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INTRODUÇÃO 

 

 Inicialmente o relatório apresenta uma breve contextualização do CCHS – 

Centro de Ciências Humanas e Sociais – atualizando os dados relativos ao ano de 2015, 

e, em seguida, apresenta a análise avaliativa de seis eixos principais que constituem, em 

geral, as atividades de ensino, pesquisa e de extensão do Centro1: 1) Cursos de 

graduação; 2)  Cursos de pós-graduação; 3) Discentes; 4) Docentes; 5) Técnicos-

administrativos; e, 6) Direção. Ao fim de cada eixo, discorre-se de forma resumida um 

comentário avaliativo geral a respeito de temas e questões identificadas como sendo 

mais sensíveis ao grupo-eixo pesquisado. O relatório termina com uma breve conclusão 

retomando em síntese os pontos mais críticos do processo autoavaliativo. 

 Como metodologia, utilizou-se a aplicação de questionário específico para cada 

grupo-eixo. Nos dois primeiros casos, cursos de graduação e pós-graduação, os 

questionários foram respondidos pelos respectivos coordenadores por meio de 

formulário eletrônico, nos outros casos, cada grupo-eixo o responderam de forma 

individualizada, os discentes, por meio do SISCAD (Sistema acadêmico), os docentes, 

técnicos-administrativos e a direção do Centro, por meio de formulário eletrônico. 

 

*** 

Contextualização CCHS, 2015 

Esta seção faz uma apresentação geral dos dados e informações recolhidos a 

respeito do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS). Tais dados e informações 

encontram-se, mais detalhadamente, nas partes dedicadas a cada curso constituinte deste 

Centro. Portanto, a compilação de dados apresentados nesta seção permite apenas uma 

visão geral do CCHS no ano acadêmico de 2015. 

O Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) foi criado em 1980 e 

atualmente constitui-se como o maior centro da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, integrando,em 2015,um total de treze cursos de graduação presenciais, 

totalizando dezoito habilitações, e quatro programas de pós-graduação strictu sensu, 

totalizando cinco cursos. 

 

                                                           
1 Especialmente quanto à avaliação das atividades de extensão, observou-se que os questionários 

aplicados deixam muito a desejar: as poucas questões relativas ao tema são insuficientes para qualquer 

análise avaliativa mínima. 
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a) Sobre os cursos de graduação 

Na tabela a seguir, encontram-se todos os cursos de graduação do CCHS, 

com informações detalhadas, distinguindo não apenas as habilitações e 

modalidades, mas inclusive os turnos de funcionamento e o numero absoluto de 

cacademicos ingressantes em cada curso. 

 

TABELA 1 

Cursos, períodos e ingressos de acadêmicos no CCHS (2015) 

 

CURSO PERÍODO INGRESSO 

Artes Visuais - Bacharelado - Hab. em Artes Plásticas MT 30 

Artes Visuais - Licenciatura - Hab. em Artes Plásticas MT 30 

Ciências Econômicas – Bacharelado MT 60 

Ciências Sociais – Bacharelado MT 44 

Jornalismo – Bacharelado IN 50 

Educação Física –Licenciatura MT 49 

Educação do Campo - Licenciatura - Habilitação em Ciências Humanas e Sociais IN 32 

Educação do Campo - Licenciatura Habilitação em Linguagens e Códigos IN 29 

Educação do Campo - Licenciatura Habilitação em Matemática IN 26 

Filosofia – Licenciatura NO 109 

História – Licenciatura NO 116 

Letras - Licenciatura Habilitação em Português/Espanhol MT 42 

Letras - Licenciatura Habilitação em Português/Inglês MT 47 

Música - Licenciatura Habilitação em Educação Musical NO 25 

Pedagogia – Licenciatura NO 48 

Pedagogia – Licenciatura IN 64 

Psicologia – Bacharelado MT 54 

CCHS  855 

 

Os números consideram os ingressos via Sistema de Seleção Unificado (SISU), 

bem como o ingresso de portadores de diplomas.  A tabela abaixo mostra que, nos 

últimos anos, o total de ingressantes no CCHS vem oscilando. As oscilações mais fortes 

foram de 2013 para 2014, pois neste último ano houve um aumento excepcional de 

matrículas no período. A queda observada em 2015, em relação a 2014, de 

aproximadamente 21%, está relacionada principalmente à criação da ESAN - Escola de 

Administração e Negócios. 

Criada em dezembro de 2014 pela Resolução COUN nº 96/2014, à ESAN 

vincularam-se os seguintes cursos: Administração (MT e NO), Administração Pública, 

Ciências Contábeis, Processos Gerenciais e Turismo. Como a ESAN foi desmembrada 

do CCHS, houve uma diminuição no número de cursos do Centro. A criação da ESAN 
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insere-se em um processo de reestruturação administrativa da UFMS no sentido de 

aproximar melhor áreas afins e descentralizar a administração acadêmica. 

 

TABELA 2 

Ingressos totais nos cursos de graduação do CCHS (2012-2015) 

 

Ano 2012 2013 2014 2015 

Total de 

ingressantes 
910 893 1158 855 

Variação % -- - 0,1% + 29% - 26% 

 

Os dados desagregados por curso encontram-se na próxima tabela. Observe-se 

que em vários cursos o número de ingressos supera o número de vagas. Isso se deve, 

predominantemente, aos ingressos por portadores de diplomas, que ocupam vagas 

ociosas nos cursos de graduação.  

 

TABELA 3 

Ingressos nos cursos de graduação do CCHS (2012-2015) 

 

CURSO/ANO 2012 2013 2014 2015 

Artes Visuais – Bac. 30 32 46 30 

Artes Visuais – Lic. 29 41 34 30 

Ciências Econômicas 61 58 65 60 

Ciências Sociais 50 47 53 44 

Jornalismo - Bacharelado 55 62 73 50 

Educ do Campo Humanas 0 0 27 32 

Educ. do Campo Ling. 0 0 27 29 

Educ. do Campo Mat. 0 0 32 26 

Educação Física 43 49 60 49 

Filosofia 58 81 84 109 

História 105 60 53 116 

Letras Port./Esp. 43 40 56 42 

Letras Port./Ing. 43 52 50 47 

Música 25 38 20 25 

Pedagogia/MT. 55 57 65 64 

Pedagogia/NO. 0 0 41 48 

Psicologia 93 44 54 54 

TOTAL CCHS 910 893 1158 855 

 

O gráfico abaixo permite uma visualização da distribuição dos ingressos pelos 

cursos, ordenados alfabeticamente pelo nome do curso: 
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GRÁFICO 

Ingressos nos cursos de graduação do CCHS (2012-2015) 

 

  

 

Por outro lado, as evasões giraram em torno de 34%, em média, no CCHS. A 

próxima tabela desagrega os dados por curso. 

 

TABELA 4 

Evasão nos cursos de graduação do CCHS (2015), em porcentagem 

 

Curso Período Evasão(%) 

Artes Visuais  Bacharelado - Hab. em Artes Plásticas MT 20 

Artes Visuais - Licenciatura - Hab. em Artes Plásticas MT NI 

Ciências Econômicas – Bacharelado MT 30 

Ciências Sociais – Bacharelado MT 18 

Jornalismo – Bacharelado IN 48 

Educação do Campo - Licenciatura - Habilitação em Ciências Humanas e Sociais IN 0 

Educação do Campo - Licenciatura Habilitação em Linguagens e Códigos IN 0 

Educação do Campo - Licenciatura Habilitação em Matemática IN 0 

Educação Física –Licenciatura MT NI 

Filosofia – Licenciatura NO 28 

História – Licenciatura NO 80 
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Letras - Licenciatura Habilitação em Português/Espanhol MT 43 

Letras - Licenciatura Habilitação em Português/Inglês MT 34,46 

Música - Licenciatura Habilitação Em Educação Musical NO NI 

Pedagogia – Licenciatura NO NI 

Pedagogia – Licenciatura IN 19 

Psicologia – Bacharelado MT 14,81 

Média do CCHS  34,57 

NI: Não Informado 

 

Já o número de diplomados foi de 190. Isso representa, aproximadamente, 21% 

do total de ingressantes em 2015. Como não foi possível obter dados de todos os cursos, 

provavelmente essa taxa é maior.  

 

TABELA 5 

Número absoluto de diplomados pelos cursos de graduação do CCHS (2015) 

Curso Período Graduados 

Artes Visuais  Bacharelado - Hab. em Artes Plásticas MT 10 

Artes Visuais - Licenciatura - Hab. em Artes Plásticas MT NI 

Ciências Econômicas – Bacharelado MT 30 

Ciências Sociais – Bacharelado MT 24 

Jornalismo – Bacharelado TNSM 26 

Educação do Campo - Licenciatura - Habilitação em Ciências Humanas e Sociais IN 12 

Educação do Campo - Licenciatura Habilitação em Linguagens e Códigos IN 0 

Educação do Campo - Licenciatura Habilitação em Matemática IN 0 

Educação Física –Licenciatura MT e EAD 0 

Filosofia – Licenciatura NO 2 

História – Licenciatura NO 9 

Letras - Licenciatura Habilitação em Português/Espanhol MT 19 

Letras - Licenciatura Habilitação em Português/Inglês MT 12 

Letras - Licenciatura Habilitação em Português/Espanhol  EAD 0 

Música - Licenciatura Habilitação em Educação Musical NO NI 

Pedagogia – Licenciatura NO NI 

Pedagogia – Licenciatura IN 16 

Psicologia – Bacharelado MT 34 

Total do CCHS  190 

NI: não informado. 

 

Com relação ao corpo docente, os dados obtidos totalizam 160 professores. A 

média, portanto, está em torno de 13 docentes por curso.  
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TABELA 6 

Corpo docente dos cursos de graduação do CCHS (2015) 

Curso Docentes 

Artes Visuais  14 

Ciências Econômicas  8 

Ciências Sociais  12 

Jornalismo – Bacharelado 15 

Educação do Campo  15 

Educação Física  NI 

Filosofia  12 

História  11 

Letras  20 

Música  NI 

Pedagogia  22 

Psicologia  16 

Total CCHS 160 

Média por curso 13,33 

 NI: não informado. 

 

b) Sobre os cursos de pós-graduação 

O CCHS contacom quatro programas de pós-graduação, somando cinco cursos, 

sendo 4 mestrados e um doutorado. A tablela abaixo mostra detalhes de cada programa 

e curso: 

 

TABELA 7  

 Programas de Pós-Graduação (CCHS), 2015 

 
Curso Categoria Ano de 

implantação 

Ingresso 

(2015) 

Alunos 

titulados 

(2015) 

Conceito 

CAPES 

Comunicação M 2011 NI NI 3 

Educação M e D 1988/2005 26 NI 4 

Estudos de Linguagens M 2008 14 23 3 

Psicologia M 2011 7 7 3 

 NI: não informado. 

 

Observe-se que, em geral,trata-se de programas relativamente novos, com menos 

de 10 anos de existência, com exceção apenas do mestrado em Educação, o que explica, 

em parte, o baixo conceito Capes; no entanto, o índice revela que a atividade de 

pesquisa em ciências humanas na UFMS merece mais atenção. 
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c) Sobre a infraestrutura laboratorial 

Com relação ao espaço físico disponível, a tabela abaixo lista os espaços 

permanentes utilizados e compartilhados pelos cursos. 

 

 

TABELA 8 

Laboratórios e equipamentos utilizados pelos cursos do CCHS, 2015 

 

Nome do Labroratório Cap. Alunos Utilidade Cursos atendidos 

Campo  de Futebol  - Morenão 80 Ensino Educação  Física 

Ginásio Poliesportivo – Moreninho 80 Ensino Educação  Física 

Lab. de Madeira e Metal 20 Ensino Artes Visuais 

Lab. de Artes e Tecnologia Digital 22 Ensino Artes Visuais 

Lab. Observe 16 Ens., Pesq.e Ext. Jornalismo 

Lab. de Fotografia 10 Ensino Jornalismo 

Lab. de Línguas 25 Ensino Letras e PROJELE 

Lab. de Pesquisa em Pedagogia do Movimento 20 Ensino Educação  Física 

Lab. de Psicologia 22 Ensino e Pesq. Psicologia 

Lab. de Radiojornalismo 20 Ensino Jornalismo 

Lab. de Redação Jornalística 22 Ensino Jornalismo 

Lab. de Telejornalismo 20 Ensino Jornalismo 

Lab. Fisiologia do Exercício 15 Ensino e Pesq. Educação  Física 

Museu 80 Ensino e Pesq. História 

Núcleo  de Estudos  em Medidas  e Avaliação 20 Ensino e Pesq. Educação  Física 

Núcleo  de Jornalismo Cientifico 20 Ensino Comunicação Social 

Lab. de Cerâmica 25 Ensino Artes Visuais 

Lab. de Desenho Técnico 25 Ensino Artes Visuais 

Lab. de materiais 27 Ensino Artes Visuais 

Lab. de Escultura 15 Ensino Artes Visuais 

Lab. de Gravura 15 Ensino Artes Visuais 

Lab. de Marcenaria 20 Ensino Artes Visuais 

Lab. de Pintura 30 Ensino Artes Visuais 

Piscina 80 Ensino Educação  Física 

Sala de Dança 60 Ensino Educação  Física 

Sala de Lutas e Ginastica 60 Ensino Educação  Física 

Lab. Academia  Escola 40 Ensino Educação  Física 

Mini Ginásio – Projeto 60 Ensino Educação  Física 

Quadras externas 80 Ensino Educação  Física 

Sala UnicaDança 20 Ensino Pedagogia 

Lab. PerMuTe (Lab. de Pesquisas Relacionadas à 

Música e Tecnologia) 5 Ensino Curso de Música 

Lab. de Práticas Musicais 20 Ensino Curso de Música 

Lab. de Prática de Ensino em Música 25 Ensino e Pesquisa Curso de Música 

Lab. de Pesquisa em Música 10 Pesquisa Curso de Música 
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 Note-se a completa ausência de laboratórios para os cursos de Ciências 

Econômicas, Ciências Sociais, Educação no Campo, Filosofia e Pedagogia.  

 

1. AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Não informaram dados, os cursos: Artes Visuais (Licenciatura), Pedagogia 

(Licenciatura noturno), Educação Física (Licenciatura) e Música (Licenciatura). 

 

1.1 Artes Visuais – Bacharelado 

1.1.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 30 

 Número de candidatos: 641 

 Número de vagas: 30 

 Percentual de evasão: 20 

 Número de estudantes graduados: 10 

1.1.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação: Não há dados disponíveis. 

1.1.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 14 

 Número de efetivos: 14 

 Número de substitutos: 2 

 Número de voluntários: 0  

 Número de afastados: 2 

 Motivos do afastamento: Pós-graduação 

1.1.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 7 

 Número de mestres: 1 

 Número de doutorandos: 2 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

1.1.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso:(1) Espaço físico; (2) 

Oficinas; (3) Laboratórios; (4) Equipamentos e (5) Recursos humanos. 

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: Espaço físico e 

equipamentos. 
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 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades 

do curso: (1) Redistribuição de espaço; (2) Compra de equipamentos; (3) 

Técnicos para oficinas; (4) Compra de materiais e (5) Concursos docentes. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas em 2016 para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Reorganização do espaço físico; 

(2) Adequação de laboratórios e oficinas; (3) Compra de equipamentos; (4) 

Compra de materiais e (5) Compra de mobiliário. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Mais ou menos 

possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

1.1.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Corpo 

docente; (2) Espaço físico; (3) Oficinas e laboratórios; (4) Projeto pedagógico e 

(5) Criação pós-graduação. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Espaço físico e equipamento para oficinas e laboratórios. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Redistribuição de espaço; (2) Projeto pedagógico; (3) Qualificação docente; 

(4) Técnicos e (5) Materiais e equipamentos. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Redistribuição de espaço; (2) Projeto 

pedagógico; (3) Qualificação docente; (4) Técnicos e (5) Materiais e 

equipamentos. 

1.1.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.1.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não 

 Comente: Não houve 
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1.1.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): (1) Monitoria, (2) Tutoria e (3) Bolsas permanência. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: (1) Pintura, (2) 

História da arte e (3) Desenho.  

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: (1) 

Pintura, (2) História da arte e (3) Desenho. 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 6 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve 

 

1.2 Ciências Sociais – Bacharelado 

1.2.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 44 

 Número de candidatos: não informado 

 Número de vagas: 50 

 Percentual de evasão: 18 

 Número de estudantes graduados: 24 

1.2.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1) 

Estatística (83%); (2) Teoria sociológica II (72%); (3) Filosofia do Pensamento 

Moderno (70%); (4) Formação social, política e econômica II (66%) e (5) Metodologia 

das Ciências Sociais I (66%). 

1.2.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 12 

 Número de efetivos: 12 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 0  

 Número de afastados: 0 

 Motivos do afastamento: Não houve 

1.2.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 12 
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 Número de mestres: 0 

 Número de doutorandos: 0 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

1.2.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Corpo docente 

insuficiente para atender toda demanda do Câmpus; (2) Infra-estrutura: salas de 

professores (gabinetes) superlotados.   . 

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: Não houve. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades 

do curso: (1) Solicitação de mais vagas para docentes. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Solicitação de mais vagas para 

docentes; (2) Solicitação de mais espaço físico.    

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve resposta. 

1.2.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Único curso 

de Campo Grande (presencial); (2) Corpo docente qualificado; (3) Relação 

Universidade-sociedade (via extensão e pesquisa). 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Relação Universidade-sociedade (via extensão e pesquisa). 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Apoio a participação de docentes e discentes em editais de fomento de 

extensão e pesquisa e (2) Apoio a realização de projetos de extensão e pesquisa. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Apoio a participação de docentes e 

discentes em editais de fomento de extensão e pesquisa e (2) Apoio a realização 

de projetos de extensão e pesquisa. 

1.2.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.2.8 Avaliações Externas 
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 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não 

 Comente: Não houve 

1.2.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não houve.  

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: Teoria 

Antropológica III. 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 4 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

3 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve 

 

1.3 Jornalismo – Bacharelado 

1.3.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 50 

 Número de candidatos: 50 

 Número de vagas: 50 

 Percentual de evasão: 48 

 Número de estudantes graduados: 26 

1.3.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1) Cultura 

de Massa - 53%; (2) Teorias da Comunicação - 51%; (3) Informática Aplicada ao 

Jornalismo - 45%; (4) Laboratório de Ciberjornalismo I - 38% e (5) Teorias do 

Jornalismo - 32%. 

1.3.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 15 

 Número de efetivos: 15 

 Número de substitutos: 0 
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 Número de voluntários: 1 

 Número de afastados: 1 

 Motivos do afastamento: Doutoramento (Doutorado em Jornalismo) - 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

1.3.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 12 

 Número de mestres: 1 

 Número de doutorandos: 1 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 1 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: 

1) Desde que foi adotado o modelo de ingresso via SISU não é possível identificar com 

precisão o número de candidatos por vaga na entrada no curso. 2) O número de alunos 

que colaram grau em 2015 (total de 26) está abaixo da média histórica do curso, que 

pode-se afirmar ser entre 30 e 35 por ano. 

1.3.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) A evasão de 

discentes motivada pelo significativo ingresso de alunos de cidades localizadas 

fora do território de Mato Grosso do Sul e da região Centro-Oeste do país, o que 

muitas vezes resulta no alto custo para as famílias manterem os mesmos em 

Campo Grande. Nesse caso, tem-se procurado sanar a fragilidade a partir do 

incremento no número de bolsas (Iniciação Científica, Extensão Universitária, 

Monitoria e Bolsa-Permanência) com o envolvimento gradual de parte do corpo 

docente em ações dessa natureza, bem como, numa perspectiva mais geral, a 

partir da própria melhoria na qualidade do curso, o que pode evitar 

progressivamente que os alunos deixem a Universidade para retornar para suas 

cidades de origem.  (2) A evasão de discentes motivada pelo ingresso de alunos 

que se matriculam no Curso, mas que possuem interesse, de fato, em outras 

habilitações da Comunicação Social ou outras áreas das Ciências Humanas e 

Sociais. Nesse caso, numa perspectiva geral, tem-se também procurado sanar a 

fragilidade a partir da própria melhoria na qualidade do curso, o que pode levar 

os alunos a conhecerem melhor as minúcias da profissão de jornalista e 

motivarem-se pela manutenção na área. (3) A necessidade de melhoria nos 

computadores, softwares e nas condições tecnológicas gerais dos laboratórios do 
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curso, além de salas de aula mais amplas para os semestres iniciais. Do ponto de 

vista estrutural, é importante frisar que o Curso de Jornalismo tem passado por 

uma renovação natural de métodos e técnicas de trabalho decorrente das 

transformações tecnológicas e do arraigamento da midiatização da sociedade. 

Tais transformações culminam, acima de tudo, na fluidez e na convergência de 

linguagens que passam a influenciar e moldar o denominado “fazer jornalístico”. 

É sintomático, nesse sentido, que as próprias Diretrizes Curriculares Nacionais 

para cursos de Jornalismo recentemente aprovadas pelo Ministério da Educação 

cobrem das instituições de ensino superior adequações que sintonizem seus 

projetos pedagógicos a tais transformações socioculturais e tecnológicas. (4) 

Falta de disseminação de uma "cultura científica" mais densa, voltada ao "fazer 

científico" na área da Comunicação e do Jornalismo, que possa resultar em 

resultados mais efetivos na integração entre a graduação e a pós-graduação 

(particularmente, o Mestrado em Comunicação da UFMS).  

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: A necessidade de 

melhoria nos computadores, softwares e nas condições tecnológicas gerais dos 

laboratórios do curso, além de salas de aula mais amplas para os semestres 

iniciais. Do ponto de vista estrutural, é importante frisar que o Curso de 

Jornalismo tem passado por uma renovação natural de métodos e técnicas de 

trabalho decorrente das transformações tecnológicas e do arraigamento da 

midiatização da sociedade. Tais transformações culminam, acima de tudo, na 

fluidez e na convergência de linguagens que passam a influenciar e moldar o 

denominado “fazer jornalístico”. É sintomático, nesse sentido, que as próprias 

Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de Jornalismo recentemente 

aprovadas pelo Ministério da Educação cobrem das instituições de ensino 

superior adequações que sintonizem seus projetos pedagógicos a tais 

transformações socioculturais e tecnológicas. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Ampliação e qualificação do corpo docente (atualmente 80% dos 15 

professores efetivos do quadro são doutores, sendo seis pós-doutores e um 

doutorando). (2) Ampliação da integração entre graduação e pós-graduação 

(uma vez que a maior parte do corpo docente também leciona, orienta e 

desenvolve pesquisas no âmbito do Mestrado em Comunicação da UFMS). (3) 

Atualização do projeto pedagógico (com base na homologação pelo Ministério 
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da Educação em outubro de 2013 das Novas Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Jornalismo, o Núcleo Docente Estruturante realizou debates e a 

proposição de uma reestruturação do projeto pedagógico de modo a sintonizar 

sua matriz curricular com os novos parâmetros nacionais; o projeto foi 

implantado a partir de 2015). (4) Realização de eventos acadêmicos na área do 

Jornalismo e da Comunicação Social para dar visibilidade ao curso (Congresso 

de Ciências da Comunicação da Região Centro-Oeste; Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Jornalismo; Simpósio Internacional de Ciberjornalismo - 

todos realizados em 2015).  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Aumento do diálogo entre os 

docentes a partir das reuniões gerais, de Colegiado e do Núcleo Docente 

Estruturante; (2) Contato com as instâncias administrativas da Universidade 

para melhoria gradual dos laboratórios do Curso; (3) Oferecimento de novas 

disciplinas optativas de modo a conceder novas opções de linguagens e 

ferramentas aos discentes.   

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve resposta. 

1.3.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1)Significativa 

absorção dos egressos pelo mercado de trabalho sul-mato-grossense. (2) 

Potencialidade de integração ainda maior entre graduação e pós-graduação (uma 

vez que a maior parte do corpo docente também leciona, orienta e desenvolve 

pesquisas no âmbito do Mestrado em Comunicação da UFMS). (3) 

Oferecimento de novas disciplinas optativas de modo a conceder novas opções 

de linguagens e ferramentas aos discentes. (4) Qualificação constante do corpo 

docente. (5) Realização de eventos acadêmicos de fôlego. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Potencialidade de integração ainda maior entre graduação e pós-

graduação (uma vez que a maior parte do corpo docente também leciona, orienta 

e desenvolve pesquisas no âmbito do Mestrado em Comunicação da UFMS). 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Bolsa de Pós-Doutorado PNPD/CAPES, vinculada ao Mestrado em 

Comunicação, que apresenta como contrapartida o oferecimento do pós-
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doutorando de uma disciplina na graduação. (2) Qualificação do corpo docente: 

retorno de dois docentes do curso de estágios de pós-doutorado (Universidade 

Autônoma de Barcelona e Universidade de São Paulo); saída de um docente para 

doutoramento (Universidade Federal de Santa Catarina). (3) Diálogo com as 

instâncias administrativas para melhoria dos laboratórios do Curso. (4) 

Implantação do Novo Projeto Pedagógico, elaborado de acordo com as Novas 

Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (publicadas no segundo 

semestre de 2013). (5) Implementação da Empresa Jr. do Curso de Jornalismo 

de modo a trabalhar autonomia e novas linguagens entre os acadêmicos. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Qualificação do corpo docente: chegada 

de nova docente com nível de pós-doutorado. (2) Aumento no oferecimento de 

novas disciplinas optativas de modo a conceder novas opções de linguagens e 

ferramentas aos discentes. (3) Manutenção da integração com a pós-graduação 

(Mestrado em Comunicação), incluindo com ações de estágio-docência, 

pesquisas em nível de Iniciação Científica e manutenção da bolsa de pós-

doutorado PNPD/CAPES. (4) Realização de eventos de referência: Encontro de 

História da Mídia da Região Centro-Oeste; Congresso Internacional de 

Ciberjornalismo - ambos realizados em 2016. (5) Melhoria no Laboratório de 

Pesquisa e Entrevista Jornalística, incluindo a instalação de computadores, para 

sediar as atividades da disciplina Jornal-Laboratório. 

1.3.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Sim 

 Se sim, quais mudanças? (1) Reestruturação do projeto pedagógico (com base na 

homologação pelo Ministério da Educação em outubro de 2013 das Novas 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Jornalismo, o Núcleo Docente 

Estruturante realizou em 2014 debates e a proposição de uma reestruturação do 

projeto pedagógico de modo a sintonizar sua matriz curricular com os novos 

parâmetros nacionais). (2) Durante o processo de reestruturação do projeto 

pedagógico realizado em 2014, aprovou-se a proposta de alteração nos turnos de 

funcionamento do curso, de integral tarde/noite para integral manhã/tarde, bem 

como a mudança na nomenclatura de “Comunicação Social – Habilitação em 

Jornalismo” para apenas “Jornalismo”.  As alterações visaram sintonizar a 

estrutura do curso com as diretrizes curriculares e com os principais cursos da 
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área no Brasil. A nova estrutura curricular está sendo implantada gradualmente 

de acordo com o avanço da turma ingressante em 2015. 

1.3.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Sim 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não sabe 

 Se sim, qual(is): Imagina-se que sim dado o comprometimento dos acadêmicos, 

mas o resultado do Enade 2015 ainda não foi liberado pelo INEP. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Sim 

 Comente: A presença no curso de pessoas com deficiência - de mobilidade e 

auditiva - tem fomentado o debate em torno do tema. O assunto é recorrente em 

sala de aula, dada a característica do curso de promoção de discussões (debate de 

pautas jornalísticas, argumentos, etc). Nesse sentido, o jornal-laboratório 

Projétil, periódico com mais de duas décadas de história, desenvolveu pautas 

específicas sobre o direito das pessoas com deficiência em uma edição especial 

voltada aos Direitos Humanos. A abordagem de tal temática, aliás, tem sido a 

tônica do trabalho do jornal-laboratório. Também preparou-se uma exposição 

fotográfica especial na galeria do Curso sobre atletas paralímpicos. 

1. 3.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não houve. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: (1) Laboratório de 

Ciberjornalismo I; (2) Laboratório de Ciberjornalismo II e (3) Teorias da 

Comunicação.  

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: (1) 

Metodologia da Pesquisa Científica; (2) Legislação e Ética em Jornalismo; (3) 

Planejamento da Pesquisa em Jornalismo; (4) Fotografia; (5) Redação para 

Telejornalismo; (6) Redação Jornalística IV; (7) Laboratório de Telejornalismo. 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 20 
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 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Entre as bolsas de 

Iniciação Científica acima mencionadas, somam-se as bolsas-permanência 

(PREAE/UFMS) de acadêmicos vinculados a projetos de pesquisa. No tange 

exclusivamente PIBIC/CNPq foram 3 (três) bolsas. O curso teve outras 2 bolsas 

de Iniciação Científica do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 

(PROCAD/CAPES), mantido em parceria entre os Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS). 

 

1.4 Educação no Campo -  Habilitação em Ciências Humanas e Sociais 

1.4.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 32 

 Número de candidatos: 115 

 Número de vagas: 50 

 Percentual de evasão: 0 

 Número de estudantes graduados: 0 

1.4.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1) Território 

e Identidade - 18,75%, (2) Educação do Campo no  Brasil e no Mato Grosso do Sul - 

9,37%. 

1.4.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 15 

 Número de efetivos: 15 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 0 

 Motivos do afastamento: Não houve. 

1.4.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 15 

 Número de mestres: 7 

 Número de doutorandos: 3 

 Número de mestrandos: 0 
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 Número de especialistas: 0 

1.4.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Recursos 

escassos para realização das atividades do tempo Universidade e tempo 

comunidade; (2) Falta de infraestrutura, alojamento sala de aula; (3) Falta de 

restaurante universitário noturno e nos finais de semana; (4) Demora no repasse 

dos recursos.    

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave:Recursos escassos para 

realização das atividades do tempo Universidade e tempo comunidade. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Reuniões com direção do cchs e pró reitorias – proplan e preg; (2) 

Reuniões com mec/secadi; (3)Reuniões com FONEC; (4) Alocação de recursos 

do corpo docente para realização das atividades.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Feitura de um ted solicitando 

recursos complementares para realização das atividades do curso realização de 

reuniões com direção do cchs e pró reitorias – proplan e preg; (2) Realização de 

reuniões com mec/secadi; (3) Alocação de recursos do corpo docente para 

realização das atividades.  

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve resposta. 

1.4.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Inclusão de 

populações camponesas historicamente excluídas do sistema de ensino superior; 

(2) Aplicação de metodologias apropriadas à educação do campo – metodologia 

da pedagogia da alternância; (3) Melhoria na educação básica nas comunidades 

rurais; (4) Parcerias estebelecidas com comunidades rurais, prefeituras e suas 

respectivas secretarias de educação; (5) Formação com qualidade de 

profissionais para atuarem na educação do campo no MS. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Inclusão de populações camponesas historicamente excluídas do 

sistema de ensino superior. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Estudo , adequação e aplicação de metodologias apropriadas à educação do 
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campo – metodologia da pedagogia da alternância; (2) Estabelecimento de 

parcerias com comunidades rurais, prefeituras e suas respectivas secretarias de 

educação para realização de formação continuada de professores do campo; (3) 

Melhoria  na educação básica nas comunidades rurais com o desenvolvimento 

de projetos e ações junto à escola do campo do ms; (4) Replicação de 

metodologias apropriadas à educação do campo; (5) Formação com qualidade de 

profissionais para atuarem na educação do campo no MS. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Vestibular para terceira turma; (2) 

Desenvolvimento de projetos de extensão e de ensino (letramento); (3) Parcerias 

com secretarias municipais de educação; (4) Reformulação do PPC do curso; (5) 

Reuniões com direção e pró reitorias , mec/secadi para manutenção do curso. 

1.4.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.4.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Se sim, qual(is): Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não 

 Comente: Não houve. 

1.4.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): 0. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: 0 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Sim 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 0 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 
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 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

 

1.5 Educação no Campo -  Habilitação em Linguagens e Códigos 

1.5.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 29 

 Número de candidatos: 67 

 Número de vagas: 50 

 Percentual de evasão: 0 

 Número de estudantes graduados: 0 

1.5.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1) Análise 

linguística 0,10%; (2) Leituras e produções textuais 0,03%; e Linguagem corporal 

0,03%. 

1.5.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 15 

 Número de efetivos: 15 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 0 

 Motivos do afastamento: Não houve. 

1.5.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 15 

 Número de mestres: 7 

 Número de doutorandos: 3  

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

1.5.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Recursos 

escassos para realização do  Tempo Universidade e Tempo Comunidade; (2) 

Falta de infra estrutura: alojamento e salas de aula; (3) Falta de restaurante 

universitário noturno e nos fins de semana; (4) Demora no repasse dos recurso.  

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave:Recursos escassos para 

realização das atividades do tempo Universidade e tempo comunidade. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Reuniões com direção do cchs e pró reitorias – proplan e preg; (2) 
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Reuniões com mec/secadi; (3)Reuniões com FONEC - Fórum Nacional de 

Educação do Campo; (4) Alocação de recursos do corpo docente para realização 

das atividades do curso.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Reuniões com Direção doCCHS,  

Pró reitorias  - PROPLAN e PREG Reuniões com MEC/SECADI; (2) Reuniões 

com FONEC - Fórum Nacional de Educação do Campo; e (3) Feitura de um 

TED junto à Secadi para complementação. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve resposta. 

1.5.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Inclusão de 

populações camponesas historicamente excluídas do sistema de ensino superior; 

(2) Aplicação de metodologias apropriadas à educação do campo – metodologia 

da pedagogia da alternância; (3) Melhoria na educação básica nas comunidades 

rurais; (4) Parcerias estebelecidas com comunidades rurais, prefeituras e suas 

respectivas secretarias de educação; (5) Formação com qualidade de 

profissionais para atuarem na educação do campo no MS. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Formação com qualidade de profissionais para atuarem na 

Educação do campo no MS. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Inclusão de populações camponesas historicamente excluídas dos sistemas 

de ensino superior com segunda  turma; (2) Apefeiçoamento  e aplicação de 

metodologias apropriadas à educação do campo - Metodologia da Pedagogia da 

Alternância; (3) Melhoria na educação básica nas comunidades rurais; (4) 

Parcerias estabelecidas com comunidades rurais  prefeituras e suas respectivas 

secretarias de educação com a realização de formação inicial e continuada de 

professores; (5) Formação com qualidade de profissionais para atuarem na 

Educação do campo no MS e o desenvolvimento de visitas e estudos in loco nas 

escola e comunidades camponesas. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Vestibular para terceira turma; (2) 

Parcerias com Secretarias municipais de educação; (3) Reuniões com direção e  
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pró - reitorias , MEC/SECADI para captação de recursos para manutenção do 

Curso; (4) Desenvolvimento de projetos de extensão e de ensino (letramento); 

(5) Reformulçao do PPC do Curso. 

1.5.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.5.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Se sim, qual(is): Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não 

 Comente: Não houve. 

1.5.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): 0. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: 0  

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Sim 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 0 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

 

1.6 Educação no Campo -  Habilitação em Matemática 

1.6.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 26 

 Número de candidatos: 49 

 Número de vagas: 50 

 Percentual de evasão: 0 

 Número de estudantes graduados: 0 



28 

 

1.6.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1) 

Resolução de Problemas I - 34,6%. 

1.6.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 15 

 Número de efetivos: 15 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 0 

 Motivos do afastamento: Não houve. 

1.6.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 5 

 Número de mestres: 7 

 Número de doutorandos: 3  

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

1.6.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Recursos 

escassos, para realização das atividades do curso; (2) Falta de infraestrutura, 

alojamento sala de aula; (3) Falta de restaurante universitário noturno e nos 

finais de semana; (4) Demora no repasse dos recursos.    

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave:Recursos escassos, 

para realização das atividades do curso. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Reuniões com direção do cchs e pró reitorias – proplan e preg; (2) 

Reuniões com fonec; (3) Reuniões com mec/secadi; (4) Alocação de recursos do 

corpo docente para realização das atividades. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Feitura de um ted para solicitação 

de recursos complementares para realização das atividades do curso; (2) Realizar 

reuniões com direção do cchs e pró reitorias – proplan e preg; (3) Realizar 

reuniões com fonec; (4) Realizar reuniões com mec/secadi; (5) Alocação de 

recursos do corpo docente para realização das atividades. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve resposta. 
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1.6.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Inclusão de 

populações camponesas historicamente excluídas do sistema de ensino superior; 

(2) Aplicação de metodologias apropriadas à educação do campo – metodologia 

da pedagogia da alternância; (3) Melhoria na educação básica nas comunidades 

rurais; (4) Parcerias estabelecidas com comunidades rurais, prefeituras e suas 

respectivas secretarias de educação; (5) Formação com qualidade de 

profissionais para atuarem na educação do campo no MS. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Inclusão de populações camponesas historicamente excluídas do 

sistema de ensino superior. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Vestibular para terceira turma; (2) Reformulação do ppc do curso; (3) 

Desenvolvimento de projetos de extensão e de ensino (letramento); (4) Parcerias 

com secretarias municipais de educação; (5) Reuniões com direção e pró 

reitorias , mec/secadi para manutenção do curso. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Vestibular para terceira turma; (2) 

Reuniões com direção e pró reitorias , mec/secadi para manutenção do curso; (3) 

Reformulação do PPC do curso. (4) Desenvolvimento de projetos de extensão e 

de ensino (letramento); (5) Parcerias com secretarias municipais de educação. 

1.6.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.6.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Se sim, qual(is): Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não 

 Comente: Não houve. 
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1.6.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): 0. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: 0  

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Sim 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 0 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

 

1.7 Filosofia – Licenciatura 

1.7.1. Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 109 

 Número de candidatos: Não informado. 

 Número de vagas: 60 

 Percentual de evasão: 28 

 Número de estudantes graduados: 2 

1.7.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1) Filosofia 

da Linguagem I - 82%; (2) História da Filosofia Contemporânea I - 49%; (3) 

Antropologia Filosófica - 48%; (4) História da Filosofia Moderna I - 45%; (5) Lógica I - 

39%. 

1.7.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 12 

 Número de efetivos: 11 

 Número de substitutos: 1 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 3 

 Motivos do afastamento: Afastamento para Doutorado. 

1.7.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 8 

 Número de mestres: 0 

 Número de doutorandos: 3  
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 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 1 

1.7.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Poucos 

professores efetivos; (2) Falta de salas de aula adequadas para o ensino; (3) Falta 

de gabinetes para docentes; (4) Falta de sala de grupos de estudos; (5) Falta de 

equipamentos. 

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave:Poucos professores 

efetivos. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Construção do site do curso; (2) Melhor atendimento aos acadêmicos; 

(3) Redes sociais para facilitar a comunicação; (4) Espaço exclusivo para a 

secretaria do curso; (5) Transparência nos trâmites administrativos. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Criação do mestrado profissional; 

(2) Criação do mestrado acadêmico; (3) Criação da Revista de Filosofia; (4) 

Reivindicação de docentes efetivos; (5) Melhoria na infraestrutura do curso. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve resposta. 

1.7.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Criação da 

Pós-graduação; (2) Criação da revista acadêmica; (3) Capacitação do corpo 

docente; (4) Aumento dos projetos de extensão e pesquisa; (5) Melhora da 

infraestrutura. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Criação da Pós-graduação. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Comissões para avaliação da pós-graduação; (2) Comissões para a criação da 

revista; (3) Capacitação dos docentes; (4) Melhora na comunicação; (5) 

Transparência administrativa. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: Não houve. 

1.7.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 
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 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.7.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Se sim, qual(is): Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não 

 Comente: Não houve. 

1.7.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): 0. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: 0  

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 0 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

 

1.8. História – Licenciatura 

1.8.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 116 (Portadores de diploma e Sisu) 

 Número de candidatos: 60 

 Número de vagas: 60 

 Percentual de evasão: 80 

 Número de estudantes graduados: 9 

1.8.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1) Trabalho 

de conclusão de curso, índice maiores que 80%, pois muitos acadêmicos terminam em 

semestres posteriores e não tem como precisar esses números. (2) Filosofia da 

Educação, com índice de reprovação maior que 50%, no entanto, como é disciplina do 

início do curso, muitos requerem aproveitamento de estudos, pois já vem com ela 
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concluída de outros cursos. (3) História Indígena, índice de reprovação de 46%. (4) 

Antropologia, índice de reprovação de 45%, no entanto, como é disciplina do início do 

curso, muitos requerem aproveitamento de estudos, pois já vem com ela concluída de 

outros cursos. (5) História Antiga I, índice de reprovação de 44%. Os índices de 

desistência são altos no início do curso, pois muitos entram como portadores de diploma 

e acabam desistindo. 

1.8.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 11 

 Número de efetivos: 9 

 Número de substitutos: 2 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 1 

 Motivos do afastamento: Um professor afastado por estar cursando Pós-

doutorado na Itália.  

1.8.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 9 

 Número de mestres: 0 

 Número de doutorandos: 1 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações:Os índices de evasão 

não condissem com a realidade, pois muitos acadêmicos ficam vinculados ao 

curso por anos.  São poucos os acadêmicos que concluem em tempo regular de 4 

anos, no entanto vão concluindo nos semestres seguintes. 

1.8.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Altos índices de 

evasão; (2) Entraves burocráticos envolvendo documentação de acadêmicos 

concluintes; (3) Infra-estrutura das salas de aulas inadequadas; (4) Falta de 

espaço para salas de professores; (5) Falta de equipamentos para laboratórios de 

História Oral e Prática de Ensino. 

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave:A maior fragilidade do 

curso são os altos índices de evasão e os entraves burocráticos envolvendo 

questões relacionadas a documentação dos acadêmicos,  muitas dificuldades 

para agilizar a colação de grau. 
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 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: Não era coordenadora do curso. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Conversas com os acadêmicos 

desistentes; (2) Tentativas de resolução de problemas relacionadas a 

documentação de acadêmicos; (3) Flexibilização de atividades e trabalhos para 

acadêmicos trabalhadores e moradores de outras cidades.   . 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Mais ou menos 

possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve resposta. 

1.8.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) O curso tem 

tido boas avaliações nos exames nacionais; (2) Muitos acadêmicos têm sido 

aprovados em concursos públicos; (3) Professores com excelente titulação, 

possibilitando a criação de curso de pós-graduação; (4) Em elaboração um 

projeto de pós-graduação; (5) Atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas ao longo de 2016. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Número significativo de professores doutores que podem atuar na 

pós-graduação. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Não era a coordenadora do curso , portanto não sei se foram desenvolvidas 

atividades nesse sentido. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Organização de eventos de ensino e 

extensão (Semana dos Calouros, Evento sobre Guerra Civil Espanhola, Sede do 

Encontro Internacional da ANPHLAC  e IX Semana de História); (2) Projetos 

de ensino coordenados; (3) Grupos de Estudos; (4) Atividades de pesquisa 

envolvendo docentes e discentes; (5) Reuniões periódicas com docentes e 

discentes. 

1.8.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Sim 

 Se sim, quais mudanças? Foram alteradas as cargas horárias de várias 

disciplinas, O curso tinha 2820 horas e passou para 3290 horas. 
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1.8.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Se sim, qual(is): Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Sim 

 Comente: Foram incluídas várias ações no projeto pedagógico referentes a essas 

questões. 

1.8.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): (1) Acompanhamento de alunos bolsistas em projetos 

de ensino e extensão; (2) Acompanhamento de alunos bolsistas em projetos de 

ensino e extensão; (3) Acompanhamento de alunos bolsistas em projetos de 

ensino e extensão. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: (1) História da 

América. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 2 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

2 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

 

1.9. Letras Português/Espanhol 

1.9.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 42 

 Número de candidatos: Não informado. 

 Número de vagas: 40 

 Percentual de evasão: 43 

 Número de estudantes graduados: 19 
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1.9.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1)Políticas 

Educacionais - 92%; (2) Teoria da Literatura I - 81%; (3) Teoria da Literatura II - 78%; 

(4) Teoria da Literatura III - 69%; (5) Literatura Portuguesa II - 69%. 

1.9.3. Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 17 

 Número de efetivos: 14 

 Número de substitutos: 3 

 Número de voluntários: 1 

 Número de afastados: 2 

 Motivos do afastamento: Doutorado.  

1.9.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 11 

 Número de mestres: 3 

 Número de doutorandos: 2 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

1.9.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Estrutura física 

precária - falta espaço de sala de aula, as salas dos professores são extremamente 

apertadas e sem segurança. Há uma reforma em andamento, mas em ritmo lento 

e bastante aquém das necessidades do Curso, bem como dos outros 2 Cursos de 

Graduação e 2 projetos grandes de extensão que ocupam esses espaços; (2) 

Quantidade de professores insuficiente para atuar na tríade necessária à 

qualidade de todo Curso: ensino, pesquisa e extensão - além das atividades 

administrativas; (3) Fragilidade das relações entre teoria e prática no currículo 

do curso, que é de Licenciatura; (4) Fragilidade na implementação de temas 

transversais no currículo, tais quais questões de gênero, raça, meio ambiente, 

tecnologias, etc. 

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave:Precariedade da 

estrutura física. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: As ações realizadas por intermédio de minha coordenação constam de 

2016. 
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 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) As ações de melhoria referentes a 

2016 já foram desenvolvidas, conforme listado abaixo. As próximas ações serão 

em 2017; (2) Solicitação de um relatório do Setor de Segurança da UFMS sobre 

a estrutura física do Curso e solicitação de uma reforma, que se iniciou mas 

caminho em ritmo bastante lento e precário; (3) Elaboração de um novo Projeto 

Pedagógico de Curso, cuja implementação está prevista para 2017.1 e no qual 

buscou-se sanar fragilidades na relação entre teoria e prática e no que diz 

respeito às articulações com temas de ética e cidadania. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Acredito ser possível 

solucionar essas questões, desde que  elas sejam consideradas de forma efetiva 

pelos setores responsáveis da UFMS, pois temos um grupo de professores 

atualmente bastante comprometidos com o Curso e um anseio coletivo por 

melhorias e por elevar a qualidade de nossas atividades. O Curso de Letras 

Português e Espanhol tem trabalhado em parceria com o Curso de Letras 

Português e Inglês, bem como com o Curso de Letras Português e Espanhol da 

EAD. Além disso, temos o Projele e o Idioma sem Fronteiras, bem como um 

Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem, atualmente com um processo 

de abertura de doutorado também caminhando. Sendo assim, temos um grupo 

grande atuando em frentes diversas na área de Linguagens, com muitos anseios e 

disposição para elevar a qualidade da área na UFMS. 

1.9.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Corpo docente 

comprometido e ansioso por melhorias, buscando atuar em direção propositiva; 

(2) A parceira entre os vários Cursos atuando na área de LInguagens, na 

graduação, extensão e pós-graduação; (3) Os projetos de pesquisa e de PIBID 

desenvolvidos pelo corpo docente, que têm garantido aos alunos possibilidades 

de aperfeiçoamento da formação. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Corpo docente comprometido e ansioso por melhorias, buscando 

atuar em direção propositiva. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

Não houve. 
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 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: Não houve. 

1.9.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.9.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Se sim, qual(is): Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não 

 Comente: Não houve. 

1.9.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não há no Curso, infelizmente. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: (1) Teoria da 

Literatura II; (2) Linguística IV; (3) Língua Latina II.  

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: (1) 

Teoria da Literatura I; (2) Língua Latina I; (3) Língua Latina III ; (4) Língua 

Portuguesa I; (5) Língua Espanhola I; (6) Língua Espanhola V. 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Sim 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 10 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

6 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

 

1.10 Letras Português/Inglês 

1.10.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 47 

 Número de candidatos: 60 

 Número de vagas: 40 
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 Percentual de evasão: 34,46 

 Número de estudantes graduados: 12 

1.10.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): 

(1)Linguística III -54%; (2) Língua Portuguesa I - 56,81%, (3) Teoria da Literatura  III - 

48,83%; (4) Teoria da Literatura I - 70%; (5) Linguística IV- 47%. 

1.10.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 20 

 Número de efetivos: 15 

 Número de substitutos: 3 

 Número de voluntários: 2 

 Número de afastados: 1 

 Motivos do afastamento: Doutoramento.  

1.10.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 10 

 Número de mestres: 1 

 Número de doutorandos: 2  

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

1.10.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Espaço físico; (2) 

Recursos para as salas de aula; (3) Internet.   

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: (1) A maior 

fragilidade é , sem dúvida, o espaço físico que não atende aos dois cursos de 

Letras e aos seus projetos de extensão; (2) Propostas de compartilhamento de 

espaços, o que não é a melhor alternativa. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Propostas de compartilhamento de espaços, o que não é a melhor 

alternativa.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Reorganização dos espaços físicos, 

aumento do número de salas de aula; (2) Compras de equipamentos para atender 

as necessidades do curso. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 
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 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: O Curso de Letras 

tem particularidades importantes, por oferecer formação de professores para 

ensino de  línguas estrangeiras, precisa de salas ambientadas, laboratórios e 

recursos de tecnologia para que as práticas sejam eficientes. 

1.10.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Ter   maior 

parte do seu quadro de professores doutores; (2) Possuir projetos de extensão 

que são reconhecidos na cidade e que envolvem os graduandos; (3) Maior 

número de docentes com projetos de pesquisas cadastradas na instituição.  

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: O aumento do número de docentes para que possamos trabalhar 

com os três pilares da educação superior de forma mais eficiente (ensino, 

pesquisa e extensão). 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Auxiliar na qualificação dos professores; (2) Inclusão dos graduandos nos 

projetos de extensão (20 no PROJELE, 03 no IsF) e projetos PIBIC e PIBID.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Formação de mais grupos de estudos. (2) 

Aproximação maior entre a graduação pós-graduação.   . 

1.10.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Sim 

 Se sim, quais mudanças? Alteração da carga-horária, exclusão uma disciplina, 

inclusão de aulas de laboratório para as línguas estrangeiras. 

1.10.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Sim 

 Comente: Inclusão no PPC da  ações de acessibilidade no curso. 

1.10.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): (1) Encaminhamento de graduandos em 
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vulnerabilidade para a PREAE; (2) Divulgação dos editais da PREAE; (3) 

Inclusão dos bolsistas permanência nas atividades dos professores e do curso. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: (1) Teoria da 

Literatura II; (2) Linguística IV; (3) Língua inglesa II. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: (1) 

Teoria da Literatura I, (2) Língua Latina I, (3) Língua Latina III, (4) Língua 

Portuguesa I, (5) Língua portuguesa IV. 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Sim 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 5 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

4 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações:  

 

1.11 Pedagogia - Integral 

1.11.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 64 

 Número de candidatos: 100 

 Número de vagas: 50 

 Percentual de evasão: 19 

 Número de estudantes graduados: 16 

1.11.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1)Pesquisa 

educacional; (2) Fundamentos sociológicos da educação; (3) História da educação; (4) 

Trabalho acadêmico; (5) Prática pedagógica na educação infantil I.  

1.11.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 22 

 Número de efetivos: 22 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 0 

 Motivos do afastamento: Não houve.  

1.11.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 20 

 Número de mestres: 2 
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 Número de doutorandos: 0 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0 

1.11.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Falta de salas de 

aula; (2) Laboratórios; (3) Grande quantitativo de professores alocados na 

Pedagogia que ministram aulas somente nas licencitaturas.   

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: (1) Falta de salas de 

aula. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: Não houve.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades Não houve. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Estremamente 

possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

1.11.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Qualificação 

do quadro docente; (2) Projetos de pesquisa e extensão; (3) Professores 

vinculados a pós-graduação.  

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Qualificação do quadro docente. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Infraestrutura adequada.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Melhorar a infraestrutura.    

1.11.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

1.11.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Sim 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não. 
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 Se sim, qual(is): Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Sim 

 Comente: Ações previstas nos núcleos de aprofundamento. 

1.11.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não houve. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: Não houve. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 14 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

2 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

 

1.12 Psicologia 

1.12.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 54 

 Número de candidatos: 163 

 Número de vagas: 60 

 Percentual de evasão: 14,81 

 Número de estudantes graduados: 34 

1.12.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): (1)Genética 

humana e evolução - 59,52%; (2) Fenômenos e processos psicológicos: enfoque 

comportamental I - 48,93%; (3) Fenômenos e processos psicológicos: enfoque sócio-

histórico I - 48%; (4) Fenômenos e processos psicológicos: enfoque sócio-histórico II - 

43,75%; (5) Fundamentos epistemológicos e históricos: psicologia comportamental - 

43,18%.  

1.12.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 24 

 Número de efetivos: 17 

 Número de substitutos: 3 

 Número de voluntários: 3 
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 Número de afastados: 4 

 Motivos do afastamento: Afastamento para doutoramento (02 docentes) e 

Afastamento para tratamento saúde (02 docentes). 

1.12.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 16 

 Número de mestres: 8 

 Número de doutorandos: 3 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0  

Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Três dos docentes foram 

consideradas mestres e doutorandos ao mesmo tempo. 

1.12.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Falta de 

infraestrutura.  

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: (1) Falta de 

infraestrutura. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: Não houve.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades Não houve. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

1.12.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Qualificação 

de professor.  

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Professores qualificados. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

Não houve. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Aprovação de regulamentos de curso.  

1.12.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 
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1.12.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Sim 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Sim. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Sim 

 Comente: Via Laboratorio Educação Especial (Profa Alexandra). 

1.12.9. Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não houve. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: Não houve. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: Não foi 

possível confirmar resposta a esta questão. 

 Está pr evista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 1 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

1 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve 

 

1.13 Ciências Econômicas 

1.13.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 60 

 Número de candidatos: 300 

 Número de vagas: 60 

 Percentual de evasão: 30 

 Número de estudantes graduados: 30 

1.13.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): 

(1)Contabilidade social; (2) Estatistica; (3) Feb; (4) Macroeconomia; (5) 

Microeconomia.  

1.13.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 8 

 Número de efetivos: 7 
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 Número de substitutos: 1 

 Número de voluntários: 1 

 Número de afastados: 1 

 Motivos do afastamento: Pós doutorado.  

1.13.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 8 

 Número de mestres: 0 

 Número de doutorandos: 0 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0   

1.13.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Espaço fisico; (2) 

Softwares; (3) Laboratórios; (4) Insumos a pesquisa; (5) Insumos a projetos.  

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: (1) Falta de softwares 

e pacotes econométricos. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Cursos pagos; (2) Projetos de pesquisa.  

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades:(1) Ir atras de recursos; (2) Receber 

recursos da Universidade. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Mais ou menos 

possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

1.13.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Montar uma 

especialização; (2) Duas entradas; (3) Criar um mestrado; (4) Curso noturno; (2) 

Ampliar vagas.  

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Criar mestrado e especialização. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Qualificação profissional de professores; (2) Projetos de pesquisa; (3) 

Projeto de ensino; (4) Projeto de extensao; (5) Projetos vinculados a órgãos 

externos. 
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 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Projetos de pesquisa; (2) Projetos de 

pesquisa financiados; (3) Criar especialização; (4) Criar nova entrada no curso; 

(5) Criar mestrado.  

1.13.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Sim 

 Se sim, quais mudanças? Carga horária e disciplinas. 

1.13.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Sim 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não sabe o resultado. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Sim 

 Comente: Melhorar o conteúdo das disciplinas. 

1.13.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não se aplica. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: (1) Macro; (2) 

Micro; (3) Feb; (4) Economia matemática; (5) Estatística. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: (1) 

Macro; (2) Feb. 

 Está pr evista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 2 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve 

 

1.14 Comentário avaliativo eixo-grupo cursos de graduação 

A autoavaliação feita pelos coordenadores dos cursos de graduação apontam, 

como principal fragilidade, a infraestrutura. 1) a insuficiência do espaço físico para 

desenvolvimento de atividades, principalmente, as de ensino e pesquisa; 2) a falta ou a 

escassez de equipamento também é apontada, principalmente por coordenadores dos 
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cursos com carga horária de atividades práticas e/ou aplicadas mais elevada; 3) alguns 

coordenadores apontaram ainda a necessidade de aquisição ou disponibilização de mais 

e melhores equipamentos e programas de computador específicos para determinadas 

áreas; e, 4) no caso das instalações e equipamentos, outro problema apontado é sua 

manutenção precária e insuficiente. 

Do ponto de vista dos recursos humanos, a insuficiência de docentes para 

atender adequadamente a carga horária de ensino foi apontada frequentemente. Se for 

levado em conta que os cursos do CCHS cobrem uma demanda externa significativa, a 

falta de docentes se torna ainda mais dramática.  

As elevadas taxas de evasão foram especialmente preocupantes em alguns 

cursos, ainda que tal fenômeno seja mais geral, não apenas no CCHS, mas na UFMS 

como um todo. Parte da evasão é atribuída particularmente ao fato de muitos alunos não 

serem de Campo Grande, isto é, as dificuldades financeiras com a mudança de cidade 

tornam difíceis a fixação na Universidade e permanência no curso. Especialmente com 

relação à permanência, a política geral de assistência estudantil da UFMS também é 

apontada como pouco eficiente, como no caso, por exemplo, do Restaurante 

Universitário, que não funciona no período noturno, além também da pouca quantidade 

de bolsas. 

Ainda quanto à evasão, deve ser considerado o nível de desinteresse pelo curso 

no qual os discentes ingressam. É comum estudantes ingressarem em cursos que não 

figuram prioritariamente na ordem de seu interesse, em muitos casos, optanto por cursos 

de segunda, ou mesmo, tereceira opção. Nesses casos, o esforço de permanência no 

curso tende naturalmente a ser menor. 

Com relação às potencialidades dos cursos, a alta qualificação do corpo docente 

e a otimização do uso dos laboratório e dos espaços físicos são apontados como fatores 

promissores para muitos coordenadores.  

Considerando que os cursos ofertados pelo CCHS são únicos da cidade, ou ao 

menos, os mais antigos, gozando assim de certa tradição e consolidação, há  

significativa absorção dos profissionais aí formados pelo mercado de trabalho local, o 

que resulta em boa reputação da Universidade, e, bem como, contribui diretamente para 

o suprimento de demandas locais. 

Realização de eventos acadêmicos, projetos de extensão e de pesquisa com foco 

local também são um dos pontos fortes mais apontados,  na medida em que não apenas 
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enraízam a Universidade na sociedade local, mas também alimentam as atividades 

acadêmicas com novas problemáticas e parcerias.  

A competência do corpo técnico-administrativo que trabalha junto aos cursos 

também foi ressaltada positivamente. 

De modo geral, portanto, o CCHS apresenta-se como uma unidade setorial 

acadêmica que, embora repleta de muitas deficiências e dificuldades de infraestrutura 

geral, mantém altíssimo ritmo de de trabalho, principalmente quando consideradas as 

condições insuficientes apontadas pelos coordenadores. Nesse sentido, em termos de 

ensino, pesquisa e extensão, as três atividades básicas da Universidade, há ainda muito 

por fazer no que concerne ao crescimento e fortalecimento institucional-acadêmico do 

CCHS. 

 

2. AVALIAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

O Programa de pós-graduação em Comunicação não informou dados. Os cursos 

do Programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado, foram analisados 

conjuntamente. 

 

2.1. Programa de Pós-graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) 

2.1.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 26 

 Número de candidatos: 250 

 Número de vagas: 30 

 Percentual de evasão: 0 

 Número de estudantes graduados:  

2.1.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): Não há 

reprovação.  

2.1.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 18 

 Número de efetivos: 18 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 3 

 Motivos do afastamento: Três professores realizaram o Estágio pós-doutoral em 

2015. Não teve reprovações nas disciplinas. 
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2.1.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 18 

 Número de mestres: 0 

 Número de doutorandos: 12 

 Número de mestrandos: 10 

 Número de especialistas: 0   

Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: As respostas atendem aos 

dois cursos - Mestrado e Doutorado em Educação. 

Nota da CPA: Tudo indica que o número de doutorandos e mestrandos refere-se aos 

discentes do Programa, e não aos docentes. 

2.1.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Recursos 

financeiros; (2) Falta de apoio institucional para vincular aposentados; (3) 

Sobrecarga de aulas dos docentes na graduação; (4) Apoio para eventos; (5) 

Espaço físico deficiente.  

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: (1) Sobrecarga de 

aulas dos docentes na graduação. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Projetos financiados por agências externas; (2) Aplicação de recursos 

(advindos das inscrições de processo seletivo) no espaço físico.    

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Rever a carga horária do docente 

do stricto sensu na graduação; (2) Recursos institucionais para viabilizar bancas, 

mobillidade docente e discente; (3) Acompanhamento dos recursos advindos de 

plano de aplicação. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: É preciso com 

urgência uma política do Centro para atender o stricto sensu. Inclusive com 

reuniões  dos coordenadores de pós-graduação, afinal há especificidades, que 

são tratadas de forma homogênea. 

2.1.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Professores 

comprometidos; (2) 100% de aproveitamento dos alunos matriculados, ou seja,  

não teve evasão em 2015; (3) Apoio ao desempenho dos discentes em atividades 
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científicas; (4) Apoio aos docentes na circulação do conhecimento; (5) Apoio 

aos discentes na circulação do conhecimento.  

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Comprometimento docente. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Planejamento de evento científico para 2016; (2) Planejamento de reforma 

do espaço físico em 2016; (3) Finalização de um PROCAD - UFMS/UFMG; (4) 

Apoio a mobilidade docente; (5) Apoio a mobilidade discente. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Apoio a mobilidade internacional 

discente; (2) Reforma do currículo; (3) Métrica da produção dos cursos; (4) 

Apoio a mobilidade docente; (5) Apoio a mobilidade discente.  

2.1.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve. 

2.1.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não houve 

 Comente: Não houve. 

2.1.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não se aplica. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: 0 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está pr evista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Não 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 0 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 
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 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Este formulário foi 

construido de forma generalista, sem considerar as especificidades de um curso 

stricto sensu. 

 

2.2 Programa de Pós-graduação em Psicologia (Mestrado) 

2.2.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 7 

 Número de candidatos: 39 

 Número de vagas: 22 

 Percentual de evasão: 0 

 Número de estudantes graduados: 7 

2.2.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): 0 

2.2.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 

 Número total de docentes do curso: 10 

 Número de efetivos: 9 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 0 

 Número de afastados: 0 

 Motivos do afastamento: Não houve afastamento.  

2.2.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 10 

 Número de mestres: 0 

 Número de doutorandos: 0 

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0   

Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

2.2.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Baixo número de 

docentes credenciados no Curso; (2) Baixo orçamento para custear as atividades 

do Programa; (3) Sobrecarga de horário dos docentes; (4) Ausência de wi-fi e 

internet precária; (5) Espaço físico não comporta todas as atividades do 

programa e dificuldade nos serviços de manutenção 
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 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: (1) Sobrecarga de 

horário dos docentes em razão da ausência de uma política de Pós-Graduação 

nesta IEs. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Foram realizadas solicitações para os órgãos competentes.   

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Foi dado continuidade às 

solicitações que não foram sanadas em 2015; (2) Foi aberto Edital para 

Credenciamento de novos Professores; (3) Solicitação de recurso financeiro 

junto à Propp para custear as bancas de Defesa; (4) Participação em editais de 

financiamento de Pesquisas; (5) Buscas de parcerias com docentes de outras IEs. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Construir uma 

política de Pós-Graduação articulada com a Graduação, com observância à infra-

estrutura dos Programas. 

2.2.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Corpo docente 

qualificado; (2) Envolvimento do corpo discentes nas atividades do Programa; 

(3) Competência técnica da técnica administrativa Ludmar de Barros; (4) Espaço 

físico com potencialidade de ampliação visando à abertura do Doutorado; (5) Os 

docentes estão enganjados em associações científicas com cargos de 

representações. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: Ampliação do corpo docente. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Oferecimento de infra-estrutura possível para que todas as ações sejam 

efetivadas. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Todas as ações possíveis, que estiveram 

ao alcance da coordenação do Curso já foram realizadas e o ano letivo de 2016 

está se findando.  

2.2.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Sim  
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 Se sim, quais mudanças? Adequação da Linha Epistemologia e Teoria 

Psicanalítica.  

2.2.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Sim. 

 Comente: Participação em eventos científicos e participação da Professora 

Alexandra Ayach Anache nos projetos de acessibilidade da UFMS em nível de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

2.2.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não possuímos. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: 0 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está pr evista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Sim 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 4 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

5 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Atender as 

solicitações já mencionadas no questionário. 

 

2.3 Programa de Pós-graduação Estudos de Linguagem 

2.3.1 Indicadores do curso – Referência 2015 

 Número de ingressantes: 14 

 Número de candidatos: 46 

 Número de vagas: 35 

 Percentual de evasão: 0 

 Número de estudantes graduados: 23 

2.3.2 Cinco disciplinas com maior índice de reprovação (% reprovados): 0  

2.3.3 Situação do quadro docente – Referência 2015 
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 Número total de docentes do curso: 16 

 Número de efetivos: 14 

 Número de substitutos: 0 

 Número de voluntários: 2 

 Número de afastados: 0 

 Motivos do afastamento: Não houve.  

2.3.4 Titulação do Quadro Docente – Referência 2015 

 Número de doutores: 16 

 Número de mestres: 0 

 Número de doutorandos: 0  

 Número de mestrandos: 0 

 Número de especialistas: 0   

Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Não houve. 

2.3.5 Fragilidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas fragilidades (pontos negativos) do curso: (1) Estrutura física; 

(2) Produção intelectual do corpo docente ; (3) Produção intelectual do corpo 

discente; (4) Financiamento de projetos de pesquisa do corpo docente por 

agentes financiadores externos e (5) Participação dos discentes nos projetos de 

pesquisa dos docentes orientadores. 

 Dentre as fragilidades, qual foi considerada a mais grave: (1) A falta de 

investimento da UFMS com recursos próprios na manutenção do curso 

(principalmente infraestrutura). Esse dado foi destacado pelos avaliadores de 

área da CAPES. 

 Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso: (1) Conquista de um técnico de nível superior para operar e reabilitar a 

revista científica do curso (remoção voluntária do servidor para o setor); (2) 

Conquista de um secretário para o curso (designação pela Direção do CCHS); 

(3) Reelaboração do Regulamento do Curso  e (4) Realinhamento de Linhas de 

Pesquisa do curso.   

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, para 

minimizar ou eliminar essas fragilidades: (1) Captação de recursos humanos 

qualificados; (2) Ampliação da divulgação do processo seletivo; (3) Captação de 

alunos especiais a partir do incentivo de participação de alunos de graduação 
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concluintes; (4) Reabilitação da revista científica do programa e (5) promoção 

de eventos em parceria com outras instituições. 

 O quanto considera possível solucionar as fragilidades do curso: Mais ou menos 

possível. 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: A solução das 

fragilidades do Programa dependem da dedicação da Administração Setorial e 

Central em voltar seus olhares para um programa histórico que há três avaliações 

consecutivas obteve a nota mínima para funcionamento e, apesar disso, vem 

lutando para sobreviver. O curso já formou mais de 100 mestrse e seus ex-

alunos mantem vínculo empregatício de alto impacto na sociedade devido à 

formação que aqui receberam. 

2.3.6 Potencialidades do curso – Referência 2015 

 São consideradas potencialidades (pontos positivos) do curso: (1) Formação de 

mão de obra qualificada; (2) Impacto social no Estado; (3)Transdisciplinaridade. 

 Dentre as potencialidades, qual foi considerada a mais importante para seu 

crescimento: O impacto social do curso na formação de mestres e pesquisadores 

nas áreas do saber contempladas pelo Programa. 

 Foram ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso: 

(1) Realização de evento. 

 Foram elaboradas as seguintes ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando 

manter as potencialidades do curso: (1) Credenciamento de novos docentes 

permanentes; (2) Credenciamento de novos docentes colaboradores.  

2.3.7 Alterações no Projeto Pedagógico do Curso em 2015 

 Houve alterações no Projeto Pedagógico do curso em 2015? Não 

 Se sim, quais mudanças? Não houve.  

2.3.8 Avaliações Externas 

 Em 2015, alguns destes órgãos (INEP e ENADE) realizaram avaliação do curso? 

Não 

 Se sim, qual(is): Não houve 

 O desempenho foi satisfatório: Não houve. 

 Ações desenvolvidas e direcionadas a temática de acessibilidade no curso em 

2015: Não. 

 Comente: Não houve. 
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2.3.9 Bolsas disponibilizadas pelo curso 

 Três principais atividades desenvolvidas no curso com relação ao Programa de 

Educação Tutorial (PET): Não possuímos. 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria em 2015: 0 

 Disciplinas contempladas com bolsa de monitoria voluntária em 2015: 0 

 Está pr evista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para 2016? Sim 

 Número de bolsas de Iniciação Científica (IC) em 2015: 0 

 Número de bolsas Voluntárias de Iniciação Científica (IC-Voluntário) em 2015: 

0 

 Outras informações e/ou críticas, sugestões e observações: Atender as 

solicitações já mencionadas no questionário. 

 

 

2.4 Comentário avaliativo eixo-grupo cursos de pós-graduação 

 Grande parte dos problemas enfrentados pelos cursos de pós-graduação são, 

consideradas as proporções, os mesmos daqueles enfrentados pelos cursos de 

graduação. O problema da infraestrutura em geral é predominante: pouco espaço físico, 

dificuldades com manutenção, necessidade deequipamentos, recursos humanos etc.  

 Particularmente quanto à pós-graduação destaque-se: 1) A falta de investimento 

financeiro por parte da UFMS nos cursos; 2) A sobrecarga de trabalho docente; 3) A 

falta de um política específica do Centro, e da Administração central, relativa à pesquisa 

em ciências humanas.  

 Crítica à inadequação do formulário de avaliação CPA deve ser considerada.  

 Do ponto de vista do desenvolvimento potencial, ressalta-se a competência do 

corpo técnico-administrativo e a qualidade docente.  

 De modo geral, os coordenadores de pós-graduação encontram na falta de 

recursos financerios sua principal dificuldade. Espera-se, para fins de melhorias na 

oferta dos cursos uma maior atenção da Administração Central quanto a esse fator. 

 

3.  AVALIAÇÃO DISCENTE 

 A avaliação discente, diferente de todas as outras, ocorre por meio do Sistema 

Acadêmico (SISCAD). O aluno é convidado a avaliar onze grupos de questões que 

constitutem a totalidade de seu universo acadêmico: 1) Curso; 2) Coordenação de curso; 
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3) Disciplinas; 4) Desempenho discente; 5) Desempenho docente; 6) Pesquisa e 

extensão; 7) Infraestrutura física; 8) Responsabilidade social; 9) Comunicação com a 

sociedade; 10) Organização e gestão da Instituição; 11) Políticas de atendimento ao 

discente.  

 O maior desafio da avaliação refere-se à adesão. De 3161 discentes, apenas 

13,7%, isto é,413 acadêmicos do Centro responderam ao questionário avaliativo. No 

gráfico se vê a participação discente de cada curso. 

Figura descritiva dos dados gerais.  

 

Figura 1. Participantes discentes em cada curso do CCHS. 

 

3.1 Cursos 

 Na parte da avaliação sobre os cursos, os resultados são apresentados em nove 

gráficos que representam as respostas dos discentes atribuídas em uma escala de 

resposta de 6 pontos, variando de “Não se aplica ou não observado” a “Muito bom”nas 
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nove questões apresentadas neste grupo. Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma 

análise descritiva das questões. 

 

Figura 2. Questão 1. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

 

 

Figura 3. Questão 2. Sistema acadêmico (SISCAD)? 
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Figura 4. Questão 3. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional 

desejado?  

 

 

Figura 5. Questão 4. TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, 

cronograma)? 
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Figura 6. Questão 5. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno 

não tem/participa de estágio obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 

 

 

Figura 7. Questão 6. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do 

centro acadêmico do seu curso?  
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Figura 8. Questão 7.  Oferecimento de atividades complementares e orientação para o 

cumprimento destas?  

 

 

Figura 7. Questão 8. Atuação/qualidade dos professores? 
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Figura 8. Questão 9. Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)?Sistema 

acadêmico (SISCAD)? 
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Tabela 1.Análises descritivas das questões do grupo Curso 

Questões 
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F % F % F % F % F % F % 

1. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 23 8,27 115 41,37 90 32,37 34 12,23 13 4,68 3 1,08 

2. Sistema acadêmico (SISCAD)? 56 20,14 148 53,24 50 17,99 8 2,88 16 5,76 0 0,00 

3. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 35 12,59 125 44,96 78 28,06 24 8,63 13 4,68 3 1,08 

4. TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, 

cronograma)? 
15 5,40 55 19,78 25 8,99 7 2,52 3 1,08 173 62,23 

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

tem/participa de estágio obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 
13 4,68 51 18,35 35 12,59 12 4,32 12 4,32 155 55,76 

6. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro 

acadêmico do seu curso? 
27 9,71 86 30,94 73 26,26 30 10,79 34 12,23 28 10,07 

7. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o 

cumprimento destas? 
22 7,91 79 28,42 86 30,94 43 15,47 21 7,55 27 9,71 

8. Atuação/qualidade dos professores? 72 25,90 128 46,04 58 20,86 9 3,24 9 3,24 2 0,72 
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3.2 Coordenação de curso 

 No que diz respeito a avaliação sobre a coordenação de curso, os resultados são 

apresentados em três gráficos, que representam as respostas dos discentes atribuídas nas 

questões apresentadas neste grupo. Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma 

análise descritiva das questões. 

 

 

Figura 9. Questão 1. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

 

 

Figura 10. Questão 2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
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Figura 11. Questão 3. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico 

de curso, matriz curricular, locais, horários)? 

 

Tabela 2. Análises descritivas das questões do grupo Coordenadores de curso. 

Questões 
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1. Orientação sobre as 

atividades de pesquisa, 

extensão e outros? 

29 12,66 59 25,76 57 24,89 37 16,16 27 11,79 20 8,73 

2. Disponibilidade e 

atenção aos 

acadêmicos? 

62 27,07 83 36,24 47 20,52 19 8,30 14 6,11 4 1,75 

3. Divulgação das 

informações do curso 

(PPC - projeto 

pedagógico de curso, 

matriz curricular, locais, 

horários)? 

37 16,16 80 34,93 59 25,76 27 11,79 16 6,99 10 4,37 

 

3.3 Disciplinas 

 Quanto a avaliação sobre as respostas dos discentes sobre o grupo “disciplinas”, 

os resultados são apresentados em quatro gráficos, que representam as respostas dos 

discentes atribuídas nas questões apresentadas neste grupo. Ao fim, apresenta-se em 

tabela específica uma análise descritiva das questões. 
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Figura 12. Questão 1. Importância para a sua formação profissional? 

 

Figura 13. Questão 2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na 

biblioteca? 
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Figura 14. Questão 3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

 

Figura 15. Questão 4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico 

das aulas práticas? 

 

Tabela 3. Análises descritivas das questões do grupo Disciplinas. 

Questões 
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1. Importância para a 

sua formação 

profissional? 1136 62,04 472 25,78 134 7,32 23 1,26 23 1,26 43 2,35 
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2. Disponibilidade da 

bibliografia (indicada 

no plano de ensino) na 

biblioteca? 483 26,38 610 33,32 299 16,33 117 6,39 80 4,37 242 13,22 

3. Adequação dos 

conteúdos da disciplina 

à proposta do curso? 776 42,38 643 35,12 214 11,69 73 3,99 65 3,55 60 3,28 

4. Número de alunos, 

quantidade de 

equipamentos e espaço 

físico das aulas 

práticas? 512 27,96 683 37,30 282 15,40 119 6,50 69 3,77 166 9,07 

 

3.4 Desempenho discente 

 Quanto a avaliação sobre as respostas dos discentes ao grupo “desempenho 

discente”, os resultados são apresentados em três gráficos, que representam as respostas 

dos discentes atribuídas nas questões apresentadas neste grupo. Ao fim, apresenta-se em 

tabela específica uma análise descritiva das questões. 

 

 

Figura 16. Questão 1. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 
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Figura 17. Questão 2. Participação e dedicação nas atividades? 

 

Figura 18. Questão 3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

Tabela 4. Análises descritivas das questões do grupo Desempenho discente. 

Questões 

M
u

it
o

 

b
o

m
 

B
o

m
 

R
eg

u
la

r
 

R
u

im
 

M
u

it
o

 

ru
im

 

N
ã

o
 s

e 
a

p
li

ca
 

o
u

 
n

ã
o
 

o
b

se
r
v

a
d

o
 

F % F % F % F % F % F % 

1. Pontualidade e 

permanência do início 

ao término das aulas? 

697 49,08 510 35,92 142 10,00 19 1,34 12 0,85 40 2,82 

2. Participação e 

dedicação nas 

atividades? 

513 36,13 670 47,18 161 11,34 24 1,69 12 0,85 40 2,82 

3. Assimilação dos 433 30,49 630 44,37 211 14,86 61 4,30 44 3,10 41 2,89 



71 

 

conteúdos abordados? 

 

3.5 Desempenho docente 

 No que se refere aos resultados da avaliação sobre as respostas dos discentes ao 

grupo “desempenho docente”, os resultados são apresentados em sete gráficos, que 

representam as respostas dos discentes atribuídas nas questões apresentadas neste grupo. 

Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma análise descritiva das questões. 

 

 

Figura 19. Questão 1. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

 

 

Figura 20. Questão 2. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora 

da sala de aula? 
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Figura 21. Questão 3. Assiduidade e cumprimento do horário? 

 

 

Figura 22. Questão 4. Relacionamento professor-acadêmico? 
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Figura 23. Questão 5. Qualidade didática? 

 

 

 

Figura 24. Questão 6. Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação 

(até dez dias úteis após a sua realização)? 
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Figura 25. Questão 7. Apresentação do Plano de Ensino? 

 

Tabela 5. Análises descritivas das questões do grupo Desempenho docente. 
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1. Grau de coerência 

entre o conteúdo 

ministrado e as 

avaliações? 

642 44,77 411 28,66 139 9,69 41 2,86 74 5,16 127 8,86 

2. Disponibilidade para 

o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e 

fora da sala de aula? 

611 42,61 446 31,10 169 11,79 56 3,91 49 3,42 103 7,18 

3. Assiduidade e 

cumprimento do 

horário? 

811 56,56 396 27,62 124 8,65 29 2,02 34 2,37 40 2,79 

4. Relacionamento 

professor-acadêmico? 
660 46,03 474 33,05 147 10,25 49 3,42 55 3,84 49 3,42 

5. Qualidade didática? 621 43,31 406 28,31 205 14,30 66 4,60 94 6,56 42 2,93 

 

3.6 Pesquisa e extensão 

 No que se refere aos resultados da avaliação sobre as respostas dos discentes ao 

grupo “pesquisa e extensão”, os resultados são apresentados em quatro gráficos, que 

representam as respostas dos discentes atribuídas nas questões apresentadas neste grupo. 

Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma análise descritiva das questões. 
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Figura 26. Questão 1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

 

 

 

Figura 27. Questão 2. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 
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Figura 28. Questão 3. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à 

formação acadêmica? 

 

 

Figura 29. Quetsão 4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 

 

Tabela 6. Análises descritivas das questões do grupo Pesquisa e extensão. 
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1. Oportunidades para 

participar de projetos de 

pesquisa? 23 13,37 32 18,60 42 24,42 33 19,19 22 12,79 20 11,63 

2. Oportunidades para 

participar de 19 11,05 36 20,93 47 27,33 32 18,60 17 9,88 21 12,21 
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programas/projetos de 

extensão? 

3. Qualidade das 

atividades de extensão, 

como complemento à 

formação acadêmica? 26 15,12 41 23,84 28 16,28 11 6,40 11 6,40 55 31,98 

4. Apoio da instituição 

para a participação em 

eventos externos? 6 3,49 29 16,86 44 25,58 29 16,86 35 20,35 29 16,86 

 

3.7 Infraestrutura Física 

 No que se refere aos resultados da avaliação sobre as respostas dos discentes ao 

grupo “infraestrutura física”, os resultados são apresentados em onze gráficos, que 

representam as respostas dos discentes atribuídas nas questões apresentadas neste grupo. 

Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma análise descritiva das questões. 

 

 

Figura 30. Questão 1. Serviços de segurança? 
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Figura 31. Questão 2. Condições físicas dos sanitários? 

 

Figura 32. Questão 3. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao 

curso? 
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Figura 33. Questão 4. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da 

infraestrutura?  
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Figura 34. Questão 5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

 

Figura 35. Questão 6. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, 

unidades de aulas práticas (e transporte a elas)? 
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Figura 36. Questão 7. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas 

áreas internas de sua unidade setorial? 

 

Figura 37. Questão 8. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 

equipamentos, sistemas e Internet)? 
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Figura 38. Questão 9. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e 

conservação) das salas de aula? 

 

 

 

Figura 39. Questão 10. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Figura 40. Questão 11. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 

 

Tabela 7. Análises descritivas das questões do grupo Infraestrutura física. 
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1. Serviços de segurança? 6 3,21 53 28,34 57 30,48 34 18,18 28 14,97 9 4,81 

2. Condições físicas dos 

sanitários? 
9 4,81 44 23,53 60 32,09 44 23,53 29 15,51 1 0,53 

3. Disponibilidade do acervo da 

biblioteca quanto à adequação ao 

curso? 

20 10,70 58 31,02 60 32,09 22 11,76 16 8,56 11 5,88 

4. Serviços de limpeza e 

conservação de edificações e da 

infraestrutura? 

17 9,09 66 35,29 56 29,95 27 14,44 19 10,16 2 1,07 

5. Atendimento prestado aos 

portadores de necessidades 

especiais? 

5 2,67 19 10,16 41 21,93 34 18,18 18 9,63 70 37,43 

6. Qualidade e funcionamento 

das instalações dos laboratórios, 

unidades de aulas práticas (e 

transporte a elas)? 

3 1,60 34 18,18 50 26,74 34 18,18 29 15,51 37 19,79 

7. Serviços prestados pelas 

cantinas e lanchonetes instaladas 

nas áreas internas de sua unidade 

setorial? 

13 6,95 54 28,88 61 32,62 21 11,23 19 10,16 19 10,16 

8. Recursos computacionais 

(laboratórios/unidades de aulas 

práticas, equipamentos, sistemas 

e Internet)? 

11 5,88 38 20,32 40 21,39 36 19,25 33 17,65 29 15,51 

9. Qualidade (conforto térmico, 

iluminação, limpeza, mobiliário e 

conservação) das salas de aula? 

9 4,81 43 22,99 60 32,09 48 25,67 26 13,90 1 0,53 

10. Disponibilidade de espaços 

para lazer e convivência? 
12 6,42 28 14,97 57 30,48 40 21,39 39 20,86 11 5,88 

11. Instalações físicas da 36 19,25 79 42,25 44 23,53 11 5,88 5 2,67 12 6,42 
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biblioteca de seu câmpus? 

 

3.8 Responsabilidade social 

 Quanto aos resultados da avaliação sobre as respostas dos discentes ao grupo 

“responsabilidade social”, os resultados são apresentados em dois gráficos, que 

representam as respostas dos discentes atribuídas nas questões apresentadas neste grupo. 

Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma análise descritiva das questões. 

 

 

Figura 41. Questão 1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e 

inclusão social? 

 

Figura 42. Questão 2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural 

e artística, na preservação da memória e do patrimônio cultural? 
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Tabela 8. Análises descritivas das questões do grupo Responsabilidade social. 
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1. Atividades desenvolvidas para 

a promoção da cidadania e 

inclusão social? 

13 6,60 51 25,89 56 28,43 22 11,17 30 15,23 25 12,69 

2. Interação da UFMS com a 

comunidade regional, na área 

cultural e artística, na 

preservação da memória e do 

patrimônio cultural? 

18 9,14 47 23,86 48 24,37 34 17,26 28 14,21 22 11,17 

 

3.9 Comunicação com a sociedade 

 Quanto aos resultados da avaliação sobre as respostas dos discentes ao grupo 

“comunicação com a sociedade”, os resultados são apresentados em quatro gráficos, que 

representam as respostas dos discentes atribuídas nas questões apresentadas neste grupo. 

 

Figura 43. Questão 1. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na 

UFMS? 
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Figura 44. Questão 2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

 

 

Figura 45. Questão 3. Portal (site) da UFMS? 
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Figura 46. Questão 4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 

 

Tabela 9. Análises descritivas das questões do grupo Comunicação com a sociedade. 
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1. Divulgação das atividades 

(eventos, concursos, etc.) 

realizadas na UFMS? 

8 5,00 40 25,00 55 34,38 31 19,38 21 13,13 5 3,13 

2. Qualidade dos serviços de 

ouvidoria da UFMS? 
2 1,25 30 18,75 43 26,88 22 13,75 14 8,75 49 30,63 

3. Portal (site) da UFMS? 10 6,25 63 39,38 51 31,88 22 13,75 10 6,25 4 2,50 

4. Portal (site) da sua unidade 

setorial acadêmica? 
7 4,38 50 31,25 37 23,13 21 13,13 14 8,75 31 19,38 

 

3.10 Organização e Gestão da Instituição 

 No que diz respeito aos resultados da avaliação sobre as respostas dos discentes 

ao grupo “organização e gestão da instituição”, os resultados são apresentados em 

quatro gráficos, que representam as respostas dos discentes atribuídas nas questões 

apresentadas neste grupo. Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma análise 

descritiva das questões. 
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Figura 47. Questão 1. Atuação do DCE? 

 

Figura 48. Questão 2. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua 

unidade setorial acadêmica? 
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Figura 49. Questão 3. Participação em processos decisórios? 

 

Figura 50. Questão 4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do 

resultado das autoavaliações anteriores? 

 

Tabela 10. Análises descritivas das questões do grupo Organização e Gestão da 

Instituição. 
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1. Atuação do DCE? 5 3,21 16 10,26 45 28,85 31 19,87 35 22,44 24 15,38 

2. Atendimento prestado pelos 25 16,03 61 39,10 35 22,44 11 7,05 13 8,33 11 7,05 
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técnicos-administrativos da sua 

unidade setorial acadêmica? 

3. Participação em processos 

decisórios? 
4 2,56 25 16,03 42 26,92 22 14,10 19 12,18 44 28,21 

4. Melhorias realizadas no curso 

ou na unidade setorial a partir do 

resultado das autoavaliações 

anteriores? 

1 0,64 20 12,82 28 17,95 26 16,67 35 22,44 46 29,49 

 

3.11 Políticas de atendimento aos discentes 

 No que diz respeito aos resultados da avaliação sobre as respostas dos discentes 

ao grupo “políticas de atendimento aos discentes”, os resultados são apresentados em 

dois gráficos, que representam as respostas dos discentes atribuídas nas questões 

apresentadas neste grupo. Ao fim, apresenta-se em tabela específica uma análise 

descritiva das questões. 

 

 

Figura 51. Questão 1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, 

semanas acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 
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Figura 52. Questão 2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

 

Tabela 11. Análises descritivas das questões do grupo Políticas de atendimento aos 

discente. 
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1. Atividades extracurriculares 

oferecidas pela UFMS, por 

exemplo, semanas acadêmicas, 

congressos, cursos de extensão, 

etc.? 

10 6,41 43 27,56 43 27,56 27 17,31 19 12,18 14 8,97 

2. Serviços de apoio e orientação 

psicossocial da UFMS? 
2 1,28 23 14,74 19 12,18 22 14,10 16 10,26 74 47,44 

 

3.12 Comentário avaliativo eixo-grupo discente 

A participação discente no processo de autoavaliação ainda é um desafio no 

CCHS. Seja pelo seu gigantismo – trata-se de uma das unidades setoriais com maior 

corpo discente da UFMS –, seja pelas dificuldades intrínsecas em mobilizar os 

acadêmicos, a participação raramente ultrapassa 25% em cada curso, sendo que a média 

de participação por curso ficou em torno de 18%. 

Ainda assim, destaca-se que a avaliação discente, na maioria dos itens, tendeu a 

ser positiva. No primeiro grupo de questões, apenas o item relacionado ao TCC e ao 

Estágio apresentaram resultados atípicos, com mais de 55% das respostas informando 

que “Não se aplica ou não observado”, muito provavelmente por serem discentes em 
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cursos nos quais não há TCC e/ou Estágio ou que, mesmo havendo, ainda não chegaram 

a tal ponto de sua trajetória acadêmica. 

Os itens relacionados à atuação dos representantes discentes e à oferta de 

atividades complementares foram medianamente avaliados, com índices significativos 

de “Regular” ou “Ruim”. Os demais itens foram avaliados de modo predominantemente 

positivos. 

No grupo de questões referentes às coordenações de curso, somente o item 

relativo a orientações sobre atividades de pesquisa, extensão e outras, apresentou uma 

soma de “Regular” e “Ruim” superior à soma de “Bom” e “Muito Bom”, indicando um 

problema de comunicação. Nos demais itens, as avaliações foram positivas. 

Nos grupos de questões sobre as disciplinas, sobre desempenho discente e sobre 

desempenho docente, as avaliações também tenderam ao “Bom” ou “Muito Bom”. Por 

outro lado, o grupo de questões sobre Pesquisa e Extensão se inclinou para “Regular” e 

“Ruim”, principalmente quanto às questões que abordam as oportunidades. Em relação 

à qualidade das ações, houve um alto índice de “Não se aplica ou não observado”, o que 

provavelmente está ligado à não participação dos discentes naquelas atividades, o que 

em si já é um indicativo que reforça a avaliação negativa quanto às oportunidades de 

participação em ações de pesquisa e extensão. 

Já com relação ao apoio institucional à pesquisa e extensão, os discentes 

avaliaram, majoritariamente, como sendo negativa. Mais de 70% das respostas 

consideram tal apoio “Regular”, “Ruim” ou “Muito Ruim”. 

Tendência semelhante, porém um pouco mais equilibrada, observa-se no grupo 

de questões sobre infraestrutura. Com exceção dos serviços de limpeza e instalações 

físicas da biblioteca, todos os outros itens – serviço de segurança, lanchonetes e 

cantinas, recursos computacionais, manutenção dos sanitários, qualidade das salas de 

aula, disponibilidade de áreas de lazer e convivência, acervo da biblioteca – foram 

avaliados de modo majoritariamente negativos.  

O aspecto da infraestrutura, portanto, pode ser considerado um dos piores na 

avaliação pelo corpo discente. 

Com relação à responsabilidade social da instituição, a maioria dos discentes a 

consideraram predominantemente negativa, principalmente quanto à interação da 

UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística. Relacionado a isso, a 

comunicação com a sociedade também foi avaliada negativamente, principalmente a 

Ouvidoria e o Site da UFMS. 
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O grupo de questões sobre a organização e gestão da Instituição e o das políticas 

de atendimento aos discentes também foram considerados negativamente pelos 

acadêmicos. Destaque-se um desafio à CPA: a maioria dos discentes desconhece 

melhorias realizadas a partir do resultado de autoavaliações anteriores.  

De modo geral, portanto, as atividades de ensino e as relações entre corpo 

discente e corpo docente são apontadas como predominantemente positivas. Mas a 

relação mais geral entre acadêmicos e a Instituição são avaliadas negativamente. 

 

4. AVALIAÇÃO DOCENTE 

 Os docentes do CCHS colaboraram com a avaliação respondendo questões 

referentes a oito aspectos da estrutura e vivência da Universidade: 1) Unidade setorial; 

2) Direção; 3) Condições de oferecimento de curso; 4) Coordenação de curso; 5) 

Pesquisa  e extensão; 6) Autoavaliação; 7) Responsabilidade social; 8) Organização e 

gestão UFMS. 

Do total de 165 professores que compõe o Centro, apenas 17 responderam ao 

questionário; portanto, um pouco mais de 10% de adesão, o que fragiliza bastante o 

processo avaliativo docente e constitui desafio à CPA. 

A seguir, são apresentados os resultados das avaliações considerando as 

respostas atribuídas a cada aspecto de questões.  

 

4.1 Unidade Setorial 

 A avaliação da unidade setorial foi realizada por meio das respostas aribuídas as 

questões: 1. Condiçõesda 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? Os resultados são observados na Figura 53, a seguir. 

 

 

Figura 53. Avaliação da Unidade Setorial pelos Docentes do CCHS. 
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4.2 Direção 

 Aos docentes foram apresentadas as seguintes questões: “Como você avalia a 

Direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à (ao): 1. Acesso do professor à 

Direção?2. Agilidade da Direção no retorno das solicitações dos professores, sejam elas 

positivasou não?3. Busca de soluções de problemas pela Direção?4. Promoção, pela 

Direção, da integração entre os professores dos diferentes cursosquanto às atividades de 

ensino, pesquisa e extenasão?5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do 

Conselho de Câmpus e Administrativas?6. Transparência administrativa? 

 Como é possível observar na Figura 54, a direção teve seu trabalho avaliado 

como muito bom e bom na maioria dos casos.  

 

Figura 54. Avaliação da Direção pelos Docentes do CCHS 

 

4.3 Condições de oferecimento de curso 

 As condiçõees de oferecimento do curso foram avaliadas pelos docentes que 

responderam as seguintes questões: “Como você avalia as condições de oferecimento do 

curso relativasà (ao): 1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o 

oferecimento de suas disciplinas?2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em 

relação ao número de acadêmicos matriculadosnas suas disciplinas?3.Equipamentos de 

laborat´orio e inform´atica, e compatibilidade com as necessidades das suas disciplinas? 

4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios?5. Colaboração 

do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas?6. Matriz curricular 

do curso (duração, disciplinas, flexibilidade)? 7. Atendimento a pessoas com 

deficiência? 

 Estes resultados são apresentados na Figura 55, a seguir, tendo os docentes 

avaliado as condições, em geral, como bom e regular. 
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Figura 55. Avaliação das condições de oferecimento do curso pelos Docentes do CCHS 

 

4.4 Coordenação de curso 

 Os docentes avaliaram individualmente a coordenação do curso em que mais 

atuou no período de 2015, tendo como questões: Como você avalia a coordenação do 

curso relativo à (ao): 1. Relacionamento com professores? 2. Preocupação com a 

integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz curricular? 3. 

Disponibilidade em atener as necessidades e solicitações para o desenvolvimento das 

aulas em cumprimento do plano de Ensino? 4. Apoio às atividades de extensão? 5. 

Promoção da integração entre os professores do curso quanto às 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? 

 Como observado na Figura 56, os resultados dos docentes sobre suas 

coordenações, a saber, docentes dos cursos de Letras, Comunicação Social, Pedagogia, 

Administração e Ciências Sociais, foram a maioria muito bom e bom. 

 

Figura 56. Avaliação dos coordenadores de curso pelos Docentes do CCHS 
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4.5 Pesquisa e extensão 

 Quanto às atividades de pesquisa e extensão, os docentes responderam as 

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? 

 Os resultados são apresentados na Figura 57, indicando que é necessária uma 

maior integração entre a pesquisa, o ensino e a extensão, bem como mais apoio 

institucional e infraestrutura à pesquisa e à extensão. 

 

Figura 57. Avaliação das atividades de pesquisa e extensão dos Docentes do CCHS 

 

4.6 Autoavaliação 

 Os docentes do CCHS realizaram uma autoavaliação sobre o conhecimento dos 

documentos oficiais da UFMS e do curso respondendo as seguintes questões: 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 deatividades complementares, etc.)? 

 Os resultados são apresentados na Figura 58 a seguir. Como observado, a 

maioria apresentou seu autoconceito como bom. 

 

Figura 58. Autoavaliação dos Docentes do CCHS 

 

4.7 Responsabilidade social 

 Os docentes responderam a questões referentes a responsabilidade social, sendo 

estas: 1. Atividades desenvolvidaspara a promoção da cidadania e inclusão social. 2. 
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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. Divulgação das atividades, eventos, 

concursos, etc. realizadas na UFMS. 5.Qualidadedosserviços 

deouvidoriadaUFMS.Portal, sitedaUFMS. 6. Portal, sitedas uaunidade 

setorialacadêmica, câmpus, centro, faculdadeouinstituto. 

 A Figura 59 sumariza as respostas dos docentes a estas questões, sendo a 

maioria avalaiada como bom e regular. 

 

 

Figura 59. Responsabilidade social da UFMS segundo os Docentes do CCHS 

 

4.8 Organização e GestãoUFMS 

 Os elementos referentes a organização e gestão foram avaliados pelos docentes 

tendo em conta as seguintes questões: 1. QualidadedoacessoeatendimentodaPREG pró-

reitoriadeEnsinodeGraduação. 2. QualidadedoacessoeatendimentodaPREAE pró-

reitoriadeExtensão, Cultura e AssuntosEstudantis. 3. 

QualidadedoacessoeatendimentodaPROPP pró-reitoriadePesquisa e Pó-graduação. 4. 

Melhoriasapartirdasautoavaliações anteriores. 5. Participação emprocessos decisórios.  

 Os resultados podem ser observados na Figura 60, indicando avaliações quanto à 

organização e gestão como bom e regular.  

=
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Figura 60. Organização e gestão da UFMS 

 

4.9 Comentário avaliativo eixo-grupo docente 

 Os docentes avaliaram a infraestrutura como a principal dificuldade de suas 

atividades: a) falta espaço físico para ministrar aulas, sejam teóricas ou práticas, falta de 

salas de pesquisa; b) dificuldades com a conservação do espaço físico (limpeza e 

manutenção), c) falta falta de aparelhos fixos nas salas (data -show, aparelho de tv e 

som), d) ausência de laboratórios, e) não há espaço físico adequado para os professores, 

que possuem salas sem espaço para estudo e orientação de alunos, f) inexistência de um 

prédio próprio no Centro, voltado para a pós-graduação. 

 Também a falta de condições pedagógicas foi notada: a) pouca comunicação 

entre os pares, dado o tamanho do Centro, b) falta de diálogo entre a pós-graduação e 

graduação, c) sobrecarga de trabalho relativo ao ensino, o que dificulta ações de 

pesquisa e extensão, d) falta reflexão sobre a distribuição de disciplinas na carga 

horária: uma matéria por dia tornam as aulas excessivamente cansativas, e) não há 

programa/projeto para melhor compreender e evitar a evasão de discentes, f) falta 

política de assistência estudantil que auxilie a permanência do discente no curso: 

alojamento, creche, RU 6 x 3 por semana, g) faltam mais volumes de livros na 

Biblioteca; h) faltam livros na Biblioteca de bibliografia básica das disciplinas, i) 

unidade setorial formada por um número elevado de cursos, o que dificulta sua 

administração, j) pouco incentivo para que os alunos façam disciplinas em outros cursos 

da UFMS; 

 Faltam também condições administrativas: a) necessidade de mais docentes; b) 

necessidade de mais técnicos-administrativos, especialmente para apoio técnico às 

coordenações de curso, c) maior segurança no trabalho (número pequeno de 

seguranças). 

 Do ponto de vista da potencialidade do Centro, os docentes destacam: a) maior 

interdisciplinaridade, b) maior interlocução entre os pares, principalmente entre aqueles 

de áreas afins de trabalho, c) incentivo à qualificação docente, d) a disponibilidade dos 

professores e coordenações de curso, e) a qualidade dos projetos de pesquisa, f) a 

qualidade da formação oferecida, g) a capacidade técnica dos servidores, h) o 

aperfeiçoamente constante da grade curricular dos cursos. 

 O docentes apontam como críticas e/ou sugestões: a) planejar e verificar 

compatibilidade enter infraestrutura geral e a oferta de novos cursos e projetos, b) 
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repensar a entrada pelo SISU, diminuir a diferença da nota de corte, para que as vagas 

sejam preenchidas por cotistas mais preparados, c) valor maior de bolsas e para mais 

estudantes, o que influenciaria diretamente na permanência do acadêmico no curso, bem 

como na qualidade da realização das atividades propostas, d) necessidade de divisão do 

CCHS em pelo menos duas a três unidades setoriais, o que facilitaria a administraçao 

acadêmica e resultaria num trabalho mais eficaz/eficiente para os seus diferentes cursos, 

e) criação de uma unidade administrativa voltada exclusivamente à pós-gradução, f) 

informatização mais efetiva da pós-graduação na UFMS, a exemplo de outras IFES 

(SISCAD da pós-graduação, com calendário unificado, acessível aos professores), g) 

necessidade de transparência e fortalecimento de canais coletivos de decisão sobre o uso 

de recursos financeiros na UFMS, com seminários e debates envolvendo todos os 

setores, desde suas bases. 

 De modo geral, a avaliação docente aponta que há sérios problemas de  

infraestrutura física a serem sanados. Dificuldades pedagógicas e administrativas se 

justificam, não exclusivamente, mas em alguma medida, em razão dos graves problemas 

de infraestrutura. 

 

5. AVALIAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 Esta seção contempla resultados relativos à avaliação institucional dos técnicos-

administrativos do CCHS. A avaliação contou com apenas quatro participantes da 

referida unidade, menos de 10% de adesão, já que a unidade conta com, 

aproximadamente, 45 servidores técnicos-administrativos. 

A seguir, são apresentados os resultados da avaliação seguindo os seguintes 

grupos de questões: 1) Missão e perfil; 2) Políticas institucionais; 3) A responsabilidade 

social da Instituição; 4) Infraestrutura; 5) Avaliação; 6) Comunicação institucional; 7) 

Políticas de pessoal; 8) Organização e gestão; 9) Sustentabilidade financeira. 

 

5.1 Missão e perfil 

Partindo da missão da UFMS e do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) os participantes responderam a questão sobre a contribuição da sua unidade na 

implementação e acompanhamento do PDI. Os resultados são apresentados a seguir, na 

Figura 61, e demostram que todos consideraram a contribuição como “bom”: 
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Figura 61. Avaliação da missão e perfil dos técnicos-administrativos do CCHS 

 

5.2 Políticas Institucionais 

 Com relação às políticas institucionais, os técnicos-administrativos foram 

solicitados a responder as seguintes questões: Como você avalia sua unidade/setor com 

relação à: 1. Integração entre servidores técnico-administrativos e professores; 2. 

Integração entre servidores técnico-administrativos e alunos; 3. Participação dos 

servidores técnico-administrativos nas atividades de pesquisa; 4. Participação dos 

servidores técnico-administrativos nas atividades de extensão; 5. Participação dos 

servidores técnico-administrativos na resolução de problemas daunidade/setor. 

 As respostas são apresentadas na Figura 62, sendo a maioria avaliada como 

“bom”. 

 

Figura 62. Avaliação das políticas institucionais pelos técnicos-administrativos do 

CCHS 

 

5.3 A Responsabilidade social da Instituição 

 Os técnicos-administrativos responderam questões referentes a: 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 sociedade. 

 A Figura 63, apresenta os resultados que indicam uma avaliação, na maioria, 

“regular”destes aspectos.  
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Figura 63. Avaliação da responsabilidade social da UFMS pelos técnicos-

administrativos do CCHS 

 

5.4 Infraestrutura 

 Os técnicos-administrativo avaliaram a infraestrutura tendo em consideração as 

seguintes questões: 1. Avalie em sua unidade a infraestruturaem relação aoespaço físico; 

2. Avalie em sua unidade a infraestruturaem relação aoestacionamento; 3. Avalie em 

sua unidade a infraestrutura em relação à limpeza do prédio; 4. Avalie em sua unidade a 

infraestrutura em relação à coleta de resíduos; 5. Avalie em sua unidade a infraestrutura 

em relação à acessibilidade; 6. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao 

acesso à internet e telefonia; 7. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao 

uso econômico de material de consumo; 8. Avalie em sua unidade a infraestrutura em 

relação ao material permanente e equipamentos adequados; 9. Avalie em sua unidade a 

infraestrutura em relação à manutenção de equipamentos; 10. Avalie em sua unidade a 

infraestrutura em relação à manutenção geral da unidade; 11. Avalie em sua 

unidadeaqualidadedosserviçosexecutados de segurança, vigilânciaeproteção. 

 A Figura 64 apresenta os resultados que indicam uma avaliação, em geral, “bom”. 

 

Figura 64. Avaliação da infraestrutra da unidade pelos técnicos-administrativos do 

CCHS 
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5.5 Avaliação 

 Neste tópico os técnicos-administrativos responderam as seguintes questões: 1. 

Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto às atividades acadêmico-

administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação; 2. Avalie em sua unidade o 

processo de avaliação quanto à participação da comunidade interna nos processos de 

autoavaliação; 3. Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto à relação entre 

o planejamento e avaliação da unidade com o PDI; 4. Avalie em sua unidade o processo 

de avaliação quanto à atuação da comissão própria de avaliação local.  

 A Figura 65 apresenta as respostas relacionadas à avaliação, com os resultados 

indicando que a maioria apresenta como avaliação o critério “bom”.  

 

 

Figura 65. Avaliação pelos técnicos-administrativos do CCHS 

 

5.6 Comunicação institucional 

 Quanto à comunicação institucional, os técnicos-administrativos responderam as 

seguintes questões: 1. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição 

Coordenadoria de Comunicação; 2. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da 

instituição Portal da UFMS; 3. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da 

instituição Boletim de Serviço de pesquisa?; 4. Avalie a efetividade dos meios de 

comunicação da instituição: Telefonia; 5. Avalie a efetividade dos meios de 

comunicação da instituição: E-mail; 6. Avalie a efetividade dos meios de comunicação 

da instituição: Comunicações Internas; 7. Avalie a efetividade dos meios de 

comunicação da instituição: Ouvidoria. 

 Os resultados são observados na Figura 66, a seguir, tendo a maioria classificado 

a efetividade da comunicação institucional da UFMS como “bom”.  
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Figura 66. Avaliação da Comunicação institucional pelos te´cnicos-administrativos do 

CCHS 

 

5.7 Políticas de pessoal 

 Os técnicos-adminstrativos responderam as seguintes questões: 1. Avalie em sua 

unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à levantamento 

de necessidades de treinamento; 2. Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às 

políticas de pessoal com relação à capacitação técnico administrativa; 3. Avalie em sua 

unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação a apoio à 

participação em eventos; 4. Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às 

políticas de pessoal com relação a apoio à qualificação pós graduação especialização, 

etc.; 5. Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com 

relação à assistência à saúde do servidor; 6. Avalie em sua unidade/setor os critérios de 

acesso às políticas de pessoal com relação à forma de avaliação de desempenho; 7. 

Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação 

ao plano de carreira e os critérios de progressão; 8. Avalie em sua unidade/setor os 

critérios de acesso às políticas de pessoal com relação ao grau de satisfação com as 

condições de trabalho, ambiente, recursos e outros aspectos vinculados a sua função; 9. 

Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação 

ao relacionamento interpessoal com a chefia imediata.  

 Os resultados são apresentados na Figura 67, sendo a maioria das avaliações 

consideradas como “bom”.  
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Figura 67. Avaliação das políticas de pessoal pelos técnicos-administrativos do CCHS. 

 

5.8 Organização e gestão 

 Quanto à organização e gestão, os técnicos-administrativos as avaliaram por meio 

das seguintes questões: 1. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PRAD 

(Pró-Reitoria de Administração); 2. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais 

PROINFRA (Pró-reitoria de Infraestrutura); 3. Avalie a atuação dos órgãos setores 

institucionais PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa Pós graduação e Inovação); 4. Avalie a 

atuação dos órgãos setores institucionais PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e 

do Trabalho); 5. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PREAE (Pró-reitoria 

de Assuntos Estudantis e de Extensão); 6. Avalie a atuação dos órgãos setores 

institucionais PREG (Pró- reitoria de Ensino de Graduação); 7. Avalie a atuação dos 

órgãos setores institucionais PROPLAN (Pró- reitoria de Planejamento e Finanças); 8. 

Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais NTI (Núcleo de Tecnologia da 

Informação); 9. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais Direção da sua 

unidade; 10. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais Coordenação 

Administrativa de sua unidade. 

 Os resultados são observados na Figura 68, sendo a maioria das avaliações 

consideradas com o conceito “bom”.  
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Figura 68. Avaliação da Organização e Gestão pelos técnicos-administrativos do CCHS 

 

5.9 Sustentabilidade financeira 

 As questões referentes à sustentabilidade financeira avaliadas pelos técnicos-

administrativos foram: 1. Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto ao 

acompanhamento da execução do orçamento aprovado; 2. Avalie a gestão do orçamento 

da UFMS quanto à adequação dos recursos às necessidades; 3. Avalie a gestão do 

orçamento da UFMS quanto ao uso racional dos recursos destinados às atividades 

administrativas e pedagógicas. 

 Os resultados são apresentados na Figura 69, que estando as respostas 

distribuídas entre conceitos “bom”e “regular”.  

 

 

Figura 69. Avaliação da sustentabilidade financeira pelos técnicos-administrativos do 

CCHS. 

 

5.10 Comentário avaliativo eixo-grupo técnico-administrativo 

 Os elementos avaliados positivamente pelos servidores são: a) responsabilidade, 

b) bom relacionamento interpessoal entre a equipe e colaboração na resolução de 

problemas, c) biblioteca, d) professores e técnicos capacitados. 
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Os elementos avaliados negativamente são: a) reuniões pouco produtivas, b) 

chefia (coordenadoria, não chefia imediata) pouco aberta ao diálogo, c) falta de 

planejamento das atividades, d) iluminação, e) grande número de cursos e poucas salas 

de aulas com tamanho e estruturas adequadas. 

O servidores sugeriram os seguintes itens para melhoria do trabalho na unidade: 

a) maior flexibilidade e abertura ao diálogo entre técnicos e chefia, b) melhor 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas, c) maior motivação por parte da 

equipe (poderia ser desenvolvido um trabalho neste sentido), d) implantação da jornada 

de 30 horas para servidores administrativos; e) mais celeridade nos serviços de 

manutenção. 

 

6. AVALIAÇÃO DIREÇÃO 

 A direção do Centro de Ciências Humanas e Sociais foi solicitada a responder 

um questionário constituído por itens objetivos e subjetivos destinados a informar sobre 

elementos humanos, sociais e estruturais do Centro. As perguntas objetivas foram 

respondidas em uma escala de 6 pontos, variando de “não se aplica” ou “não 

observado”, quando se trata de um aspecto sobre o qual não houve oportunidade de 

avaliar, a “Muito bom”, quando todas as suas expectativas foram atendidas.Os temas 

são: 1) UFMS, 2) Gestão institucional, 3) Pesquisa e extensão, e, 4) Autoavaliação. As 

questões descritivas referem-se, 1) às potencialidades de sua unidade setorial, 1.1) às 

ações a serem desenvolvidas em 2016 para manter as potencialidades, 2) às fragilidades 

de sua unidade setorial, 2.1) às ações para minimizar ou eliminar as fragilidades, 3) às 

ações e metas de 2015 que foram alcançadas, 4) aos planos de melhoria dos cursos que 

passaram por avaliação externa e obtiveram conceito 2 ou 3, 5) à adequação quanto à 

qualidade e quantidade de docentes dos cursos, e  finalmente, 6) à avaliação da 

biblioteca e infraestrutura na sua unidade. Os resultados são apresentados por meio das 

tabelas abaixo: 

 

6.1 Questões objetivas 

6.1.1 Tabela 12. Questões sobre como o(a) diretor(a) avalia a UFMS. 

Itens Resposta 

1.Atividades desenvolvidas para a promoção da 

cidadania e inclusão social? 

4 - Bom: Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida. 
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2.Interação da UFMS com a comunidade regional, na 

área cultural e artística, na preservação da memória e do 

patrimônio cultural? 

3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

3.Divulgação das atividades (eventos, concursos) 

realizadas na UFMS? 

3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

4.Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 5 – Muito bom: Quando todas as suas 

expectativas são atendidas, em relação ao 

aspecto avaliado 

5.Portal (site) da UFMS? 4 - Bom:Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

6.Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 4 - Bom: Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

7.Condições da biblioteca? 4 - Bom: Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

8.Atendimento do pessoal técnico-administrativo? 4 - Bom: Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

9.Atendimento a pessoas com deficiência? 4 - Bom: Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

10.Atividades desenvolvidas para a promoção da 

cidadania e inclusão social? 

4 - Bom:           Quando a maior parte das 

suas expectativas é atendida 

Pontuação média (Desvio-padrão) M = 3,9 (0,57) 

 

6.1.2 Tabela 13. Questões sobre como o(a) diretor(a) avalia os órgãos da Administração 

Central da UFMS. 

Itens Resposta 

1.Acesso aos órgãos da Administração Central (reitoria e 

pró-reitorias)? 
2 – Ruim: Quando a maior parte das suas 

expectativas não é atendida. 

2.Atendimento às solicitações de materiais e serviços 

necessários ao desenvolvimento dos cursos de sua 

unidade setorial? 

2 – Ruim: Quando a maior parte das suas 

expectativas não é atendida. 

3.Agilidade dos órgãos da Administração Central no 

retorno às solicitações, sejam elas positivas ou não? 

2 – Ruim: Quando a maior parte das suas 

expectativas não é atendida. 

4.Atendimento ao plano de investimentos para o 

desenvolvimento dos cursos? 
2 – Ruim: Quando a maior parte das suas 

expectativas não é atendida. 

5.Atendimento e atuação da PRAD? 3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

6.Atendimento e atuação da PREAE? 4 - Bom:Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

7.Atendimento e atuação da PREG? 2 – Ruim: Quando a maior parte das suas 

expectativas não é atendida. 

8.Atendimento e atuação da PROPP? 3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

9.Atendimento e atuação da PROPLAN? 4 - Bom:Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

10.Atendimento e atuação da PROGEP? 5 – Muito bom: Quando todas as suas 

expectativas são atendidas, em relação ao 

aspecto avaliado 

11.Atendimento e atuação da PROINFRA? 3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

12.Atendimento e atuação dos órgãos de assessoramento e de 

apoio vinculados à Reitoria? 

3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

Pontuação média (Desvio-padrão) M = 2,9 (0,99) 
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6.1.3 Tabela 14. Questões sobre como o(a) diretor(a)avalia a pesquisa e a extensão. 

Itens Resposta 

1.Integração da pesquisa, ensino e extensão? 4 - Bom:Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

2.Apoio institucional à pesquisa e extensão? 3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

3.Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão? 3 – Regular: Quando cerca da metade de 

suas expectativas é atendida 

Pontuação média (Desvio-padrão) M = 2,3 (0,58) 

 

6.1.4 Tabela 15. Questões sobre como o(a) diretor(a)avalia o seu próprio desempenho. 

Itens Resposta 

1.Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS 

(Estatuto, Regimento Geral, PDI, PPI, Relatório de 

Gestão, Relatório de Autoavaliação Setorial)? 

4 - Bom:Quando a maior parte das suas 

expectativas é atendida 

2.Como tenho exercido as funções de direção? 5 – Muito bom: Quando todas as suas 

expectativas são atendidas, em relação ao 

aspecto avaliado 

Pontuação média (Desvio-padrão) M = 4,5 (0,70) 

 

6.2 Questões descritivas 

 No que diz respeito às questões descritivas, os resultados identificados são 

descritos a seguir, logo após as observações iniciais abaixo: 

 No período em questão, esta direção, teve dificuldade de acesso à informação, o 

site da UFMS é confuso, sendo que muitas vezes tive que buscar informação 

sobre a UFMS no portal de notícia, vez que as informações não eram repassadas 

ao dirigente ou eram omitidas. De fato, acredito que tenha feito um excelente 

trabalho na gestão do CCHS, sobretudo devido às condições em que assumi a 

Direção, com processos parados, equipe desgastada, falta de clareza nas funções 

de cada setor. Conseguimos gerenciar e resolver muitos problemas, agilizando 

informações e processos, adquirindo equipamentos e fazendo manutenção 

predial. No entanto, a dificuldade de diálogo com os órgãos superiores tornou o 

processo bastante difícil.  

6.2.1 Cite até cinco pontos positivos (potencialidades): (1) Valorização da gestão 

democrática e participativa; (2) Preocupação com o funcionamento e bom atendimento 

aos professores e alunos; (3) Pensamento crítico e proposição de ações; (4) Divulgação 

de informações e reordenamento de fluxo de processos; (5) Melhorias nos espaço físico 

e manutenção predial, aquisição de material. 
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6.2.1.1 Ações desenvolvidas, em 2016, visando manter as potencialidades, indicando 

os responsáveis pela execução das ações: O CCHS tem dimensões muito grandes. 

Poderíamos citar ações por curso, mas faremos aqui a apresentação de questões mais 

amplas, a partir das potencialidades: (1) Valorização da gestão democrática e 

participativa: continuidade da abertura para o diálogo, ampla discussão sobre questões 

institucionais; horizontalização na tomada de decisões; reuniões com coordenadores de 

curso; reuniões com equipe técnica. São responsáveis pela ação, os próprios 

coordenadores dos 23 cursos do CCHS, o Conselho do CCHS, os técnicos, 

coordenadores de gestão acadêmica e administrativa, bem como a própria direção do 

CCHS. (2) Preocupação com o funcionamento e bom atendimento aos professores e 

alunos: melhoria na organização administrativa do CCHS; remoção interna de 

funcionários, visando fortalecer competências e potencialidades de cada servidor. São 

responsáveis pela ação, os próprios coordenadores dos 23 cursos do CCHS, o Conselho 

do CCHS, os técnicos, coordenadores de gestão acadêmica e administrativa, bem como 

a própria direção do CCHS. (3) Pensamento crítico e proposição de ações: apresentação 

de propostas para melhorias das normas institucionais; elaboração de procedimentos 

internos; eventos acadêmicos; elaboração e execução de projetos de pesquisa, ensino e 

extensão; composição de comissões com temáticas especificas por área de interesse; 

proposição de melhorias em questões de infra-estrutura e gestão acadêmica e 

pedagógica; proposta de divisão do CCHS. São responsáveis pela ação, os próprios 

coordenadores dos 23 cursos do CCHS, os técnicos, os coordenadores de gestão 

acadêmica e administrativa, o docentes, bem como a própria direção do CCHS. (4) 

Divulgação de informações e reordenamento de fluxo de processos: maior agilidade na 

divulgação de informações no site do CCHS, bem como nos sites dos cursos; 

agendamento e solicitações on line; reuniões para reorganizar e orientar o fluxo de 

processos; treinamento nos setores competentes ou entre os pares; processo de remoção 

interna, possibilitando a relação clara com a chefia imediata. São responsáveis pela 

ação, os próprios coordenadores dos 23 cursos do CCHS, coordenadores de gestão 

acadêmica e administrativa, técnicos, secretaria acadêmica, bem como a própria direção 

do CCHS. (5) Melhorias nos espaço físico e manutenção predial, aquisição de material: 

levantamento da situação espaço físico; identificação de situações pendentes; definição 

de prioridades; solicitação de recursos financeiros; constituição de comissões internas; 

reuniões para apresentação de propostas e soluções que orientem a tomada de decisão. 

São responsáveis pela ação, os próprios coordenadores dos 23 cursos do CCHS, os 
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técnicos, o Conselho do CCHS, e coordenadores de gestão acadêmica e administrativa, 

docentes, bem como a própria direção do CCHS. 

6.2.2 Cite até cinco pontos negativos (fragilidades): (1) Dificuldade de acesso à 

informação; (2) Projetos de pesquisa, ensino e extensão; (3) Índices de evasão; (4) 

Precariedade no fluxo de processos; (5) Dificuldade de gestão administrativa e 

pedagógica. 

6.2.2.1 Ações desenvolvidas, em 2016, visando minimizar ou eliminar essas 

fragilidades, indicando os responsáveis pela execução das ações: O CCHS tem 

dimensões muito grandes. Poderíamos citar ações por curso, mas faremos aqui a 

apresentação de questões mais amplas, a partir das fragilidades: (1) Dificuldade de 

acesso à informação: São responsáveis pela ação, os próprios coordenadores dos 23 

cursos do CCHS, os técnicos, o Conselho do CCHS, e coordenadores de gestão 

acadêmica e administrativa, docentes, bem como a própria direção do CCHS. (2) 

Projetos de pesquisa, ensino e extensão. São responsáveis pela ação, os próprios 

coordenadores dos 23 cursos do CCHS, os técnicos, o Conselho do CCHS, e 

coordenadores de gestão acadêmica e administrativa, docentes, bem como a própria 

direção do CCHS. (3) Índices de evasão: Quantidade de cursos:  São responsáveis pela 

ação, os próprios coordenadores dos 23 cursos do CCHS, os técnicos, o Conselho do 

CCHS, e coordenadores de gestão acadêmica e administrativa, docentes, bem como a 

própria direção do CCHS. (4) Precariedade no fluxo de processos:  São responsáveis 

pela ação, os próprios coordenadores dos 23 cursos do CCHS, os técnicos, o Conselho 

do CCHS, e coordenadores de gestão acadêmica e administrativa, docentes, bem como a 

própria direção do CCHS. (5) Dificuldade de gestão administrativa e pedagógica:  São 

responsáveis pela ação, os próprios coordenadores dos 23 cursos do CCHS, os técnicos, 

o Conselho do CCHS, e coordenadores de gestão acadêmica e administrativa, docentes, 

bem como a própria direção do CCHS. 

6.2.3 Ações e metas propostas para 2015 foram alcançadas: Acreditamos que as ações 

propostas para 2015 foram prejudicadas, sobretudo devido a solicitação de exoneração 

do cargo de Diretor do CCHS, em julho de 2015. Os projetos e ações para o ou do 

CCHS tiveram interrupções ou não foram executadas. De fato, as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão continuaram a acontecer. 

6.2.4 Indique o plano de melhorias dos cursos que passaram por avaliação externa e 

obtiveram conceito 2 ou 3: O curso que obteve nota 2, foi o curso de Música, foi 

elaborado plano de melhorias. Buscamos ampliar o número de laboratórios e acelerar a 
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finalização da obra de construção de prédio próprio. O processo ainda está em 

elaboração. 

6.2.5 Informar se o corpo docente está adequado em quantidade e qualidade às 

necessidades dos cursos da unidade: O CCHS, devido às suas proporções e dimensões, 

tem um grande número de professores, entre efetivos, afastados, substitutos, bolsistas, 

cedidos, voluntários, exercício temporário, somam quase 2015. Sendo que efetivos 

temos o total de 165 docentes, para atender aos 23 cursos de graduação (presencial e à 

distância) e pós-graduação lato sensu. De fato, os encargos dos docentes efetivos tem 

uma média de 12 h/a. Ou seja, as ações de pesquisa e extensão são colocadas em 

segundo plano, vez que a prioridade é dada às ações de ensino. Neste sentido e nesta 

forma de organização o corpo docente atende às necessidades de ensino, havendo em 

algum grau e medida prejuízo às ações de extensão. Existe ainda, dificuldade decontrole 

sobre a relação das competências profissionais com a vinculação às disciplinas de cada 

curso. Temos perfis profissionais que precisam ser melhor explorados e potencializados. 

6.2.6 Avaliar a biblioteca e infraestrutura disponível na unidade, quanto à 

adequação, conservação, qualidade, quantidade de equipamentos e recursos, e as 

carências mais relevantes: Não informado. 

 

6.3 Comentário avaliativo eixo-grupo direção 

 Quanto às questões relativas à administração da unidade setorial em geral, e de 

sua relação com a Administração central, a direção tendeu para uma média que a situa 

entre os níveis “ruim” e “regular”. Apenas no quesito “autoavaliação” a direção situa-se 

no nível “bom”. Isso revela que a administração do Centro enfrenta sérias dificuldades 

de trabalho. 

 Quanto às questões relativas à potencialidade e fragilidade da unidade, constata-

se que a direção implementou uma série de trabalhos e planos que minimizaram 

determinados problemas; no entanto, considerando o nível altíssimo de dificuldades 

complexas: tamanho do Centro, falta de infraestrutura, excesso de burocracia etc., 

conclui-se que a unidade requer urgentemente maior atenção por parte da 

Administração central. 
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CONCLUSÃO 

 

A baixa adesão geral ao processo autoavaliativo compromete significativamente 

os resultados da avaliação. É urgente racionalizar todo o processo, aprimorando assim 

os questionários, bem como também é urgente encontrar o lugar institucional preciso da 

avaliação. É necessário que a avaliação tenha um papel mais bem definido e útil; sem 

isso, é pouco provável que a adesão aumente, e, nesse caso, todo o processo 

autoavaliativo seguirá comprometido, cumprindo função estéril e meramente 

burocrática. 

Considerando o problema acima,  a variedade dos grupos-eixos aqui avaliados – 

cursos de graduação, cursos de pós-graduação, discente, docente, técnico-administrativo 

e direção –, bem como a variedade dos dados entre si, entende-se que é tememário 

cedermos à tentação de uma “avaliação geral” do CCHS.  

É que a fragilidade dos dados, advindos da baixa adesão, a falta de uma 

uniformização pedagógica dos questionários aplicados, que possibilite uma mínima 

unidade entre a variedade de eixos, e, consequentemente, a ausência de um ideal 

avaliativa bem definido, que dê sentido objetivo à variedade de dados; tudo isso, impede 

uma “avalição geral” rigorosa, que não passe, portanto, ou de mera repetição de 

elementos já encontrados no corpo do relatório, ou então, de informações imprecisas. 

Sendo assim, visto que, no corpo do relatório, cada grupo-eixo é finalizado com 

um comentário avaliativo específico quanto aos aspectos mais relevantes de sua 

avaliação, sugerimos ao leitor interesado em ter acesso a um resumo avaliativo de 

determinado aspecto do CCHS, reportar-se ao comentário avaliativo do grupo-eixo de 

seu interesse. 

Infelizmente, pelas razões alegadas acima, não se pode oferecer aqui, na presente 

conclusão, nada melhor do que pode ser encontrado lá, no resumo avaliativo de cada 

eixo-grupo. 

  

 

 

 

 


