMS no 383, de 31/10/2013 
Reconhecimento Portaria Curso ainda não reconhecido 
Turno Integral e Sábado - Manhã e Tarde 
Numero de vagas  60 vagas 
Carga horária  3.000 horas 
Coordenação Prof. Emanoel Marcos de Lima 
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2.4.2  Potencialidades e Fragilidades  

Potencialidades 

1. Mercado de trabalho 
2. Corpo docente comprometido com o curso 
3. Alunos com relacionamento com o mercado 

Fragilidades 

1. Alto índice de evasão 
2. Elevado índice de reprovação 
3. Livros insuficiente na biblioteca 

 

2.4.3 Avaliação Externa 

O curso ainda não passou por avaliação externa. A visita in loco pelo MEC para 
avaliação das condições de oferta do curso, no entanto, está sendo aguardada para 2017. 

 

2.4.4 Outras Informações  

Algumas ações estão sendo desenvolvidas: 

1. Monitoria 
2. Empresa Junior 
3. Cursos de extensão 
4. Palestras motivadoras 

 

2.4.5  Avaliação Interna por  Discentes. 

 

Disciplinas 

Esta seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do curso de Ba-
charelado em  Ciências Contábeis (Turma 2504). 

O curso 

Os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis  Bacharelado avaliaram o seu 
curso respondendo às questões: 
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Como você avalia seu curso com relação a (ao): 

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

 
Figura 16 : Avaliação quanto ao Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) 

 
As respostas referentes à questão 01 estão demonstradas na figura 16 acima. 

 
2. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
3. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
4. Atuação/qualidade dos professores? 
5. Estágio obrigatório (normas, orientações/Supervisão)? (se aluno não tem/ par-

ticipa de estágio obrigatório, favor responder  “não se aplica”)? 
6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para cumprimento 

destas? 
7. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
8. Sistema Acadêmico (SISCAD)? 
9. Atuação dos representantes discentes nos órgão colegiados e do centro acadê-

mico do seu curso? 
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Figura 17: Avaliação do curso, demais questões, de Ciências Contábeis – Bacharelado. 

Conforme observado através das respostas às questões acima, vale lembrar que o 
curso de Ciências Contábeis - Bacharelado não possui estágio obrigatório em sua matriz 
curricular. As demais questões os acadêmicos responderam, em sua maioria, o critério 
“Bom”. 

 

A coordenação 

Os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis Bacharelado avaliaram a coorde-
nação respondendo às questões: 

Como você avalia a coordenação com relação  a(ao): 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
2. Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, 

matriz curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros? 

 
Figura 18: Avaliação da Coordenação do curso de Ciências Contábeis – Bacharelado 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Questão 02

Questão 03

Questão 04

Questão 05

Questão 06

Questão 07

Questão 08

Questão 09

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Muito ruim

NA ou No

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Questão 01

Questão 02

Questão 03 Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Muito ruim

NA ou No



Autoavaliação Setorial 2015 – ESAN/UFMS 

21 

 

Como a própria figura demonstra, há uma satisfação, de modo geral, com o tra-
balho desenvolvido pela coordenação no presente curso, tendo em vista que a maioria 
das respostas se encaixam no critério de avaliação “bom”.  

Discentes 

Os discentes também fizeram uma autoavaliação a respeito do seus desempe-
nhos acadêmicos. Eles responderam as seguintes questões: 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

 
Figura 19: Autoavaliação dos discente do curso de Ciências Contábeis Bacharelado. 

 

Disciplinas 

Os discentes avaliaram as disciplinas do seu curso respondendo as seguintes 
questões: 

1. Importância para sua formação profissional? 
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas prá-

ticas? 

 
       Figura 20: Avaliação das disciplinas pelos discente do curso de Ciências Contábeis Bacharelado. 
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2.4.6 Considerações da Comissão Setorial  

 

A partir do resultado que pode ser visto na Fig. 16, nota-se, em geral, que o cur-
so foi bem avaliado pelos discentes, onde grande parte das questões foi respondida co-
mo Bom e muito bom. Em relação a questão 5, É importante dizer que este curso não 
possui estágio obrigatório em sua matriz curricular e a questão 7 não possui discentes 
cursando a disciplina.  

Podemos perceber pela Fig. 18 que a maioria dos discentes está satisfeita com o 
trabalho da coordenação do curso. A maioria respondeu às questões como Muito bom 
ou Bom. De acordo com a Fig. 19, a maioria dos discentes considera o seu desempenho 
satisfatório, de acordo com as questões respondidas. 

Em relação a Fig. 20, levando em consideração aspectos como importância, bi-
bliografia, adequação do conteúdo ao curso e infraestrutura, houve um índice elevado 
de satisfação, tendo diminuído um pouco em relação ao acervo bibliográfico que de-
monstra necessidade de atualizações. 

2.5 Curso de Processos Gerenciais – Cód. Curso: 2505 

Habilitação Tecnólogo em Processos Gerenciais 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Local de oferta Campus de Campo Grande 
Duração (CFE)  Mínima 2 anos, Máxima 3 anos 
Duração (UFMS) 2 anos 
Implantação 2010 
Autorização Resolução  COUN/UFMS no 48, de 25/08/2009. 
Reconhecimento Portaria Portaria MEC no  346, de 03/06/2014 
Turno Noturno 
Numero de vagas  60 vagas 
Carga horária  1.600 horas 
Coordenação Prof. Alessandro Gustavo Souza Arruda 

 

O curso visa a formação de profissionais para o mercado de trabalho, e busca es-
tar sempre alinhado e atualizado para melhor suprir essa demanda, proporcionando aos 
discentes uma integração mais eficaz através de visitas técnicas e palestras com empre-
sários de destaque, além da parte acadêmica, focada na objetividade e resultados. 

2.5.1  Indicadores  

Ingressantes 60 alunos 
Formandos 24 alunos 
Evasão 50%  
Disciplinas com maior índice de reprovação  Matemática I 
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2.5.2  Potencialidades e Fragilidades  

Potencialidades 

1. Curso de formação rápida compatível com a demanda atual; 
2. Alinhamento com o mercado; 
3. Foco das disciplinas, 
4. Atividades extraclasse. 
5. Quase a totalidade do corpo docente possui doutorado.  

Fragilidades 

1. o nome tecnólogo ainda deprecia os egressos pelo mercado; ainda os confunde 
com os técnicos de nível médio;  

2. falta realizar maior divulgação do curso e de sua área de atuação junto ao mer-
cado. 

2.5.3 Avaliação Externa 

O curso passou por avaliação externa e teve seu reconhecimento através da Por-
taria Seres/MEC no 346, de 03/06/2014, publicada no DOU nº 105, em 04/05/2014. 
Como o curso obteve nota 4,0, mantivemos sua estrutura e andamento nos padrões esta-
belecidos no PPC de 2014. 

2.5.4 Outras Informações  

Em 2015 não houve ações para serem desenvolvidas/cumpridas, no sentido de 
manter as potencialidades do curso. As ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 
manter as potencialidades do curso, serão as previstas no PPC, sendo os responsáveis 
pela execução das ações, a coordenação do curso e os seus docentes. 

Uma ação a ser desenvolvida em 2017, visando minimizar as fragilidades do 
curso, será a realização de um Encontro de Tecnólogos, a exemplo dos realizados em 
2011 a 2013, sendo os responsáveis pela execução das ações, a coordenação e os docen-
tes do curso. 

2.5.5  Avaliação Interna: por  Discentes  

Esta seção apresenta resumidamente os resultados da avaliação do curso Tecno-
lógico de Processos Gerenciais (Turma 2505). 

 

O curso 

Os acadêmicos do curso Tecnológico de Processos Gerenciais avaliaram o seu 
curso respondendo às questões: 
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Como você avalia seu curso com relação a (ao): 

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

 
Figura 21 : Avaliação quanto ao Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) 

As respostas referentes à questão 01 estão demonstradas na figura 21 acima. 
 

2. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
3. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
4. Atuação/qualidade dos professores? 
5. Estágio obrigatório (normas, orientações/Supervisão)? (se aluno não tem/ par-

ticipa de estágio obrigatório, favor responder  “não se aplica”)? 
6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para cumprimento 

destas? 
7. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
8. Sistema Acadêmico (SISCAD)? 
9. Atuação dos representantes discentes nos órgão colegiados e do centro acadê-

mico do seu curso? 
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  Figura 22: Avaliação do curso, demais questões, Tecnológico de Processos Gerenciais. 

Conforme observado por meio das respostas às questões acima, vale lembrar que 
o Tecnológico de Processos Gerenciais na ESAN não possui estágio obrigatório em sua 
matriz curricular.  As demais questões os acadêmicos responderam, em sua maioria, o 
critério “Bom”. Mas quanto ao oferecimento de atividades complementares e orientação 
para cumprimento destas, responderam “regular”. 

A coordenação 

Os acadêmicos do curso de Tecnológico de Processos Gerenciais avaliaram a 
coordenação respondendo às questões: 

Como você avalia a coordenação da ESAN com relação  a(ao): 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
2. Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, 

matriz curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros? 

De acordo com a figura abaixo os acadêmicos deste curso responderam “regu-
lar” para questão sobre orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros. 

 

 
Figura 23: Avaliação da Coordenação do curso de Tecnológico de Processos Gerenciais. 
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Discentes 

Os discentes também fizeram uma autoavaliação a respeito do seus desempe-
nhos acadêmicos.  Eles responderam as seguintes questões: 

1. Participação e dedicação nas atividades? 
2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

 
Figura 24: Autoavaliação dos discente do curso de Tecnológico de Processos Gerenciais. 

 

Disciplinas 

Os discentes avaliaram as disciplinas do seu curso respondendo as seguintes 
questões: 

1. Importância para sua formação profissional? 
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 
4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas prá-

ticas? 

 
    Figura 25: Avaliação das disciplinas pelos discente do curso de Tecnológico de Processos Gerenciais. 
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2.5.6 Considerações da Comissão Setorial  

De modo geral, as avaliações para o curso tecnólogo de Processos Gerenciais 
(Bacharelado Noturno – Código 2505), foram satisfatórias. Ressalta-se, contudo, a difi-
culdade de entendimento da sociedade sobre o que é um curso tecnólogo de nível supe-
rior. Este item foi identificado como uma fragilidade a ser verificada. 

Nas questões abertas, alguns discentes levantaram a necessidade do curso ofere-
cer estágio obrigatório em sua matriz curricular como forma de preparação para o mer-
cado de trabalho. Tal estágio também auxiliaria na condução prática das teorias apreen-
didas em sala de aula. Porém, o tempo de duração do curso dificulta esta ação. 

3  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

No processo de avaliação institucional referente a ESAN, contamos com a parti-
cipação dos discentes, docentes e técnicos administrativos, assim como dos coordenado-
res dos cursos. Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos a partir de questioná-
rios aplicados aos grupos da comunidade universitária que compõe o corpo discente da 
ESAN. 

3.1 Avaliação dos Discentes 

As próximas subseções agrupam as questões respondidas pelos acadêmicos do 
curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Administração Bacharelado – No-
turno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Turismo – Bacharelado (TU) e 
Ciências Contábeis – Bacharelado (CC) da Escola de Administração e Negócios – 
ESAN, referente ao ano de 2015. Foram abordadas questões a respeito do curso, coor-
denação, infraestrutura, pesquisa e extensão, políticas de atendimento aos discentes, or-
ganização e gestão da unidade e comunicação com a sociedade por parte desta unidade 
setorial.  

Mesmo tendo um corpo discente de 741 acadêmicos na ESAN, participaram, vo-
luntariamente, respondendo a avaliação institucional, que se encontrava disponível no 
SISCAD, 403 alunos. Esse quantitativo corresponde a aproximadamente 55 % dos alu-
nos. 
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Figura 26: Participação dos acadêmicos, por curso, da ESAN na avaliação institucional 

3.1.1 Curso 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Admi-
nistração Bacharelado – Noturno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Tu-
rismo – Bacharelado (TU) e Ciências Contábeis – Bacharelado (CC) avaliaram o seu 
curso respondendo às questões: 

Como você avalia seu curso com relação a (ao): 

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

 

Figura 27: Avaliação quanto ao Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) 
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As respostas referentes à questão 01 estão demonstradas na figura 27 acima. 
 

2. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
3. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
4. Atuação/qualidade dos professores? 
5. Estágio obrigatório (normas, orientações/Supervisão)?(se aluno não tem/ par-

ticipa de estágio obrigatório, favor responder “não se aplica”)? 
6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para cumprimento 

destas? 
7. TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 
8. Sistema Acadêmico (SISCAD)? 
9. Atuação dos representantes discentes nos órgão colegiados e do centro acadê-

mico do seu curso? 
 

 
      Figura 28: Avaliação dos cursos, demais questões, da ESAN. 

Conforme observado através das respostas às questões acima, vale lembrar que 
os cursos desta unidade não possuem estágio obrigatório em sua matriz curricular. So-
bre a oferta de atividades complementares, os acadêmicos responderam, em sua maio-
ria, “regular” para esta categoria. 

 

3.1.2 Coordenações de Curso 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Admi-
nistração Bacharelado – Noturno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Tu-
rismo – Bacharelado (TU) e Ciências Contábeis – Bacharelado (CC), avaliaram o seu 
curso respondendo às questões: 
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Como você avalia a coordenação da ESAN com relação a (ao): 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
2. Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, 

matriz curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros? 

 

 
Figura 29: Avaliação da Coordenação dos cursos da ESAN. 

Como a própria figura demonstra, há uma satisfação, de modo geral, com o tra-
balho desenvolvido pelas coordenações. Tendo em vista que a maioria das respostas se 
encaixa no critério de avaliação “bom”. 

3.1.3 Infraestrutura 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Admi-
nistração Bacharelado – Noturno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Tu-
rismo – Bacharelado (TU) e Ciências Contábeis – Bacharelado (CC)  avaliaram a infra-
estrutura da ESAN respondendo às questões: 

Como você avalia a infraestrutura da ESAN com relação a(ao): 

1. Serviços de Segurança? 
2. Condições físicas dos sanitários? 
3. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 
4. Serviços de limpeza e conservação de edificações e infraestrutura? 
5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 
6. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 

práticas? 
7. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas 

de sua unidade? 
8. Recursos computacionais (laboratórios/ unidades de aula práticas, equipamen-

tos, sistemas e internet) 
9. Qualidade (conforto térmicos, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) 

das salas de aula? 
10. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 
11. Instalações físicas da biblioteca e de ser campus? 
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Figura 30: Avaliação da infraestrutura da ESAN 

Conforme a figura 30 acima, podemos verificar que há uma satisfação quanto a 
avaliação geral da infraestrutura ofertada nesta unidade setorial, tendo em vista que a 
maioria das respostas se encaixam no critério de avaliação “bom”. Mas algumas ressal-
vas devem ser feitas. Quanto à questão 07, sobre serviços prestados pelas cantinas e 
lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua unidade, as opiniões foram dividias en-
tre “regular” e “muito ruim”, vale frisar que a ESAN não possui uma cantina/lanchonete 
em sua área interna, os acadêmicos desta unidade tem que se deslocar para a única can-
tina mais próxima e fica ao lado do bloco onde é ofertado o curso de Química pela 
UFMS. Mesmo assim, é insuficiente para atender a demanda setorial em termos de 
quantidade de produtos ofertados e de qualidade, principalmente nos horários de pico 
(intervalo entre as aulas). As questões 06, 08 e 10 os acadêmicos as avaliaram como 
“regular” e, na questão 05, com relação ao atendimento prestado aos portadores de ne-
cessidades especiais, a maioria respondeu “não se aplica ou não observado”. Referente à 
algumas observações que foram levantadas pelas questões abertas, percebe-se uma ne-
cessidade de atualizar e adquirir novos livros para a biblioteca setorial. 

3.1.4 Pesquisa e Extensão 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Admi-
nistração Bacharelado – Noturno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Tu-
rismo – Bacharelado (TU) e Ciências Contábeis – Bacharelado (CC)  avaliaram o crité-
rio pesquisa e extensão da ESAN respondendo às questões: 

Como você avalia a pesquisa e extensão da ESAN com relação a(ao): 

1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 
2. Oportunidade para participar de programas/projetos de extensão? 
3. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 
4. Apoio da instituição para participação em eventos externos? 
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Figura 31: Avaliação sobre pesquisa e extensão da ESAN. 

Os resultados apresentados na figura acima demonstram que esta seção foi ava-
liada, em sua maior parte, como “Regular”. Vale ressaltar que há uma necessidade de 
expor e comunicar mais os acadêmicos quanto as atividades que podem ser desenvolvi-
das via projetos de pesquisa e extensão. 

 

3.1.5 Políticas de atendimento aos discentes 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Admi-
nistração Bacharelado – Noturno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Tu-
rismo – Bacharelado  (TU) e Ciências Contábeis – Bacharelado (CC) avaliaram o crité-
rio política de atendimento aos discentes da ESAN respondendo às questões: 

Como você avalia a política de atendimento aos discentes da ESAN com relação 
a (ao): 

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, sema-
nas acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS?  

 
Figura 32: Avaliação sobre política de atendimento aos discentes da ESAN. 

Como podemos ver, a maioria dos acadêmicos avaliaram as atividades extracur-
riculares como “Regular”. E quanto ao serviço de apoio psicossocial, a maioria respon-
deu que “Não se aplica ou não foi observado”. Isto, talvez, seja resultado de pouca in-
formação dos serviços prestados na PREAE. 
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3.1.6 Organização e gestão  

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Admi-
nistração Bacharelado – Noturno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Tu-
rismo – Bacharelado (TU) e Ciências Contábeis – Bacharelado (CC) avaliaram organi-
zação e gestão da ESAN respondendo às questões: 

Como você avalia a organização e gestão da ESAN com relação a (ao): 

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

2. Participação em processos decisórios? 
3. Atuação do DCE ? 
4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

auto avaliações anteriores? 

 
Figura 33: Avaliação sobre organização e gestão da ESAN. 

Os resultados obtidos demonstram que a atuação do DCE e a participação dos 
discentes em processos decisórios na ESAN são regulares. 

3.1.7 Comunicação com a sociedade 

Os acadêmicos do curso de Administração Bacharelado – Diurno (AD); Admi-
nistração Bacharelado – Noturno (AN); Processos Gerenciais – Tecnológico (TPG), Tu-
rismo – Bacharelado  (TU) e Ciências Contábeis – Bacharelado (CC)  avaliaram a co-
municação com a sociedade respondendo às questões: 

Como você avalia a comunicação com a sociedade da ESAN com relação a (ao): 

1. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? 
2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 
3. Portal (site) da UFMS? 
4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
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Figura 34: Avaliação sobre comunicação com a sociedade da ESAN. 

Segundo os resultados apresentados, há uma satisfação considerável quanto a es-
ta categoria. Mas quanto a qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, a maioria 
respondeu que “Não se aplica ou não foi observado”. Isto reflete uma falta de utilização 
ou conhecimento deste serviço. 

3.1.8 Comentários 

 Em uma análise geral quanto a questões positivas relacionadas a unidade setorial 
e aos cursos que fazem parte da ESAN, revelou-se satisfação quanto a comunicação por 
parte da coordenação para com a comunidade acadêmica em relação a comunicados 
quanto a oportunidade de estágio e cursos, matriz curricular e disposição de horários no 
início de cada semestre letivo 

 Foram sugeridos, sobre o ponto de vista de cada curso, alguns pontos para ajus-
tes e que no momento geram insatisfação na comunidade acadêmica: 

 Cursos de Administração Bacharelado: Os equipamentos de ar condi-
cionado quase todos quebrados; Ter 4 horas corridas da mesma discipli-
na, podendo prejudicar a produtividade do discente; a falta de estágio 
obrigatório na matriz curricular; a didática de alguns professores deixa a 
desejar; falta oferta de disciplinas optativas voltadas mais para proposta 
do curso; a matriz do curso deveria ser atualizada trazendo novas propos-
tas e acompanhando o mercado e outras instituições de destaque nacio-
nal; falta de livros no acervo da unidade setorial, pois consta todos ou a 
maioria na biblioteca central do campus da UFMS. 

 Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado: Falta de professores para 
ministrar as disciplinas; pouca opção (apenas uma por semestre) de dis-
ciplinas optativas voltadas para proposta do curso; falta de segurança e 
iluminação adequada no período noturno dentro da unidade; poucos li-
vros na biblioteca setorial; melhoria na didática de alguns professores; o 
ar condicionado das salas de aula estão quebrados; cantina próxima à 
unidade e que funcione no período da noite. 
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 Curso de Turismo – Bacharelado: Falta de informação quanto a parti-
cipação para projetos de pesquisa (Como funciona? Quem possui? Quem 
procurar?); Melhorar algumas metodologias adotadas em sala de aula 

 Curso de Processos Gerenciais – Tecnológico: Falta de comprometi-
mento por parte de alguns docentes quanto a sua função como professor 
acadêmico; Ter mais aulas práticas/ visitas técnicas; Ausência de alguns 
professores nas aulas, mandando assim por diversas vezes substitutos; 
Falta de cantina no horário da noite; Falta manutenção nos condicionado-
res de ar. 

3.2  Avaliação  por  Docentes 

Os docentes da ESAN também participaram do processo de autoavaliação. Na 
época da avaliação, 28 docentes da ESAN responderam ao questionário. Nas próximas 
subseções serão apresentado os resultados dessa avaliação. 

 

3.2.1 Unidade 

A nossa unidade setorial foi avaliada de acordo com as seguintes questões: 

Como você avalia a sua unidade setorial com relação a(ao) 

1. Condições da biblioteca local, com referência ao acervo e equipamentos? 

2. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS? 
3. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo? 

4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
A Fig. 35 ilustra os resultados, onde podemos perceber que a ESAN ficou me-

lhor avaliada no quesito satisfação e na qualidade do atendimento técnico-
administrativo. Já no quesito sobre o portal(site) e condições da biblioteca local apre-
sentaram percentual abaixo de 50%. 

 
Figura 35: Avaliação da ESAN pelos docentes. 
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3.2.2 Direção 

 

A direção da ESAN também foi avaliada pelos docentes. Seguem as questões 
aplicadas: 

Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica quanto a (ao) 

1. Acesso do professor a Direção? 

2. Agilidade da Direção no retorno as solicitações dos professores, sejam elas po-
sitivas ou não? 

3. Busca de soluções de problemas pela Direção? 

4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes cur-
sos quanto as atividades de ensino, pesquisa e extensão? 

5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 
Administrativas? 

6. Transparência administrativa? 

Os resultados são exibidos na Fig. 36, onde podemos ver que a direção foi bem 
avaliada em todos os quesitos pelos docentes da ESAN. 

 
Figura 36: Avaliação da direção da ESAN pelos docentes. 

 

3.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos  

As condições de oferecimento do curso foram avaliadas pelos docentes que res-
ponderam às questões: 

Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a (ao) 
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1. Espaço físico (salas de aulas, etc.) disponível para o oferecimento de suas dis-
ciplinas? 

2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 
matriculados nas suas disciplinas? 

3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessi-
dades das suas disciplinas? 

4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios? 

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

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

7. Atendimento a pessoas com deficiência? 

 

Figura 37: Avaliação das condições de oferecimento dos cursos da ESAN. 

Os resultados são apresentados na Fig. 37. De acordo com o gráfico, os docentes 
avaliaram o quesito sobre Matriz curricular de forma muito positiva, bem como em re-
lação a colaboração do Colegiado de Curso e NDE, que aproximou-se dos 58% de for-
ma satisfatória. O item 3 foi satisfatório em 55%, aproximadamente. Os demais itens fi-
caram abaixo dos 50% em relação as condições de oferecimento do curso. 

 

3.2.4 Coordenação de cursos 

Cada docente também avaliou a coordenação do curso em que ele mais atuou em 
2015. 

As seguintes questões foram respondidas: 

Como você avalia a coordenação do curso relativo a (ao) 
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1. Relacionamento com professores? 

2. Preocupação com a integração de sua disciplina `as outras disciplinas da matriz 
curricular? 

3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvi-
mento das aulas em cumprimento do Plano de Ensino? 

4. Apoio as atividades de extensão? 

5. Promoção da integração entre os professores do curso quanto as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão? 

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

7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações? 

8. Transparência nas ações da coordenação? 

A Fig. 38 ilustra os resultados. Lembramos que estes resultados representam a 
avaliação das coordenações dos três cursos de graduação como um todo e de um curso 
tecnólogo. As coordenações foram bem avaliadas pelos docentes. 

 
Figura 38: Avaliação dos coordenadores de curso da ESAN. 

 

3.2.5 Pesquisa e Extensão 

Com relação às atividades de pesquisa e extensão, os docentes responderam o se-
guinte grupo de questões: 

Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao) 

1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão? 

2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão? 

3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão? 
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Os resultados, na Fig. 39, mostram que os docentes sentem uma necessidade 
maior de apoio nos 3 quesitos. 

 
Figura 39: Avaliação das atividades de pesquisa e extensão da ESAN. 

 

3.2.6 Autoavaliação 

 

Os docentes da ESAN fizeram uma autoavaliação a respeito do seu conhecimento 
sobre os documentos oficiais da instituição: 

Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação)? 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.)? 

Os resultados se mostraram satisfatório nos dois quesitos, representando uma 
média de 75%, aproximadamente, de acordo com a Fig. 40. 

 
Figura 40: Autoavaliação dos docentes da ESAN. 
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3.2.7 Responsabilidade social da UFMS 

 

Com relação a responsabilidade social, os docentes responderam o seguinte grupo 
de questões: 

Como você avalia a Responsabilidade Social relativo à (ao) 

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

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

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

4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

5.Portal (site) da UFMS? 

 

Os resultados, na Fig. 41, apresentam um resultado satisfatório abaixo de 50% 
em todos os quesitos. 

 
Figura 41: Responsabilidade social pelos docentes da ESAN. 

 

3.2.8 Organização e gestão da UFMS 

Com relação a organização e gestão, os docentes responderam o seguinte grupo de 
questões: 

Como você avalia a organização e gestão relativo a (ao) 

1. Qualidade do acesso e atendimento da Pró-reitoria de Ensino de Gradua-
ção(PREG)? 

2. Qualidade de acesso e atendimento da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e As-
suntos Estudantis(PREAE)? 
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3. Qualidade do acesso e atendimento da Pró-reitoria de Pesquisa, Graduação e 
Inovação(PROPP)? 

4. Melhorias a partir das autovaliações anteriores? 

5.Participação em processos decisórios? 

 

 

Figura 42: Organização e gestão pelos docentes da ESAN. 

 

Os resultados, na Fig. 42, os itens 4 e 5 mostram que os docentes identificam 
poucas melhorias a partir das autoavaliações realizadas anteriormente e uma pouca par-
ticipação em processos decisórios. Já em relação ao acesso e atendimento das Pró-
reitorias, apresentam de forma satisfatória. 

 

3.2.9 Comentários 

 

Pelas respostas de questões abertas, foi possível identificar diversos pontos posi-

tivos que os docentes destacaram referentes as condições de trabalho na ESAN, entre 

eles: o empenho da equipe técnica e o bom relacionamento entre direção, professores e 

técnicos no ambiente de trabalho. Os docentes percebem a colaboração do Colegiado 

dos Cursos e do NDE nas suas necessidades pedagógicas, bem como uma satisfatória 

distribuição da Matriz curricular e da participação frequente dos coordenadores de cur-

sos, desde o relacionamento, a disponibilidade de atendimento, apoio as atividades, co-

municação de decisões e transparência nas ações. Também notou-se um satisfatório co-

nhecimento dos documentos oficiais da UFMS e dos cursos da ESAN. 
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Alguns pontos passiveis de melhorias também foram identificados, como: a es-

trutura física de modo geral apresentou menos de 50% como bom, os demais regular, 

ruim e muito ruim. A Homepage foi um dos itens que destacaram como ruim ou cu-

jo item não se aplica (por ainda não estar em funcionamento). A biblioteca local, 

ainda deixa a desejar em quantidade de livros atualizados e equipamentos de uso. O es-

paço para novos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, além de salas de aula sem 

projetores fixos e com poucos pontos de energia elétrica. Uma questão relatada de for-

ma recorrente e a falta de suporte técnico para os laboratórios no período noturno. No 

quesito pesquisa e extensão, os docentes sinalizaram pouca integração e apoio como in-

fraestrutura local. Por fim, a parte sobre Responsabilidade social da UFMS, houve me-

nos percepção nos quesitos relacionados a promoção da cidadania, inclusão social, inte-

ração com outras comunidades, divulgação das atividades realizadas pela UFMS e qua-

lidade dos serviços de ouvidoria. 

 

3.3  Avaliação  por  Coordenadores 

 
Como você avalia a ESAN com relação a(ao): 

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? 

 

 
Figura 43: Questões gerais 

De um modo geral as questões gerais foram bem avaliadas. Um destaque se faz 
para a avaliação dos coordenadores a respeito do PPC’s dos cursos. De modo contrário, 
uma ressalva se faz quanto ao atendimento das pessoas com deficiência. 
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3.3.1 Condições de Gestão e Oferecimento do curso 

 
Como você avalia a organização e a gestão da ESAN com relação a(ao): 

1. Treinamento/orientação recebido quanto as responsabilidades e as atividades a se-
rem 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)? 

 
Figura 44: Organização e Gestão 

Nestes quesitos, um destaque se faz para a avaliação dos coordenadores a respei-
to dos Serviços da COAC. De modo contrário, uma ressalva se faz quanto ao Treina-
mento e a orientação recebido quanto as responsabilidades e as atividades a serem de-
senvolvidas na função de coordenador. 

 

3.3.2 Infraestrutura 

 
Como você avalia a infraestrutura da ESAN com relação a(ao): 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível? 
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? 

 
Figura 45: Infraestrutura 
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De modo geral a infraestrutura da ESAN não foi bem avaliada pelos coordena-
dores. Contudo, um destaque se faz para os equipamentos e laboratórios da ESAN. 

 

3.3.3 Autoavaliação 

 

Como você avalia a organização e a gestão da ESAN com relação a(ao): 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Auto avaliação)? 

2. Conhecimento dos documentos do curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.)? 

 
Figura 46: Autoavaliação 

Os coordenadores declararam possuir bons conhecimentos quanto aos documen-
tos relativos aos cursos em que atuam. Contudo, isto não é tão evidente quanto aos do-
cumentos relativos à UFMS. 

3.4  Avaliação  por  Técnico-Administrativos 

 

3.4.1 Missão e Perfil 

Considerando a missão da UFMS e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) avalie: 

1. A contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento do PDI. 

 
Figura 47 – Missão e perfil 
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 Os resultados, na figura 47, demonstram que há uma condição satisfatória em re-
lação à contribuição da unidade na implementação e acompanhamento do PDI na 
ESAN. 

3.4.2 Políticas Institucionais 

Como você avalia sua unidade/setor com relação: 

1. A integração entre servidores técnico-administrativos e professores; 
2. A integração entre servidores técnico-administrativos e alunos; 
3. A integração entre servidores técnico-administrativos nas atividades de pesqui-

sas; 
4. A integração entre servidores técnico-administrativos nas atividades de exten-

são; 
5. A integração entre servidores técnico-administrativos na resolução de proble-

mas da unidade/setor. 

 
Figura 48 – Políticas institucionais 

Os resultados, na figura 48, demonstram que há uma condição satisfatória em re-
lação à integração entre os técnicos-administrativos e alunos. Isso ocorre também nos 
casos de resoluções de problemas na ESAN. Porém, houve uma condição insatisfatória 
em relação à integração entre técnicos-administrativos e professores, e às atividades de 
pesquisa e extensão.  

 

3.4.3  A Responsabilidade Social da Instituição 

Como você avalia a sua unidade setorial com relação às: 

1. Ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social; 
2. Atividades ou projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a socieda-

de. 
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Figura 49 – Responsabilidade social da UFMS 

Os resultados, na figura 49, demonstram que há uma condição insatisfatória em 
relação à responsabilidade social da UFMS. 

 

3.4.4 Comunicação Institucional 

Como você avalia a efetividade dos meios de comunicação da instituição com re-
lação à (ao): 

1. Coordenadoria de Comunicação; 
2. Portal da UFMS; 
3. Boletim de Serviços; 
4. Telefonia; 
5. E-mail; 
6. Comunicações internas; 
7. Ouvidoria. 

 

Figura 50 – Comunicação Institucional 

Os resultados, na figura 50, demonstram que há uma condição insatisfatória em 
relação à comunicação da instituição nas Coordenadorias de Comunicação, no portal da 
UFMS, na telefonia e na Ouvidoria, sendo os quatro primeiros apresentando um percen-
tual bem pior do que o último. Já o boletim de serviços, o e-mail e as comunicações in-
ternas mostraram uma condição favorável na efetividade dos meios de comunicação na 
Instituição. 
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3.4.5 Políticas de Pessoal 

 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com 
relação à (ao): 

1. Levantamento de necessidade de treinamento; 
2. Capacitação Técnico-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 do 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 à sua função; 
9. Relacionamento interpessoal com a chefia imediata. 

 

Figura 51 – Políticas de pessoal 

Os resultados, na figura 51, demonstram que há uma condição insatisfatória em 
relação aos critérios de acesso às políticas de pessoal na capacitação técnico-
administrativa, nas necessidades de treinamento, no apoio à participação de eventos, na 
forma de avaliação do desempenho, no grau de satisfação com as condições de trabalho, 
e ambiente e plano de carreira e critérios de progressão, sendo esse último item com o 
pior avaliação. Entretanto, houve uma condição favorável em relação ao apoio à qualifi-
cação, à assistência à saúde do servidor e entre o relacionamento interpessoal com a 
chefia imediata. 
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3.4.6 Organização e Gestão 

Avalie 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 Extensão; 
6. PREG – Pró-reitoria de Ensino de Graduação; 
7. PROPLAN – Pró-reitoria de Planejamento e Finanças; 
8. NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação; 
9. Direção da sua unidade; 
10. Coordenação Administrativa da sua unidade. 

 

Figura 52 – Organização e gestão 

Os resultados, na figura 52, demonstram que há uma condição satisfatória em re-
lação à atuação da ESAN com a PRAD, PROINFRA, PROPP, PROGEP, PREAE, 
PREG, PROPLAN, NTI, Direção da Unidade e Coordenação Administrativa, sendo a 
último item com melhor avaliação. 

3.4.7 Infraestrutura 

 Avalie em sua unidade, a infraestrutura em relação à (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. 
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Figura 53 - Infraestrutura 

Os resultados, na figura 53, demonstram que há uma condição insatisfatória em 
relação à avaliação da ESAN na infraestrutura da acessibilidade, acesso à internet e tele-
fonia, material permanente e equipamentos adequados, manutenção de equipamentos e 
manutenção geral da unidade. Entretanto, houve uma condição favorável na infraestru-
tura dos espaços físicos, estacionamentos, limpeza do prédio, coleta de resíduos, uso 
econômico de material de consumo, segurança, vigilância e proteção. 

 

3.4.8 Processo de Avaliação 

Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto à (ao): 

1. Ações 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. 

 
Figura 54 – Avaliação 

Os resultados, na figura 54, demonstram que há uma condição insatisfatória em 
relação às avaliações nas ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados de 
autoavaliação, participação da comunidade interna nos processos de autoavaliação, rela-
ção entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI e atuação da Comissão Pró-
pria de avaliação local. 
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3.4.9 Sustentabilidade Financeira 

Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto à (ao): 

1. Acompanhamento da execução do orçamento aprovado; 
2. Adequação dos recursos às necessidades; 
3. Uso racional dos recursos destinados às atividades administrativas e pedagógicas. 

 
Figura 55 – Sustentabilidade Financeira 

Os resultados, na figura 55, demonstram que há uma condição insatisfatória em 
relação ao acompanhamento da execução do orçamento aprovado, à adequação dos re-
cursos às necessidades e ao uso racional dos recursos destinados às atividades adminis-
trativas e pedagógicas. 

3.4.10 Comentários 

Em relação às questões relacionadas às atividades técnico-administrativas da 
ESAN, em uma visão geral, apresentaram-se os seguintes conceitos nas avaliações: 

 Condição satisfatória nos seguintes itens: Na contribuição da sua unidade na 
implementação e acompanhamento do PDI; em relação à integração entre os 
técnicos-administrativos e alunos e nos casos de resoluções de problemas na 
ESAN; boletim de serviços, o e-mail e as comunicações internas; em relação ao 
apoio à qualificação, à assistência à saúde do servidor e entre o relacionamento 
interpessoal com a chefia imediata. 
   

 Condição desfavorável nos seguintes itens: Em relação à integração entre técni-
cos-administrativos e professores, e às atividades de pesquisa e extensão; à inte-
gração entre técnicos-administrativos e professores, e às atividades de pesquisa e 
extensão; à comunicação da instituição nas Coordenadorias de Comunicação, no 
portal da UFMS, na telefonia e na Ouvidoria; aos critérios de acesso às políticas 
de pessoal na capacitação técnico-administrativa, nas necessidades de treina-
mento, no apoio à participação de eventos, na forma de avaliação do desempe-
nho, no grau de satisfação com as condições de trabalho, e ambiente e plano de 
carreira e critérios de progressão; à avaliação da ESAN na infraestrutura da 
acessibilidade, acesso à internet e telefonia, material permanente e equipamentos 
adequados, manutenção de equipamentos e manutenção geral da unidade; às 
avaliações nas ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados de au-
toavaliação, participação da comunidade interna nos processos de autoavaliação, 
relação entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI e atuação da Co-
missão Própria de avaliação local; ao acompanhamento da execução do orça-
mento aprovado, à adequação dos recursos às necessidades e ao uso racional dos 
recursos destinados às atividades administrativas e pedagógicas. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A ESAN/UFMS é responsável por 6 cursos de graduação: 

 Bacharelado em Administração de Empresas Integral (2501) 
 Bacharelado em Administração de Empresas Noturno (2502) 
 Bacharelado em Turismo (2503) 
 Bacharelado em Ciências Contábeis (2504) 
 Tecnólogo em Processos Gerenciais (2505) 
 Bacharelado em Administração Pública na modalidade EAD (2591) 

Mais da metade dos discentes da graduação presencial respondeu ao questioná-
rio da Avaliação Institucional. Cabe ressaltar que a avaliação deu-se somente entre os 
cursos presenciais, ficando a modalidade EAD, nesse quesito, fora das observações. 

Além disso, a ESAN oferece dois cursos de Mestrado: um profissional, com área 
de concentração em Administração Pública; e um curso de Mestrado acadêmico em 
Administração. Há também um curso de Doutorado em Administração (este último teve 
sua aprovação em 2015 para início em 2016). Estes discentes ainda não ingressaram no 
processo de avaliação institucional. Talvez essa seria uma melhoria para ser desenvol-
vida na próxima avaliação. 

Atualmente o quadro docente da ESAN é composto por 31 professores, todos 
com regime de trabalho de 40 horas e dedicação exclusiva, além de um professor visi-
tante. No momento da avaliação, nem todos estes professores pertenciam ao quadro da 
Instituição. 

O atual quadro, apesar de altamente qualificado, ainda é menor do que o espera-
do para que todos os cursos (graduação e pós-graduação) - além dos vários projetos de 
pesquisas e suas consequentes publicações - sejam tocados a contento. Não obstante o 
acúmulo de atividades desenvolvidas pelos técnicos e docentes para atender uma de-
manda universitária já totalmente verticalizada, faz-se mister acrescentar que todos os 
servidores ativos naquele momento responderam os questionários da avaliação institu-
cional.  

O bom quantitativo de respondentes torna este documento bastante representati-
vo das opiniões da comunidade da ESAN/UFMS. Uma fragilidade detectada nos curso 
da ESAN continua a ser a alta taxa de evasão por parte dos acadêmicos. Essa fragilidade 
pode estar relacionada a algumas causas levantadas neste relatório. 

Assim, dentre as várias informações compiladas neste relatório, destaca-se: 1) o 
atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais que carece de melhorias 
estruturais visando a acessibilidade de nossas instalações, 2) a carência de uma cantina 
para o atendimentos da comunidade nas instalações da ESAN e; 3) a necessidade de in-
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crementar e divulgar os projetos de pesquisa e extensão. Tais deficiências foram notadas 
tanto por parte dos acadêmicos (fig. 30, 31) e técnicos (fig. 53), quanto pelos docentes 
(fig. 39). 

Uma insatisfação quanto às políticas de atendimento aos discentes também fica 
evidente na figura nº 32. Os discentes não reconhecem o serviço de apoio e orientação 
psicossocial fornecido pela UFMS. Cabe aqui ressaltar que a Universidade oferece ser-
viços dessa natureza por meio da PREAE (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis). A comissão acredita, porém, que isto não está sendo bem informado aos 
acadêmicos. 

Outras ações destacadas pela comunidade como, por exemplo, a inexistência de 
um portal para divulgar as atividades e serviços proporcionados pela ESAN já estão em 
fase final de implementação. Modificações no sistema de iluminação foram realizadas 
visando a maior segurança de todos. Constantes alterações nos Projetos Pedagógicos 
dos cursos também estão sendo realizadas na tentativa de se diminuir o alto índice de 
evasão. Espera-se, com essas iniciativas, uma diminuição gradativa do número de desis-
tentes.  

Este relatório será amplamente divulgado à comunidade da ESAN, assim como à 
UFMS, para que possa servir como um documento norteador das ações futuras, tanto 
por parte da Direção, quanto pelas coordenações de cursos e; em instâncias superiores, 
com intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela ESAN. Dessa forma, 
este relatório será utilizado como subsídio às discussões acerca do Planejamento Estra-
tégico iniciado em 2015 na ESAN e, consequentemente, estarem em alinhamento ao 
PDI-UFMS 2015-2019, recentemente aprovado pelo Conselho Universitário. 


