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1 INTRODUCÃO

O relatório de avaliação institucional é um instrumento fundamental para toda

instituição de caráter e função social que se proponha executar ações de qualidade

e de transparência. O objetivo deste instrumento é avaliar aspectos referentes ao

ensino, à pesquisa, à extensão e da gestão na unidade do Campus de Ponta Porã. 

Este documento traz os dados coletados e analisados através de questionários

respondidos por técnicos administrativos, docentes e discentes desta unidade. Esta

ferramenta  tem  por  objetivo  possibilitar  uma  visão  transparente  das  forças  e

fraquezas  do  Campus  de  Ponta  Porã  para  que  ações  de  melhorias  contínuas

possam  ser  demandadas  com  a  minimização  das  incertezas  inerentes  a  esse

cenário.

O relatório apresenta os resultados obtidos através do programa de avaliação

institucional promovida pela UFMS, sendo o ano de referência 2017. 

2UNIDADE SETORIAL

2.1Histórico

O Campus de Ponta Porã (CPPP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

(UFMS) foi estabelecido através da Resolução COUN nº 88 de 28 de outubro de

2008.  A unidade é uma ação do programa de expansão da oferta de vagas no

Ensino  Superior  promovida  pelo  REUNI.  Com isso  foram criados  os  cursos  de

graduação em Matemática (Licenciatura) e Sistemas de Informação (Bacharelado),

que  tiveram  início  das  atividades  em  2009,  e  Ciências  da  Computação

(Bacharelado)  em 2010.  No  ano  de 2014  foi  implantado  o  curso  de  Pedagogia

(Licenciatura). 

O CPPP está  localizado na Rua Itibiré  Vieira,  s/n.  Residencial  Julia  Oliveira

Cardinal – BR-463, km 4,5. 

2.2Planejamento de desenvolvimento da unidade

Visando  melhorar  a  capacidade  gerencial  das  instituições  de  ensino  superior,  o

Ministério da Educação (MEC) estabeleceu pelo Decreto 5.773 de 09/05/06, o Plano

de Desenvolvimento Institucional  (PDI).  O plano consiste em um instrumento de

planejamento  de  uma instituição,  espaço  em que se  definem os objetivos  e  as
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metas de desenvolvimento para o longo prazo, bem como as ações necessárias à

concretização do planejamento estratégico. Em síntese, o PDI é o documento que

identifica  a  instituição  de  ensino  superior  no  que  concerne  à  sua  filosofia  de

trabalho,  à  sua  missão,  visão  e  cultura;  demonstrando,  ainda,  quais  são  os

caminhos pelos  quais  a instituição elegeu percorrer  para  se  consolidar  um bem

público indispensável ao exercício da cidadania.

O PDI do campus de Ponta Porã de acordo com a resolução N° 122, de 12 de

julho de 2017 foi aprovado pelo conselho de campus local e traz como prioridades

as revitalizações das áreas internas e externas.

Tão logo as atividades relacionadas ao PDI da instituição tenham início, as do

campus de Ponta Porã também se iniciarão.

3 CURSOS DE GRADUAÇÃO

No ano de 2017, o CPPP ofereceu quatro cursos de graduação, são eles: 

• Licenciatura em Matemática 

• Bacharelado em Sistemas de Informação 

• Bacharelado em Ciências da Computação 

• Licenciatura em Pedagogia 

Esta  seção  apresenta  a  descrição,  as  características,  assim  como

potencialidades e pontos a serem melhorados de cada curso.

3.1Curso de licenciatura em Matemática 

Com  o  avanço  tecnológico  no  Brasil  as  empresas  passaram  a  ter

necessidade  de  profissionais  capacitados  para  trabalhar  com  a  implementação

computacional  de  modelos  complexos  que  envolvem  matemática,  estatística  e

computação.

Devido  a  essa  necessidade  de  profissionais  qualificados,  que  afeta  não

somente a região central  do país,  como também as demais regiões,  o  Governo

propôs  metas  e  implantou  programas  relacionados  aos  cursos  de  formação

profissional -  técnicos e científicos, contribuindo assim para a abertura de novos

cursos universitários, com novos Campus e novas especialidades.
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Sendo essa a necessidade de criação e implantação do Campus de Ponta

Porã  (CPPP)  -  pela  Resolução  nº  88,  COUN,  de  28/10/2008,  Ponta  Porã  se

beneficiou  com  a  abertura  e  oferta  do  Curso  de  Matemática  e  Sistemas  de

Informação no ano de 2009.  Dessa forma,  a  população local  e  da região  pôde

contar  com  meios  para  a  qualificação  profissional,  capacitando  pessoas  para

trabalhar  em empresas,  indústrias e escolas -  instituição essa,  que sofre com a

escassez de professores de matemática na rede de Ensino Básico.

O  objetivo  geral  do  Curso  de  Matemática-Licenciatura/CPPP  é  formar

professores  de  Matemática  para  atuar  no  ensino  de  matemática  na  educação

básica.  A formação  pedagógica  e  científica  busca  o  desenvolvimento  de  uma

postura investigativa em Educação Matemática que proporcione ao futuro professor

condições para atuação no ensino fundamental e médio e reflexão sobre a prática

docente, bem como posterior aprimoramento em cursos de Pós Graduação com

aperfeiçoamento na área de ensino de matemática ou na área científico-tecnológica.

Habilitação Matemática

Área de concentração Ciências Exatas e da Terra
Duração (CFE) 8 semestres máximo 12 semestres
Duração (UFMS) Máximo 12 semestres
Implantação 2008
Autorização Resolução nº 65 de 28 de agosto de

2008
Reconhecimento Portaria  MEC  484  de  19/12/2011  -

Portaria MEC 1097 de 24/12/2015
Turno Noturno e sábados no período diurno
Número de vagas 50
Carga horária  MÍNIMA CNE: 3200;

 MÍNIMA UFMS: 3213

Coordenação Lauro Maycon Fernandes Ferreira

No ano de 2017 não foram encaminhadas às coordenações do CPPP os

questionários descritivos a respeito dos indicadores dos cursos, potencialidades e

fragilidades,  inviabilizando  a  análise  e  discussão  dos  itens.  Com  relação  à
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avaliações externas, o curso de Matemática do CPPP está em período de avaliação

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a última avaliação ao

qual o curso participou foi em 2014, onde alcançou índices para o ciclo azul, ou seja,

índices  suficientes  para  a  manutenção  do  curso  na  unidade  de  administração

setorial.    

3.1.1 Avaliação interna pelos discentes

Nesta subseção são apresentados os resultados coletados no Sistema Acadêmico

(SISCAD)  que  contemplam  a  execução  do  curso,  tanto  pedagógica  como  de

infraestrutura, avaliados pelos discentes. 

          – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de matemática em 2017

Indicadores Número total
Vagas 200
Ingressantes 37
Matriculados 100
Trancamentos 2
Desligamentos 23
Mobilidade Interna 4
Mobilidade Externa 0
Vagas Ociosas 72

             Fonte: Secretaria de apoio acadêmico de Ponta Porã

As disciplinas de Álgebra II e Geometria Plana foram as que tiveram maiores

índices  de  reprovação,  sendo  51%  dos  acadêmicos  matriculados  na  primeira

disciplina e 69% na segunda disciplina. Ações como reciclagem dos professores,

introdução de novas metodologias de ensino e conscientização dos acadêmicos da

importância e aplicabilidade das disciplinas mencionadas pode ser um diferencial na

melhoria das porcentagens citadas.

A  seguir  são  apresentados  os  resultados  da  avaliação  por  parte  dos

discentes  realizadas  via  SISCAD.  Cabe  ressaltar  que,  dos  100  discentes

matriculados, uma pequena parcela dos mesmos aderiu ao questionário.
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3.1.2  Avaliação da coordenação de curso 

Os discentes responderam às seguintes questões, dispostas no quadro abaixo:

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

Questão 2 Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?

Questão 3 Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico

de curso, matriz curricular, locais, horários)?

No  quesito  coordenação  de  curso,  apenas  10  discentes  dos  100  matriculados

responderam o questionário. Os resultados são dispostos no gráfico da Figura 4.1.

 De acordo com a Figura 4.1, a atuação da coordenação de curso tem sido

satisfatória para os discentes que responderam o questionário. Como a adesão à

avaliação foi  menor que na avaliação anterior,  onde houveram 19 discentes que

responderam o questionário.  

3.1.3 Avaliação da infraestrutura do curso 

As questões referentes à infraestrutura disponibilizada pelo CPPP são dispostas no

quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 8 dos 100 matriculados

manifestaram sua opinião.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Questão 1 Disponibilidade de espaços para lazer e convivência?
Questão 2 Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais?
Questão 3 Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso?

Questão 4

Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas

internas de sua unidade setorial?
Questão 5 Serviços de segurança?

Questão 6

Recursos  computacionais  (laboratórios/unidades  de  aulas  práticas,

equipamentos, sistemas e Internet)?

Questão 7

Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades

de aulas práticas (e transporte a elas)?

Questão 8

Qualidade  (conforto  térmico,  iluminação,  limpeza,  mobiliário  e

conservação) das salas de aula?
Questão 9 Condições físicas dos sanitários?
Questão 10 Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura?
Questão 11 Instalações físicas da biblioteca de seu campus?

A Figura 4.2 apresenta os resultados para as 11 questões relacionadas à

infraestrutura do CPPP.
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Conforme  apresentado  na  Figura,  há  alguns  pontos  que  podem  ser

melhorados,  no  entanto,  observa-se  que,  para  o  grupo  que  respondeu  o

questionário, há uma coerência da infraestrutura com a disponibilização do curso.  

3.1.4 Avaliação da pesquisa e extensão do curso 

As questões referentes  à disponibilidade de pesquisa e extensão no CPPP são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 8 dos 100

matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1 Oportunidades para participar de projetos de pesquisa?
Questão 2 Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão?

Questão 3

Qualidade  das  atividades  de  extensão,  como  complemento  à

formação acadêmica?
Questão 4 Apoio da instituição para a participação em eventos externos?

Os dados obtidos para as questões são apresentados no gráfico da Figura 4.3.

Em relação às questões apresentadas, os acadêmicos acham, no geral, que

as oportunidades e o incentivo, tanto pela unidade setorial, como pela administração

central,  são bons.  A questão  de número  um apresentou  um grande  número de

respostas “regular” o fato talvez possa ser explicado pelas questões de divulgação

da unidade de administração setorial, uma vez que a mesma não conta com esse

tipo de serviço e, na maior parte das vezes, os professores envolvidos em projetos

de extensão e pesquisa estão envolvidos com outras atividades como coordenação



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

de  curso,  cargas  horárias  em  sala  de  aula  elevadas,  o  que  dificulta  a  ampla

divulgação das ações.

 

3.1.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes 

As questões referentes às políticas de atendimento aos discentes no CPPP são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 6 dos 100

matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1

Atividades  extracurriculares  oferecidas  pela  UFMS,  por  exemplo,

semanas acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc,?
Questão 2 Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS?

 Poucos discentes participaram da avaliação deste quesito, dos participantes,

metade  acha  que  as  políticas  são  boas  e  metade  acha  que  as  políticas  são

regulares. 
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3.1.6 Avaliação da organização e gestão do curso 

As questões referentes à organização e gestão do curso de Matemática do CPPP

são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 6 dos 100

matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1 Atuação do DCE?

Questão 2

Atendimento  prestado pelos  técnicos-administrativos  da sua unidade

setorial acadêmica?
Questão 3 Participação em processos decisórios?

Questão 4

Melhorias  realizadas  no  curso  ou  na  unidade  setorial  a  partir  do

resultado das auto avaliações anteriores?

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4.4.

De uma maneira geral, os acadêmicos acham que o atendimento dos setores

como DCE e secretarias são bons, não sendo observadas respostas como “muito

ruim” ou “ruim”. Apesar das respostas, é preciso notar a baixa adesão à esse grupo

de perguntas, talvez um fato relacionado à isso seja a falta de ações para sanar

problemas já apontados em avaliações anteriores, como dispõe a questão 4. Talvez

haja desinteresse em algo que sempre é apontado, mas nada ou quase nada é feito

a respeito. 
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3.1.7 Avaliação da comunicação com a sociedade 

As questões referentes à avaliação da comunicação com a sociedade do curso de

Matemática  do  CPPP são  dispostas  no  quadro  abaixo.  Para  esse  conjunto  de

questões, apenas 6 dos 100 matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1

Divulgação das atividades (eventos,  concursos,  etc,)  realizadas na

UFMS?
Questão 2 Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?
Questão 3 Portal (site) da UFMS?
Questão 4 Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?

Na Figura 4.5 são apresentados os resultados obtidos para esse grupo de questão.

Apesar de não haver um setor específico de comunicação na unidade de

administração  setorial,  há  esforços para  a  divulgação das  atividades  realizadas.

Esses meios de comunicação, por vezes, acabam sendo meios não formais, meios

esses não mencionados no questionário, como Facebook, WhatsApp e listas de e-

mail.
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3.1.8 Avaliação da responsabilidade social 

As questões referentes à responsabilidade social do curso de Matemática do CPPP

são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 9 dos 100

matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1

Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão

social?

Questão 2

Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e

artística, na preservação da memória e do patrimônio cultural?

Os resultados obtidos são dispostos na Figura 4.6.

Os  acadêmicos  julgaram  como  “muito  bom”  e  “bom”  em  sua  maioria  as

atividades  de  inclusão  e  participação  da  sociedade  de  Ponta  Porã.  Essas

percepções são interessantes uma vez que há projetos de extensão que envolvem a

comunidade e, especificamente no curso de Matemática, os estágios obrigatórios e

práticas de ensino são realizados em conjunto com as escolas de Ponta Porã.  

3.1.9 Avaliação dos docentes do curso pelos discentes

As questões avaliação ao desempenho docente do curso de Matemática do CPPP

são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 44 dos

100 matriculados manifestaram sua opinião.
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Questão 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Questão 2 Assiduidade e cumprimento do horário?
Questão 3 Qualidade didática?
Questão 4 Relacionamento professor-acadêmico?

Questão 5

Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora

da sala de aula?

Os dados obtidos são expostos na Figura 4.7.

A adesão dos acadêmicos a esse grupo de questões foi  satisfatório  para

avaliar a percepção dos mesmos com relação ao corpo docente, uma vez que 44%

dos acadêmicos responderam ao questionário. É possível notar que em sua maioria,

os acadêmicos acham o corpo docente “muito bom”  e “bom” em relação à assuntos

que  são  importantes  para  a  formação,  como  didática  em  sala,  coerência  do

conteúdo apresentado e a missão do curso. 

Esses  resultados  demonstram  que  o  corpo  docente  está  capacitado  e  pode

contribuir para a formação de profissionais de excelência, contribuindo para com a

missão da UFMS.

3.1.10 Avaliação das disciplinas do curso

As  questões  referentes  às  disciplinas  do  curso  de  Matemática  do  CPPP  são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 34 dos 100

matriculados manifestaram sua opinião.
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Questão 1 Importância para a sua formação profissional?

Questão 2

Disponibilidade  da  bibliografia  (indicada  no  plano  de  ensino)  na

biblioteca?

Questão 3 Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?

Questão 4

Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das

aulas práticas?

Os dados sobre as disciplinas do curso de Matemática são apresentados na Figura

4.8. 

Os  dados  apresentados  na  Figura  4.8  representa  as  percepções  dos

acadêmicos  em  relação  às  disciplinas  ofertados  no  curso  e  a  importância  das

mesmas. Neste grupo de questões, 34% dos acadêmicos responderam.

De forma geral, os acadêmicos estão satisfeitos com os aspectos abordados nas

disciplinas. Alguns acadêmicos, no entanto, apresentam reclamações a respeito das

atividades práticas.

 

3.1.11  Autoavaliação discente

As  questões  referentes  às  disciplinas  do  curso  de  Matemática  do  CPPP  são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 25 dos 100

matriculados manifestaram sua opinião.
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Questão 1 Pontualidade e permanência do início ao término das aulas?

Questão 2 Participação e dedicação nas atividades?

Questão 3 Assimilação dos conteúdos abordados?

Conforme apresentado na Figura 4.9,  a  maioria  dos acadêmicos se  julga

pontual, participativo e conseguem assimilar os conteúdos. É importante observar,

neste grupo de questões, que alguns acadêmicos foram sinceros e responderam

que não são pontuais  e  nem participam das atividades.  Esse fato pode ser  um

indicador de outros problemas como enfrentamentos com docentes e reclamações

descabidas. 

3.1.12 Observações sobre os resultados

Os acadêmicos do curso de Matemática foram questionados em  10 itens diferentes,

que correspondem à vida universitária.  Foi  notório que na maioria das questões

houve uma baixa adesão. Essas questões normalmente são relacionadas à gestão,

infraestrutura, aspectos de coordenação de curso, atenção aos discentes e projetos

de  pesquisa  e  extensão.  A  baixa  adesão  aos  itens  citados  indica  que  há

necessidade, por parte institucional, de demonstrar a importância ao acadêmico a

importância que ele tem em todos os processos. 
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Há a possibilidade de baixa adesão por várias causas, talvez as principais sejam:

falta  de  conhecimento  a  respeito  dos  aspectos  questionados  e  a  ausência  de

solução  para  problemas  que  são  recorrentes  e  já  foram  expostos  em  outros

momentos. 

As  questões  com  maior  adesão  são  aquelas  que,  notoriamente,  podem  ser

resolvidas localmente,  inclusive  pela  intermediação da  direção da unidade e  da

coordenação  de  curso,  que  foram:  Disciplinas,  Desempenho  Docente  e

Desempenho Discente. 

Uma  sugestão  é  realizar  avaliações  continuadas  e  não  apenas  pontuais  em

períodos pré-determinados. Além disso, há a necessidade de conscientização dos

acadêmicos do seu papel na gestão e nos processos decisórios da unidade, haja

visto que a universidade preza pela deliberação colegiada e todos os colegiados

possuem vagas para representantes discentes. 

3.2  Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

O curso de Sistemas de Informação do CPPP foi gestado dentro do Programa

de  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais  (REUNI/UFMS),

aprovado pela Resolução COUN nº 60 de 24/10/2007 e criado e implantado pela

Resolução COUN nº 65, de 28.08.2008. A sua implantação iniciou-se em 2009. 

O  objetivo  geral  do  Curso  é  formar  profissionais  aptos  para  o  uso,

desenvolvimento,  implantação e  manutenção  de  sistemas  de  informação  que

melhorem a produtividade das organizações.

Habilitação Sistemas da Informação

Área de concentração
Duração (CFE) Mínimo: 8 semestres

Máximo: 12 semestres
Duração (UFMS) Máximo 12 semestres
Implantação 2008
Autorização Resolução COUN nº 60 de 24/10/2007
Reconhecimento Portaria 655 de 28/08/2008 - 

Portaria 1097 de 24/12/2015
Turno Noturno e sábados no período diurno
Número de vagas 50
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Carga horária  MÍNIMA CNE: 3000

 MÍNIMA UFMS: 3128

Coordenação Anderson Corrêa de Lima

Devido ao grande fluxo de atividades que foram passadas as coordenações

de  curso  este  ano,  e  um  equívoco  cometido  por  parte  desta  CSA setorial  a

coordenação  de  curso  de  Sistema  de  Informação  recebeu  e,  portanto  não

preencheu  o  formulário  de  avaliação  descritiva.  Por  este  motivo  os  campos  de

Indicadores, Potencialidades e Fragilidades e Avaliação Externa não poderão ser

apresentados  neste  relatório.  Com  relação  à  avaliações  externas,  o  curso  de

Sistema de Informação do CPPP está em período de avaliação do Exame Nacional

de Desempenho dos Estudantes (Enade), a última avaliação que o curso participou

foi  em xxxx,  onde alcançou índices suficientes para  a manutenção do curso  na

unidade de administração setorial.

3.2.1 Avaliação interna pelos discentes

Nesta subseção são apresentados os resultados coletados no Sistema Acadêmico

(SISCAD)  que  contemplam  a  execução  do  curso,  tanto  pedagógica  como  de

infraestrutura, avaliados pelos discentes. 

No  curso  de  Sistemas de  Informação  temos  80  alunos  matriculados,  dos  quais

apenas 9 participaram da avaliação, temos então uma participação de 11,25%. Com

este número de participantes fica um pouco difícil  tirar conclusões, mas a seguir

faremos uma análise nas respostas obtidas na avaliação.

Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Sistemas de Informação em 2017

Indicadores Número total
Vagas 200
Ingressantes 31
Matriculados 80
Trancamentos 7
Desligamentos 15
Mobilidade Interna 0
Mobilidade Externa 1
Vagas Ociosas 97
Concluintes

             Fonte: Secretaria de apoio acadêmico de Ponta Porã
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As disciplinas de Matemática Discreta e Matemática Elementar foram as que

tiveram maiores índices de reprovação, sendo 81,4% dos acadêmicos matriculados

na primeira disciplina e 71,7% na segunda.  As duas disciplinas são do primeiro

semestre do curso e o alto índice de reprovação indica que alguma ação pode ser

adotada no sentido de melhorar os índices. Diversas ações podem ser aplicadas,

tais como, reciclagem de professores, introdução de novas metodologias de ensino

e conscientização dos acadêmicos da importância e aplicabilidade das disciplinas

mencionadas.

As  seguintes  questões a  seguir  são relacionadas ao curso,  as  perguntas

serão dispostas em uma tabela e em seguida ilustradas por gráfico. Atente-se para

a ordem das questões na tabela e gráfico.

O primeiro grupo de questões analisadas é referente ao curso de uma forma geral e

ferramentas ligadas aos estudantes.

3.2.3 Avaliação da coordenação de curso 

As questões no quadro abaixo foram disponibilizadas aos discentes.

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

Questão 2 Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?

Questão 3 Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico

de curso, matriz curricular, locais, horários)?

3.2.4 Avaliação da infraestrutura do curso 

As questões à infraestrutura disponibilizada no CPPP são dispostas no quadro

abaixo.  Para  esse  conjunto  de  questões,  apenas  9  dos  80  matriculados

contribuíram com suas opiniões.

Questão 1 Atendimento  prestado  aos  portadores  de  necessidades

especiais?

Questão 2 Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao
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curso?

Questão 3 Serviços  prestados  pelas  cantinas  e  lanchonetes  instaladas

nas áreas internas de sua unidade setorial?

Questão 4 Serviços de segurança?

Questão 5 Recursos  computacionais  (laboratórios/unidades  de  aulas

práticas, equipamentos, sistemas e Internet)?

Questão 6 Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios,

unidades de aulas práticas (e transporte a elas)?

Questão 7 Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e

conservação) das salas de aula?

Questão 8 Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios,

unidades de aulas práticas (e transporte a elas)?

Questão 9 Condições físicas dos sanitários?

Questão

10

Serviços  de  limpeza  e  conservação  de  edificações  e  da

infraestrutura?

Questão

11

Instalações físicas da biblioteca de seu campus?

Analisando a  figura,  pode-se notar  que existe  classificação “ruim”  e  “muito

ruim”, indicando que algumas medidas devem ser tomadas para melhorar a
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infraestrutura  física  do  curso.  É  interessante  ressaltar  que  em  todas  as

perguntas tivemos classificação dada como bom ou regular para uma parte

significativa dos acadêmicos que responderam o questionário.

3.2.5 Avaliação da pesquisa e extensão do curso 

Com relação a pesquisa e extensão, dos 80 matriculados, apenas 7 participaram da

avaliação,  a  seguir  apresentaremos as questões que foram disponibilizadas aos

discentes do curso, juntamente com as questões estará o gráfico.

Questão 1 Oportunidades para participar de projetos de pesquisa?

Questão 2 Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão?

Questão 3 Qualidade  das  atividades  de  extensão,  como  complemento  à

formação acadêmica?
Questão 4 Apoio da instituição para a participação em eventos externos?

Observa-se, que neste quesito o curso foi avaliado de forma positiva, com

relação as  questões apresentadas,  no  geral,  os  acadêmicos classificaram como

“muito bom”, “bom” ou “regular”. Assim como no curso de Matemática, a questão

número um apresentou um grande número de respostas “regular”, este fato talvez

possa ser explicado pela divulgação na unidade de administração setorial, já que a

mesma não conta com esse tipo de serviço e, maior parte das vezes, os professores

envolvidos  em  projetos  de  extensão  e  pesquisa  estão  envolvidos  com  outras
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atividades como coordenação de curso, cargas horárias em sala de aula elevadas, o

que dificulta a ampla divulgação das ações.

3.2.6 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes 

No  quesito  de  política  de  atendimentos  aos  discentes,  foram disponibilizadas  2

questões  para  os  alunos  avaliarem,  apenas  8  dos  80  acadêmicos  matriculados

responderam estas questões. Apresentaremos a seguir as questões e o gráfico de

suas respostas.

Questão 1 Atividades extracurriculares  oferecidas pela  UFMS,  por  exemplo,

semanas acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc,?

Questão 2 Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS?

Na primeira questão, apesar de aparecerem respostas “ruim” e “muito ruim”,

a  predominância  das respostas  são  entre  “muito  bom,  “bom”  e  “regular”.  Já  na

segunda questão, os acadêmicos, no geral, classificam com “ruim” ou “regular”. Tais

respostas devem ser consideradas, no sentido de se tomar alguma medida para

melhorar estes índices.
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3.2.7 Avaliação da organização e gestão do curso 

No quesito de organização e gestão do curso, foram disponibilizadas 4 questões

para os alunos avaliarem, apenas 8 dos 80 acadêmicos matriculados responderam

estas questões. Apresentaremos a seguir as questões e o gráfico de suas respostas

Questão 1 Atuação do DCE?

Questão 2 Atendimento  prestado  pelos  técnicos-administrativos  da  sua

unidade setorial acadêmica?

Questão 3 Participação em processos decisórios?

Questão 4 Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do

resultado das autoavaliações anteriores?

Pode se notar que tanto a questão um, como a questão quatro tiveram um

número  significativo  de  respostas  “ruim”,  a  questão  quatro  diz  respeito  as

autoavaliações anteriores. Parece que entre os acadêmicos há um sentimento de

que não são realizadas mudanças seguindo os problemas já apontados em outras

autoavaliações.  Também  tem  que  se  considerar  o  número  de  participantes

inviabiliza conclusões exatas a respeito das questões. 
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3.2.8 Avaliação da comunicação com a sociedade 

No que se refere a comunicação com a sociedade, os acadêmicos responderam um

grupo de quatro questões,  a seguir  estão as questões e o gráfico ilustrando as

respostas dos acadêmicos. Do total de 80 matriculados, apenas 8 responderam este

grupo de questões.

Questão 1 Divulgação  das  atividades  (eventos,  concursos,  etc,)  realizadas  na

UFMS?
Questão 2 Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?

Questão 3 Portal (site) da UFMS?

Questão 4 Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?

1

2

3

4

0,00% 50,00% 100,00% 150,00%

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

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

u
e
s
tõ

e
s

Observa-se que dentre os acadêmicos que responderam as questões, boa parte

considera “muito bom” ou “bom” ou “regular” a comunicação do curso de sistemas

de informação com a sociedade, a questão três que diz respeito ao portal da UFMS

não recebeu nenhuma avaliação “ruim”. Na unidade de administração setorial, há

esforços para divulgação das atividades realizadas. 

3.2.9 Avaliação da responsabilidade social 

Com  relação  a  responsabilidade  social,  os  discentes  do  curso  de  sistemas  de

informação foram submetidos a um grupo com duas questões, dos 80 acadêmicos

matriculados, apenas 8 responderam o questionário. 
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Questão 1 Atividades  desenvolvidas  para  a  promoção  da  cidadania  e

inclusão social?
Questão 2 Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural

e artística, na preservação da memória e do patrimônio cultural?

1
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u
e
s
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e
s

Os  acadêmicos  julgaram  como  “muito  bom”  e  “bom”  em  sua  maioria  as

atividades  de  inclusão  e  participação  da  sociedade  de  Ponta  Porã.  Essas

percepções são interessantes uma vez que há projetos de extensão que envolvem a

comunidade.

3.2.10 Avaliação dos docentes do curso pelos discentes

Com relação a avaliação dos docentes que ministram aula no curso de sistemas de

informação, os discentes foram submetidos a um grupo com duas questões, dos 80

acadêmicos matriculados, apenas 25 responderam o questionário.

Questão 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?

Questão 2 Assiduidade e cumprimento do horário?

Questão 3 Qualidade didática?

Questão 4 Relacionamento professor-acadêmico?

Questão 5 Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora

da sala de aula?
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Com relação ao desempenho docente, percebe uma participação maior dos

discentes na avaliação. Observando o gráfico, vemos que em todas as questões, o

desempenho  docente  foi  avaliado  com  “muito  bom”  por  pelo  menos  50%  dos

acadêmicos que responderam o questionário. Dessa forma, o quadro de docentes

que ministram aulas no curso foi avaliado de forma positiva em todas as questões.

3.2.11 Avaliação das disciplinas do curso

No quadro abaixo estão dispostas as questões referente a avaliação das disciplinas

do curso, os alunos responderam questões referente a importância das disciplinas

para  suar  formação,  bem  como  adequação  dos  conteúdos  das  disciplinas  à

proposta  do  curso.   Dos  80  acadêmicos  matriculados,  tivemos  um  total  de  24

participantes,  um número significativo  de acadêmicos,  se  comparado aos outros

quesitos em que o curso foi avaliado.

Questão 1 Importância para a sua formação profissional?

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

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

Questão 4 Número de alunos,  quantidade de equipamentos e espaço físico

das aulas práticas?
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Observa-se que, neste quesito, o curso de sistema de informação recebeu

uma avaliação positiva, e se levarmos em conta a quantidade de participantes que

responderam este grupo de questão, isto pode ser afirmado com mais segurança.

No geral, os acadêmicos responderam “muito bom” ou “bom”.

3.2.12  Autoavaliação discente

As  questões  referentes  às  disciplinas  do  curso  de  Matemática  do  CPPP  são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 17 dos 59

matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1 Pontualidade  e  permanência  do  início  ao  término  das

aulas?
Questão 2 Participação e dedicação nas atividades?
Questão 3 Assimilação dos conteúdos abordados?
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Conforme  apresentado  no  gráfico,  a  maioria  dos  acadêmicos  se  julga

pontual, participativo e conseguem assimilar os conteúdos. É importante observar,

neste grupo de questões, que alguns acadêmicos foram sinceros e responderam

que não são pontuais  e  nem participam das atividades.  Esse fato pode ser  um

indicador de outros problemas como enfrentamentos com docentes e reclamações

descabidas. 

3.2.13 Observações, sugestões e críticas dos estudantes.

Os acadêmicos do curso Sistemas de Informação foram questionados em 10 itens

diferentes, que correspondem à vida universitária. Foi notório que na maioria das

questões houve uma baixa adesão. Essas questões normalmente são relacionadas

à gestão, infraestrutura, aspectos de coordenação de curso, atenção aos discentes

e projetos de pesquisa e extensão. A baixa adesão aos itens citados indica que há

necessidade, por parte institucional, de demonstrar a importância ao acadêmico à

importância que ele tem em todos os processos. 

Há baixa adesão podem se justificar por várias causas, talvez as principais sejam:

falta  de  conhecimento  a  respeito  dos  aspectos  questionados  e  a  ausência  de

solução  para  problemas  que  são  recorrentes  e  já  foram  expostos  em  outros

momentos. 

As  questões  com  maior  adesão  são  aquelas  que,  notoriamente,  podem  ser

resolvidas localmente,  inclusive  pela  intermediação da  direção da unidade e  da
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coordenação  de  curso,  que  foram:  Disciplinas,  Desempenho  Docente  e

Desempenho Discente. 

Uma sugestão é realizar avaliações continuadas e não apenas pontuais em

períodos pré-determinados. Além disso, há a necessidade de conscientização dos

acadêmicos do seu papel na gestão e nos processos decisórios da unidade, haja

vista que a universidade preza pela deliberação colegiada e todos os colegiados

possuem vagas para representantes discentes. 

3.3 Curso de Bacharelado em Ciências da Computação

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação do CPPP foi criado dentro do

Programa  de  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais

(REUNI/UFMS) e foi aprovado e implantado de acordo com a Resolução COUN nº

49, de 25 de agosto de 2009

O  curso  de  Ciência  da  Computação  permite  a  formação  de  profissionais

capazes de trabalhar em empresas privadas que se utilizam do computador para a

melhoria  do  seu  processo.  Estes  profissionais  podem  colaborar  com  o

desenvolvimento do comércio e das indústrias da região.  Além disso, um bom curso

de  Ciência  da  Computação,  capaz  de  formar  indivíduos  com competência  para

realizar pós-graduação em centros de excelência no país e com habilidade para

desenvolver  trabalhos  de  pesquisa,  ensino  e  extensão  junto  às  universidades

públicas e privadas existentes no Mato Grosso do Sul e em outros estados, pode

favorecer  o  surgimento  de  um  polo  tecnológico  na  cidade,  favorecendo  o

desenvolvimento desta região de fronteira.

Habilitação Ciência da Computação

Área de concentração Ciências exatas e da terra
Duração (CFE) Mínimo: 8 semestres

Máximo: 12 semestres
Duração (UFMS) Máximo 12 semestres
Implantação 2009
Autorização Resolução  COUN  nº  49,  de  25  de

agosto de 2009
Reconhecimento Portaria 320 de 28/12/2012

Portaria 1097 de 24/12/2015
Turno Vespertino e  Noturno e  sábados no
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período diurno
Número de vagas 50
Carga horária  MÍNIMA CNE: 3000

 MÍNIMA UFMS: 3200
Coordenação Dionísio Machado Leite Filho

Devido ao grande fluxo de atividades que foram passadas as coordenações

de  curso  este  ano,  e  um  equívoco  cometido  por  parte  desta  CSA setorial  a

coordenação  de  curso  de  Sistema  de  Informação  recebeu  e,  portanto  não

preencheu  o  formulário  de  avaliação  descritiva.  Por  este  motivo  os  campos  de

Indicadores, Potencialidades e Fragilidades e Avaliação Externa não poderão ser

apresentados  neste  relatório.  Com  relação  à  avaliações  externas,  o  curso  de

Ciências  da  Computação  do  CPPP  está  em  período  de  avaliação  do  Exame

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a última avaliação que o curso

participou foi  em 2014, onde alcançou índices suficientes para a manutenção do

curso na unidade de administração setorial.

3.3.1 Avaliação interna pelos discentes

Nesta  subseção  são  apresentados  os  resultados  coletados  no  Sistema

Acadêmico  (SISCAD)  que  contemplam  a  execução  do  curso,  tanto  pedagógica

como infraestrutural, avaliados pelos discentes. 

No Ciências da Computação temos 59 alunos matriculados, dos quais apenas 9

participaram da avaliação,  temos então uma participação de 11,25%. Com este

número de participantes fica um pouco difícil tirar conclusões, mas a seguir faremos

uma análise nas respostas obtidas na avaliação.
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              Indicadores de fluxo acadêmico 

Indicadores Número total
Vagas 200
Ingressantes 21
Matriculados 59
Trancamentos 4
Desligamentos 7
Mobilidade Interna 1
Mobilidade Externa 1
Vagas Ociosas 95

             Fonte: Secretaria de apoio acadêmico de Ponta Porã

As disciplinas de Teoria dos Grafos e Álgebra Linear foram as que tiveram

maiores  índices  de  reprovação,  sendo  50%  dos  acadêmicos  matriculados  na

primeira disciplina e 57% na segunda. As duas disciplinas são do primeiro semestre

do curso e o alto índice de reprovação indica que alguma ação pode ser adotada no

sentido de melhorar os índices. Diversas ações podem ser aplicadas, tais como,

reciclagem  de  professores,  introdução  de  novas  metodologias  de  ensino  e

conscientização  dos  acadêmicos  da  importância  e  aplicabilidade  das  disciplinas

mencionadas.

As seguintes  questões a seguir  são relacionadas ao curso,  as  perguntas  serão

dispostas  em uma tabela  e em seguida ilustradas por  gráfico.  Atente-se para a

ordem das questões na tabela e gráfico. O primeiro grupo de questões analisadas é

referente ao curso de uma forma geral e ferramentas ligadas aos estudantes.

3.3.2 Avaliação da coordenação de curso 

As questões no quadro abaixo foram disponibilizadas aos discentes.

Questão 1 Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros?
Questão 2 Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?
Questão 3 Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de

curso, matriz curricular, locais, horários)?

Na  avaliação  da  coordenação  de  curso,  dos  59  alunos,  apenas  6

responderam o questionário.  O resultado pode ser analisado pelo gráfico a seguir.
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A percepção que se têm ao analisar o gráfico que coordenação do curso de

computação  foi  avaliada  de  forma  positiva,  com  relação  aos  alunos  que

responderam o questionário a atuação da coordenação é satisfatória,  apenas na

primeira questão que recebeu classificação “regular”.

3.3.3 Avaliação da infraestrutura do curso 

As  questões  à  infraestrutura  disponibilizada  no  CPPP são  dispostas  no  quadro

abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 5 dos 59 matriculados contribuíram

com suas opiniões.

Questão 1 Disponibilidade de espaços para lazer e convivência?
Questão 2 Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais?
Questão 3 Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto  à adequação ao

curso?
Questão 4 Serviços  prestados pelas  cantinas e  lanchonetes  instaladas nas

áreas internas de sua unidade setorial?
Questão 5 Serviços de segurança?
Questão 6 Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas,

equipamentos, sistemas e Internet)?
Questão 7 Qualidade  e  funcionamento  das  instalações  dos  laboratórios,

unidades de aulas práticas (e transporte a elas)?
Questão 8 Qualidade  (conforto  térmico,  iluminação,  limpeza,  mobiliário  e

conservação) das salas de aula?
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Questão 9 Condições físicas dos sanitários?
Questão 11 Serviços  de  limpeza  e  conservação  de  edificações  e  da

infraestrutura?
Questão 12 Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus?
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Analisando a figura, pode-se notar que existe classificação “ruim” e “muito

ruim”,  indicando  que  algumas  medidas  devem  ser  tomadas  para  melhorar  a

infraestrutura física do curso. É interessante ressaltar que em todas as perguntas

tivemos classificação dada como “muito bom” ou  “bom” ou “regular” para uma parte

significativa dos acadêmicos que responderam o questionário.

3.3.4 Avaliação da pesquisa e extensão do curso 

Com  relação  a  pesquisa  e  extensão,  dos  59  matriculados,  apenas  4

participaram  da  avaliação,  a  seguir  apresentaremos  as  questões  que  foram

disponibilizadas  aos  discentes  do  curso,  juntamente  com  as  questões  estará  o

gráfico.

Questão 1 Oportunidades para participar de projetos de pesquisa?
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Questão 2 Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão?

Questão 3 Qualidade  das  atividades  de  extensão,  como  complemento  à

formação acadêmica?
Questão 4 Apoio da instituição para a participação em eventos externos?

1

2

3

4

0,00% 50,00% 100,00% 150,00%

PESQUISA E EXTENSÃO

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

u
e
s
õ
e
s

Observa-se, que neste quesito o curso foi avaliado de forma positiva, com

relação as  questões apresentadas,  no  geral,  os  acadêmicos classificaram como

“muito bom”, “bom” ou “regular”. Assim como no curso de Matemática, a questão

número um apresentou um grande número de respostas “regular”, este fato talvez

possa ser explicado pela divulgação na unidade de administração setorial, já que a

mesma não conta com esse tipo de serviço e, maior parte das vezes, os professores

envolvidos  em  projetos  de  extensão  e  pesquisa  estão  envolvidos  com  outras

atividades como coordenação de curso, cargas horárias em sala de aula elevadas, o

que dificulta a ampla divulgação das ações.

3.3.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes 

No quesito de política de atendimentos aos discentes, foram disponibilizadas

2 questões para os alunos avaliarem, apenas 4 dos 59 acadêmicos matriculados

responderam estas questões. Apresentaremos a seguir as questões e o gráfico de

suas respostas. 
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Questão 1 Atividades  extracurriculares  oferecidas  pela  UFMS,  por  exemplo,

semanas acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc,?
Questão 2 Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS?
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Na primeira questão, apesar de aparece “regular”, mas a predominância das

respostas é entre “muito bom” ou “bom”. Já na segunda questão, os acadêmicos, no

geral, classificam com “ruim” ou “regular”. Tais respostas devem ser consideradas,

no sentido de se tomar alguma medida para melhorar estes índices.

3.3.6 Avaliação da organização e gestão do curso 

As questões referentes à organização e gestão do curso de Matemática do

CPPP são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 4

dos 59 matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1 Atuação do DCE?
Questão 2 Atendimento  prestado  pelos  técnicos-administrativos  da  sua

unidade setorial acadêmica?
Questão 3 Participação em processos decisórios?
Questão 4 Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial  a partir  do

resultado das autoavaliações anteriores?



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

1

2

3

4

0,00% 50,00% 100,00% 150,00%

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

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

u
e
s
tõ

e
s

De uma maneira geral, os acadêmicos acham que o atendimento dos setores

como DCE e secretarias são bons, não sendo observadas respostas como “muito

ruim” ou “ruim”. Apesar das respostas, é preciso notar a baixa adesão à esse grupo

de perguntas, talvez um fato relacionado à isso seja a falta de ações para sanar

problemas já apontados em avaliações anteriores, como dispõe a questão 4. Talvez

haja desinteresse em algo que sempre é apontado, mas nada ou quase nada é feito

a respeito.

3.3.7 Avaliação da comunicação com a sociedade 

No  que  se  refere  a  comunicação  com  a  sociedade,  os  acadêmicos

responderam um grupo de quatro questões, a seguir estão as questões e o gráfico

ilustrando as respostas dos acadêmicos.  Do total  de 59 matriculados,  apenas 4

responderam este grupo de questões.

Questão 1 Divulgação das atividades (eventos,  concursos,  etc,)  realizadas na

UFMS?
Questão 2 Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?
Questão 3 Portal (site) da UFMS?
Questão 4 Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?
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Observa-se que dentre os acadêmicos que responderam as questões, boa

parte  considera  “muito  bom”  ou  “bom”  ou  “regular”  a  comunicação do curso  de

sistemas de informação com a sociedade, a questão três que diz respeito ao portal

da UFMS não recebeu nenhuma avaliação “ruim”.  Na unidade de administração

setorial, há esforços para divulgação das atividades realizadas

3.3.8 Avaliação da responsabilidade social 

Com relação a responsabilidade social, os discentes do curso Ciências da

Computação foram submetidos a um grupo com duas questões, dos 80 acadêmicos

matriculados, apenas 8 responderam o questionário. 

Questão 1 Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão

social?
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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Os  acadêmicos  julgaram  como  “muito  bom”  e  “bom”  em  sua  maioria  as

atividades  de  inclusão  e  participação  da  sociedade  de  Ponta  Porã.  Essas

percepções são interessantes uma vez que há projetos de extensão que envolvem a

comunidade. 

3.3.9 Avaliação dos docentes do curso pelos discentes

Com  relação  a  avaliação  dos  docentes  que  ministram  aula  no  curso  de

Ciências da Computação, os discentes foram submetidos a um grupo com duas

questões, dos 59 acadêmicos matriculados, apenas 19 responderam o questionário.

Questão 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Questão 2 Assiduidade e cumprimento do horário?
Questão 3 Qualidade didática?
Questão 4 Relacionamento professor-acadêmico?
Questão 5 Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora

da sala de aula?
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Com relação ao desempenho docente, percebe uma participação maior dos

discentes na avaliação. Observando o gráfico, vemos que em todas as questões, o

desempenho  docente  foi  avaliado  com  “muito  bom”  por  pelo  menos  68%  dos

acadêmicos que responderam o questionário. Dessa forma, o quadro de docentes

que ministram aulas no curso foi avaliado de forma positiva em todas as questões.

3.3.10 Avaliação das disciplinas do curso 

No quadro  abaixo estão dispostas  as questões referente a avaliação das

disciplinas do curso, os alunos responderam questões referente a importância das

disciplinas para suar formação, bem como adequação dos conteúdos das disciplinas

à proposta do curso.  Dos 59 acadêmicos matriculados, tivemos um total  de 18

participantes,  um número significativo  de acadêmicos,  se  comparado aos outros

quesitos em que o curso foi avaliado.

Questão 1 Importância para a sua formação profissional?
Questão 2 Disponibilidade  da  bibliografia  (indicada  no  plano  de  ensino)  na

biblioteca?
Questão 3 Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?
Questão 4 Número de alunos,  quantidade de equipamentos e espaço físico

das aulas práticas?
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Observa-se que, neste quesito, o curso de sistema de informação recebeu

uma avaliação positiva, e se levarmos em conta a quantidade de participantes que

responderam este grupo de questão, isto pode ser afirmado com mais segurança.

No geral, os acadêmicos responderam “muito bom” ou “bom”.

3.3.11 Autoavaliação discente

As questões referentes às disciplinas do curso de Matemática do CPPP são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 17 dos 59

matriculados manifestaram sua opinião.

Questão 1 Pontualidade e permanência do início ao término das aulas?
Questão 2 Participação e dedicação nas atividades?
Questão 3 Assimilação dos conteúdos abordados?
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Conforme  se  vê  no  gráfico,  a  maioria  dos  acadêmicos  se  julga  pontual,

participativo  e  conseguem assimilar  os  conteúdos.  É  importante  observar,  neste

grupo de questões, que alguns acadêmicos foram sinceros e responderam que não

são pontuais e nem participam das atividades. Esse fato pode ser um indicador de

outros problemas como enfrentamentos com docentes e reclamações descabidas. 

3.3.12  Observações, sugestões e críticas dos estudantes

Os acadêmicos do curso Ciências da Computação foram questionados em 10

itens diferentes, que correspondem à vida universitária. Foi notório que na maioria

das  questões  houve  uma  baixa  adesão.  Essas  questões  normalmente  são

relacionadas à gestão, infraestrutura, aspectos de coordenação de curso, atenção

aos discentes e projetos de pesquisa e extensão. A baixa adesão aos itens citados

indica que há necessidade, por parte institucional, de demonstrar a importância ao

acadêmico à importância que ele tem em todos os processos. 

Há baixa adesão podem se justificar por várias causas, talvez as principais sejam:

falta  de  conhecimento  a  respeito  dos  aspectos  questionados  e  a  ausência  de

solução  para  problemas  que  são  recorrentes  e  já  foram  expostos  em  outros

momentos. 

As  questões  com  maior  adesão  são  aquelas  que,  notoriamente,  podem  ser

resolvidas localmente,  inclusive  pela  intermediação da  direção da unidade e  da
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coordenação  de  curso,  que  foram:  Disciplinas,  Desempenho  Docente  e

Desempenho Discente. 

Uma  sugestão  é  realizar  avaliações  continuadas  e  não  apenas  pontuais  em

períodos pré-determinados. Além disso, há a necessidade de conscientização dos

acadêmicos do seu papel na gestão e nos processos decisórios da unidade, haja

vista que a universidade preza pela deliberação colegiada e todos os colegiados

possuem vagas para representantes discentes. 

3.4 Curso de Licenciatura em Pedagogia

A UFMS/Ponta Porã, comprometida com uma formação de qualidade e com o

desenvolvimento  das  competências  e  habilidades  acadêmicas  e  humanas,  de

valores  éticos  de  cidadania,  almeja  promover  uma  educação  que  atenda  aos

reclamos  desta  sociedade.  A partir  de  elementos  históricos,  culturais,  sociais  e

políticos  conhecidos,  delineia-se  o  curso  de  Pedagogia  -  Licenciatura  de  Ponta

Porã, criado pela Resolução COUN nº 82,  de 22 de novembro de 2013, o qual

busca  construir-se  por  meio  de  uma  identidade  local  (plugada  na  identidade

nacional, bem como nas realidades internacionais).

Habilitação Pedagogia

Área de concentração Ciências Humanas
Duração (CFE) Mínimo: 8 semestres

Máximo: 12 semestres
Duração (UFMS) Máximo 12 semestres
Implantação 2014
Autorização Resolução  COUN  nº  82,  de  22  de

novembro de 2013
Reconhecimento Portaria 652 de 29/06/2017
Turno Vespertino  e  sábados  no  período

diurno
Número de vagas 50
Carga horária MÍNIMA CNE: 3200

MÍNIMA UFMS: 3260

Coordenação Rita de Fátima da Silva
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No ano de 2017 não foram encaminhadas às coordenações do CPPP os

questionários descritivos a respeito dos indicadores dos cursos, potencialidades e

fragilidades,  inviabilizando  a  análise  e  discussão  dos  itens.  Com  relação  à

avaliações externas, o curso de Pedagogia do CPPP está em período de avaliação

do Exame Nacional  de Desempenho dos Estudantes (Enade),  está é a primeira

participação do curso de Pedagogia no Enade, o curso iniciou sua primeira turma

em 2014.

3.4.1 Avaliação interna pelos discentes

   

Nesta  subseção  são  apresentados  os  resultados  coletados  no  Sistema

Acadêmico  (SISCAD)  que  contemplam  a  execução  do  curso,  tanto  pedagógica

como infraestrutural, avaliados pelos discentes.

             Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Pedagogia em 2017

Indicadores Número total
Vagas 200
Ingressantes 44
Matriculados 116
Trancamentos 7
Desligamentos 6
Mobilidade Interna 0
Mobilidade Externa 3
Vagas Ociosas 75

             Fonte: Secretaria de apoio acadêmico de Ponta Porã

As disciplinas de Fundamentos de Didática e Educação a distancia foram as

que  tiveram  maiores  índices  de  reprovação,  sendo  66,7%  dos  acadêmicos

matriculados na primeira disciplina e 50% na segunda. As duas disciplinas são do

primeiro semestre do curso e o alto índice de reprovação indica que alguma ação

pode ser adotada no sentido de melhorar os índices. Diversas ações podem ser

aplicadas, tais como, reciclagem de professores, introdução de novas metodologias

de ensino e conscientização dos acadêmicos da importância e aplicabilidade das

disciplinas mencionadas.
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As seguintes  questões a  seguir  são relacionadas ao curso,  as  perguntas

serão dispostas em uma tabela e em seguida ilustradas por gráfico. Atente-se para

a ordem das questões na tabela e gráfico. O primeiro grupo de questões analisadas

é referente ao curso de uma forma geral e ferramentas ligadas aos estudantes.

3.4.2 Avaliação da coordenação de curso   

Os  discentes  responderam  às  seguintes  questões,  dispostas  no  quadro

abaixo:

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

Questão 2 Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?

Questão 3 Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico

de curso, matriz curricular, locais, horários)?

No quesito coordenação de curso, apenas 22 discentes dos 116 matriculados

responderam o questionário. Os resultados são dispostos no gráfico da Figura. Para

as  duas  primeiras  questões,  a  maioria  dos  discentes  participantes  atribuiu  nota

“Regular”. Para a terceira questão, a maioria dos discentes participantes atribuiu

conceito “Bom”. No entanto, uma parcela significativa atribuiu conceito “muito ruim”,

indicando a necessidade de melhorias nesses quesitos.
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3.4.3 Avaliação da infraestrutura do curso 

As  questões  referentes  à  infraestrutura  disponibilizada  pelo  CPPP  são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 17 dos 116

matriculados manifestaram sua opinião. Em quase todas as questões, a maioria dos

discentes ficou dividida entre os conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom”. Alguns

discentes  consideraram  a  “Disponibilidade  de  espaços  de  lazer  e  convivência”

“Ruim” e outros consideraram “Muito ruim”. Esse quesito deve ser melhorado.

Questão 1 Disponibilidade de espaços para lazer e convivência?
Questão 2 Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais?
Questão 3 Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso?

Questão 4

Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas

internas de sua unidade setorial?
Questão 5 Serviços de segurança?

Questão 6

Recursos  computacionais  (laboratórios/unidades  de  aulas  práticas,

equipamentos, sistemas e Internet)?

Questão 7

Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades

de aulas práticas (e transporte a elas)?

Questão 8

Qualidade  (conforto  térmico,  iluminação,  limpeza,  mobiliário  e

conservação) das salas de aula?
Questão 9 Condições físicas dos sanitários?
Questão 10 Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura?
Questão 11 Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus?

A  Figura  apresenta  os  resultados  para  as  11  questões  relacionadas  à

infraestrutura do CPPP. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

3.4.4 Avaliação da pesquisa e extensão do curso 

As questões referentes à disponibilidade de pesquisa e extensão no CPPP

são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 16 dos

116 matriculados manifestaram sua opinião.  Nas questões deste grupo, a maioria

dos discentes ficou dividida entre os conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom”. No

entanto, a necessidade de melhorias deve ser considerada, uma vez que alguns

discentes atribuíram conceito “Ruim” aos quesitos avaliados.

Questão 1 Oportunidades para participar de projetos de pesquisa?
Questão 2 Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão?

Questão 3

Qualidade  das  atividades  de  extensão,  como  complemento  à

formação acadêmica?
Questão 4 Apoio da instituição para a participação em eventos externos?

Os dados obtidos para as questões são apresentados no gráfico da Figura XXX.
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3.4.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes 

As questões referentes às políticas de atendimento aos discentes no CPPP

são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 9 dos 116

matriculados manifestaram sua opinião. Embora parcela significativa tenha avaliado

os quesitos com conceitos “Bom” e “Muito bom”, outra parcela significativa avaliou

com  conceitos  “Regular”,  “Ruim”  e  “Muito  ruim”,  indicando  a  necessidade  de

melhorias nas questões avaliadas.

Questão 1

Atividades  extracurriculares  oferecidas  pela  UFMS,  por  exemplo,

semanas acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc,?
Questão 2 Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS?

Os resultados obtidos são apresentados na Figura .
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3.4.6 Avaliação da organização e gestão do curso 

As questões referentes à organização e gestão do curso de Pedagogia do

CPPP são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 9

dos 116 matriculados manifestaram sua opinião. Melhorias nos quesitos avaliados

devem ser fortemente considerados. A maioria dos participantes atribuiu conceito

“Regular” para as questões 1 e 4. Além disso, parcela significativa dos participantes

atribuiu conceitos “Ruim” e “Muito Ruim” para as quatro questões.

Questão 1 Atuação do DCE?

Questão 2

Atendimento  prestado pelos  técnicos-administrativos  da sua unidade

setorial acadêmica?
Questão 3 Participação em processos decisórios?

Questão 4

Melhorias  realizadas  no  curso  ou  na  unidade  setorial  a  partir  do

resultado das autoavaliações anteriores?

Os resultados obtidos são apresentados na Figura .
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3.4.7 Avaliação da comunicação com a sociedade 

As  questões  referentes  à  comunicação  da  UFMS  com  a  sociedade  são

dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 9 dos 116

matriculados  manifestaram  sua  opinião.  A  maioria  dos  discentes  participantes

considerou conceito  “bom” para as  questões abaixo.  No entanto,  a  UFMS deve

buscar  melhorias  nos  serviços  avaliados  nas  questões  1,  2  e  4,  uma  vez  que

parcela significativa dos participantes os avaliou com os conceitos “Ruim” e “Muito

ruim”.

Questão 1

Divulgação das atividades (eventos,  concursos,  etc,)  realizadas na

UFMS?
Questão 2 Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?
Questão 3 Portal (site) da UFMS?
Questão 4 Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica?

Na Figura  são apresentados os resultados obtidos para esse grupo de questão.
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3.4.8 Avaliação da responsabilidade social 

As questões referentes à responsabilidade social do curso de Pedagogia do

CPPP são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, apenas 17

dos  116  matriculados  manifestaram sua  opinião.  Nas  duas  questões  avaliadas,

houve um número ligeiramente maior de discentes que consideraram os conceitos

“muito bom” e “Bom”. No entanto, os conceitos “Regular “ e “Ruim” foram atribuídos

às  mesmas  questões  por  quase  metade  dos  participantes,  se  considerados  os

percentuais somados. Tais quesitos devem ser observados e melhorias devem ser

implementadas. 

Questão 1

Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão

social?

Questão 2

Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e

artística, na preservação da memória e do patrimônio cultural?

Os resultados obtidos são dispostos na Figura.
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3.4.9 Avaliação dos docentes do curso pelos discentes

As questões referentes à responsabilidade social do curso de Pedagogia do

CPPP são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões,dos 116

matriculados manifestaram sua opinião. A maioria dos discentes consideraram que,

para as questões deste grupo, os conceitos “Muito bom” e “Bom” são os que melhor

representam  os  quesitos  avaliados.  Recomenda-se  a  observações  de  questões

pontuais  para  que  os  serviços  avaliados  sejam prestados  com qualidade  ainda

maior.

Questão 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações?
Questão 2 Assiduidade e cumprimento do horário?
Questão 3 Qualidade didática?
Questão 4 Relacionamento professor-acadêmico?

Questão 5

Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora

da sala de aula?
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3.4.10 Avaliação das disciplinas do curso

As questões referentes às disciplinas do curso de Pedagogia do CPPP são

dispostas  no  quadro  abaixo.  Para  esse  conjunto  de  questões,  104  dos  116

matriculados manifestaram sua opinião. Para este grupo de questões, A maioria dos

discentes consideraram que,  para as questões deste grupo, os conceitos “Muito

bom” e “Bom” são os que melhor  representam os quesitos avaliados.  Questões

pontuais sobre as disciplinas do curso podem ser observadas para que as mesmas

sejam oferecidas com qualidade ainda maior.

Questão 1 Importância para a sua formação profissional?

Questão 2

Disponibilidade  da  bibliografia  (indicada  no  plano  de  ensino)  na

biblioteca?

Questão 3 Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso?

Questão 4

Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das

aulas práticas?

Os dados sobre as disciplinas do curso de Matemática são apresentados na Figura .
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3.4.11  Autoavaliação discente

As questões referentes à autoavaliação dos discentes do curso de Pedagogia

do CPPP são dispostas no quadro abaixo. Para esse conjunto de questões, 68 dos

116 matriculados manifestaram sua opinião. Os discentes consideraram, em sua

maioria,  que estão cumprindo com desempenho “Muito  bom” ou “Bom” as suas

atribuições.

Questão 1 Pontualidade e permanência do início ao término das aulas?

Questão 2 Participação e dedicação nas atividades?

Questão 3 Assimilação dos conteúdos abordados?

Os dados obtidos são apresentados na Figura.
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3.4.12  Observações, sugestões e críticas dos estudantes

Os  acadêmicos  do  curso  de  Pedagogia  foram questionados  em 10  itens

diferentes, que correspondem à vida universitária. Foi notório que na maioria das

questões houve uma baixa adesão. Essas questões normalmente são relacionadas

à gestão, infraestrutura, aspectos de coordenação de curso, atenção aos discentes

e projetos de pesquisa e extensão. A baixa adesão aos itens citados indica que há

necessidade, por parte institucional, de demonstrar ao acadêmico a importância que

ele tem em todos os processos. 

Há a possibilidade de baixa adesão por várias causas, talvez as principais

sejam: falta de conhecimento a respeito dos aspectos questionados e a ausência de

solução  para  problemas  que  são  recorrentes  e  já  foram  expostos  em  outros

momentos. 

As questões com maior adesão são aquelas que, notoriamente, podem ser

resolvidas localmente,  inclusive  pela  intermediação da  direção da unidade e  da

coordenação  de  curso,  que  foram:  Disciplinas,  Desempenho  Docente  e

Desempenho Discente. 

Uma sugestão é realizar avaliações continuadas e não apenas pontuais em

períodos pré-determinados. Além disso, há a necessidade de conscientização dos

acadêmicos do seu papel na gestão e nos processos decisórios da unidade, uma

vez que a Universidade preza pela deliberação colegiada e todos os colegiados

possuem vagas para representantes discentes. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

4 Avaliação por docentes

O corpo docente do câmpus de Ponta Porã constitui-se de Doutores, Mestres

e Especialistas conforme apresentado na tabela 

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

TOTAL TITULAÇÃO%Integra

l
Parcial DE

Doutores 16 16 45,7%
Mestres 19 19 54,3%
Especialistas
TOTAL 35
Regime  de

Trabalho(%)
100% 100%

Fonte: Secretaria de apoio acadêmico de Ponta Porã

4.1 Avaliação interna feita pelos docentes

Os docentes do CPPP foram questionados sobre uma série de questões que

envolvem a unidade e houve uma adesão significativa aos questionários propostos

pela avaliação institucional e foi possível notar, que em sua maioria os docentes

estão satisfeitos com a gestão e responsabilidade social. 

Entretanto, é possível notar casos de descontentamento, para esses casos seria

interessante identificar os motivos, visando melhorar as condições da administração

setorial  em relação à estes docentes,  facilitando a melhoria das suas atividades

como docentes.

4.2Unidade

As questões relacionadas à unidade são dispostas o quadro abaixo. 

Questão 1 Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS .

Questão 2 Qualidade do atendimento do pessoal técnico administrativo.

Questão 3 Sobre a atuação docente
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Os dados são dispostos na Figura. 

Em relação à questão 1, três docentes sentem-se descontentes na unidade,

talvez esse fato tenha conduzido as repostas gerais em ruim e muito ruim quando

as questões eram relacionadas à administração setorial e as partes que a compõe,

os demais sentem-se satisfeitos no CPPP. 

Com relação à questão 2, um docente acha que o atendimento é muito ruim, os

demais, em sua maioria acham o atendimento muito bom ou bom. 

Em relação à questão 3, dois docentes acham que a atuação docente em relação à

unidade setorial é muito ruim, os demais acreditam ter atuações boas.  

4.3  Direção

As questões relacionadas à unidade são dispostas o quadro abaixo.

Questão 1 Acesso à Direção.

Questão 2 Agilidade  da  Direção  no  retorno  às  solicitações  dos  professores

sejam elas positivas ou não.

Questão 3 Busca de soluções de problemas pela Direção.

Questão 4 Promoção  pela Direção  da integração entre os professores dos

diferentes  cursos  quanto  às  atividades  de  ensino   pesquisa  e

extensão.

Questão 5 Comunicação divulgação pela Direção das decisões do Conselho

de Câmpus e Administrativas.

Questão 6 Transparência administrativa.
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Os dados obtidos são apresentados na Figura.

Conforme  apresentado  no  gráfico,  nas  6  questões  que  compreendem  a

direção,  há  críticas.  É  necessário  fazer  um  levantamento  dos  motivos  dessas

críticas e buscar uma solução administrativa que seja justa para ambos os lados,

haja visto que o trabalho de gestão pode ser oneroso e nem sempre o gestor tem

disponibilidade no momento que o docente quer, necessitando assim de ações de

agendamentos e afins, visando sanar os problemas elencados nas questões.

4.4Condições de oferecimento dos cursos

O quadro abaixo lista as questões sobre o item oferecimento de curso. 

Questão 1

Espaço físico salas de aulas etc disponível para o oferecimento de

suas disciplinas.

Questão 2

Espaço físico disponível nos laboratórios em relação ao número de

acadêmicos matriculados nas suas disciplinas.

Questão 3

Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as

necessidades das suas disciplinas.

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

Questão 5

Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades

pedagógicas.

Questão 6 Matriz curricular do curso duração disciplinas flexibilidade.

Questão 7 Atendimento a pessoas com deficiência.

Questão 8 Estrutura da secretaria acadêmica SECAC.

Questão 9 Estrutura da secretaria de apoio acadêmica SAP.

O gráfico demonstra os resultados obtidos. 
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Nos resultados  é  possível  notar  uma preocupação  com os  espaços  físicos  do

CPPP, sejam eles relacionados à salas de aula ou laboratórios. Outros pontos que

precisam ser  observados com maior atenção são os relacionados às secretarias

SECAC e SAP, esse fato se deve às questões respondidas como muito ruim, quais

seriam esses problemas, como saná-los, são questões que auxiliam na tomada de

decisão sobre como melhorar a situação. 

4.5Coordenação de cursos

O quadro abaixo lista as questões sobre o item oferecimento de curso.

Questão 1 Relacionamento com professores.

Questão 2

Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas

da matriz curricular.

Questão 3

Disponibilidade  em  atender  as  necessidades  e  solicitações  para  o

desenvolvimento das aulas em cumprimento do Plano de Ensino.

Questão 4 Apoio às atividades de extensão.

Questão 5

Promoção  da  integração  entre  os  professores  do  curso  quanto  às

atividades de ensino pesquisa e extensão.

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

Questão 7 Acesso e presteza no atendimento às solicitações.

Questão 8 Transparência nas ações da coordenação.

O gráfico expõe os dados obtidos. 
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Os dados demonstram que há pontos  falhos nas coordenações de curso do

CPPP, é necessário identificar como sanar os pontos assinalados como muito ruim e

ruim visando a melhoria das atividades das coordenações.  Essa melhoria passa

pela  coordenação  de  curso,  mas  também  pelos  docentes  que,  por  vezes,  não

buscam as mesmas para  compreender seu funcionamento.  As coordenações de

curso não podem ser consultadas apenas em momentos ou ocasiões problemáticas,

deve haver uma conscientização dos docentes que eles também fazem parte do

processo de coordenação de um curso de graduação. 

4.6  Pesquisa e Extensão

O quadro abaixo lista as questões sobre o item oferecimento de curso.

Questão 1 Integração da pesquisa do ensino e da extensão.

Questão 2 Apoio institucional à pesquisa e à extensão.

Questão 3 Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão.

Os resultados obtidos são apresentados no gráfico da Figura abaixo. 
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Nota-se que a maioria dos docentes julgou como regular e bom. É importante

salientar que nas três questões houve docentes que julgaram como ruim ou muito

ruim, tornando necessário um levantamento sobre os motivos dessas respostas. 

4.7  Autoavaliação

O quadro abaixo lista as questões sobre o item oferecimento de curso.

Questão 1

Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS, Estatuto, Regimento

Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação.

Questão 2

Conhecimento dos documentos oficiais do curso, PPC, regulamentos

de estágio e de atividades complementares. 

Os resultados observados são demonstrado no gráfico da Figura abaixo.

De acordo com os questionamentos, todos os docentes da unidade julgam

conhecer os documentos oficiais da UFMS e da unidade e todos os documentos

relacionados ao curso de graduação ao qual os mesmos fazem parte.

4.8   Críticas e sugestões dos docentes

Para os docentes, os pontos frágeis apontados foram:

 

Espaço físico; Quantidade de salas de aula; Permanência na Unidade.

Falta de recursos.

1) Dificuldade de acesso dos estudantes ao campus devido a distância deste do

centro da cidade.

 2) Não existência de uma máquina para com serviço de xerox, mesmo que pago,

para o para alunado do Câmpus.

 3) Atenção da PROPP, em Campo Grande, com relação a projetos de pesquisa que
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foram  enviados  em  2016  e  até  agora  não  foram  colocados  em  andamento  no

SIGPROJ. Isto dificulta as atividades de pesquisa de docentes do CURSO.

Falta de maior interação com relação: a pesquisas em desenvolvimento, projetos de

ensino, projetos de extensão.

Carga horária de algumas disciplinas e falta de disciplinas na grade.

Divulgação dos cursos na região, laboratórios para os alunos.
    

Como pontos positivos foram colocados: 

Quadro de docentes; Qualidade dos egressos; Abrangência da área.

Excelente corpo docente.

1)  Fortalecimento  de  projetos  de  extensão  e  pesquisa  envolvendo  discentes  do

curso. O Câmpus tem um bom histórico de parcerias no município neste aspecto. 

2) Busca e inserção de inter-relacionamento com os demais cursos do Campus.

Diversas disciplinas são cursadas como optativas por alunos de outros cursos. Isto

aumenta a interdisciplinaridade e o fortalecimento conjunto dos cursos da unidade.

Dedicação dos professores e dos técnicos.

Qualidade do corpo docente e interação entre os mesmos.

Docentes qualificados
     

5 Avaliação interna realizada por coordenadores

A unidade de administração setorial campus de Ponta Porã (CPPP) conta com

quatro cursos de graduação, sendo dois bacharelados e duas licenciaturas. Para os

questionamentos  acerca  das  atividades  da  coordenação,  apenas  duas

coordenações responderam ao questionário.

5.1Condições de gestão e oferecimento do curso

O quadro abaixo expõe as questões que foram apreciadas pelos coordenadores

de curso. 

Questão 1

Treinamento  orientação  recebido  quanto  às  responsabilidades  e  às

atividades a serem desenvolvidas na função de coordenador.

Questão 2 Qualidade do atendimento da SECAC Secretaria Acadêmica

Questão 3 Auxílio da COAC Coordenação de Gestão Acadêmica quando houver.
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Questão 4 Auxílio da SAP Secretaria de Apoio Pedagógico.

Questão 5

Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos

laboratórios.

Os resultados são sumarizados na Figura abaixo. 

Os resultados demonstram que há satisfação da coordenação de curso do

CPPP.  É  importante  observar  que  foi  apontado  um  certo  déficit  na  questão

treinamento do coordenador de curso e qualidade e disponibilidade na manutenção

de laboratórios. Alguns desses problemas, como treinamento de coordenação de

curso são externos à unidade.

5.2 Infraestrutura

Em relação à infraestrutura, o quadro abaixo apresenta as questões que foram

apreciadas pelos coordenadores de curso.

Questão 1 Espaço físico salas de aula disponível.

Questão 2

Espaço físico disponível  nos laboratórios em relação ao número de

acadêmicos.

Questão 3

Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as

necessidades do curso.

Os dados levantados são apresentados na Figura abaixo. 
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Nesse quesito, os coordenadores apontaram a infraestrutura como suficiente

para o oferecimento dos cursos. 

 

5.3  Autoavaliação

Em relação à autoavaliação, o quadro abaixo apresenta as questões que foram

apreciadas pelos coordenadores de curso.

Questão 1

Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS, Estatuto, Regimento

Geral, PDI Relatórios de Autoavaliação.

Questão 2

Conhecimento  dos  documentos  oficiais  do  curso,  PPI,  PPC,

regulamentos de estágio e de atividades complementares.

Os dados são expostos na Figura abaixo. 

Não houve resultados negativos em relação aos documentos da UFMS e do curso. 

5.4  Observações, sugestões e críticas dos coordenadores de curso

Não foi observada, nos questionários, respostas discursivas a respeito dos itens

(críticas e sugestões).
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6 Avaliação por Técnicos-administrativos

               Perfil do corpo técnico administrativo do curso 

Grau  de

Formação

Feminino Masculino Total
número númer

o

% númer

o

%

Ensino

Fundament

al

0 % 0 % 0 %

Ensino

Médio
2 1 3

Graduado 2 2 4
Especialista 7 2 9
Mestre 0 2 2
Doutor

Total 11
61,1

%
7

38,9

%
18

100

%
               Fonte: Secretaria administrativa de Ponta Porã

6.1Avaliação interna realizada por técnico-administrativos

A  avaliação  por  técnicos-administrativos  também  foi  aplicada  através  de

questionário online.

6.2  Missão perfil

Questão 1 A contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento

do PDI.

Houve  uma  leva  melhora  na  pontuação  em  relação  ao  ano  de  2016.

Demonstrando que os técnicos sentem que a unidade está progredindo em relação

a implementação do PDI.
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6.3Políticas institucionais

Questão 1 Como você avalia sua unidade com relação à:  A integração entre

servidores técnico administrativos e professores.
Questão 2 Como você avalia sua unidade com relação à:  A integração entre

servidores técnico administrativos e alunos.
Questão 3 Como você avalia sua unidade com relação à: A participação dos

servidores técnico  administrativos nas atividades de pesquisa.
Questão 4 Como você avalia sua unidade com relação à: A participação dos

servidores técnico administrativos nas atividades de extensão.
Questão 5 Como você avalia sua unidade com relação à: A participação dos

servidores  técnico  administrativos  na  resolução  de  problemas  da

unidade/setor.

Há uma avaliação positiva em relação às questões 1,2 e 5, mostrando que na

percepção dos técnicos existe um bom relacionamento  com professores e alunos. A

mesma situação não é percebida nas questões 3 e 4 o que indica um déficit de

participação, na avaliação dos técnicos administrativos, com projetos de pesquisa e

extensão.

6.4  Responsabilidade social de instituição

Questão 1 Como você avalia sua unidade com relação à: Ações desenvolvidas

de

inclusão e de responsabilidade social.
Questão 2 Como você avalia sua unidade com relação à: Atividades ou projetos

de

integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade.
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O  gráfico  mostra  que,  de  acordo  com  a  percepção  dos  técnicos

administrativos, no quesito responsabilidade social da instituição, a unidade realiza

positivamente tais ações.

6.5Comunicação institucional

Questão 1 Avalie  a  efetividade dos meios  de comunicação da instituição na:

Coordenadoria de Comunicação.
Questão 2 Avalie  a  efetividade dos meios  de comunicação da instituição no:

Portal da UFMS.
Questão 3 Avalie  a  efetividade dos meios  de comunicação da instituição no:

Boletim de Serviço.
Questão 4 Avalie  a  efetividade dos meios  de comunicação da instituição na:

Telefonia.
Questão 5 Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição no: E-

mail.
Questão 6 Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição nas:

Comunicações Internas.
Questão 7 Avalie  a  efetividade dos meios  de comunicação da instituição na:

Ouvidoria.
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A  comunicação  institucional  é  vista  positivamente  pelos  técnicos

administrativos,  no  geral.  As  questões  1  e  7  mostram  que  a  comunicação  na

ouvidoria e na coordenadoria de comunicação ainda demandam melhoria.

6.6Políticas de pessoal 

Questão 1 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal  com  relação  ao:  Levantamento  de  necessidades  de

treinamento.
Questão 2 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal com relação a: Capacitação técnico administrativa.
Questão 3 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal com relação ao: Apoio à participação em eventos.
Questão 4 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal com relação ao: Apoio à qualificação (pós graduação,

especialização, etc.)
Questão 5 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal com relação a: Assistência à saúde do servidor.
Questão 6 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal com relação a: Forma de avaliação de desempenho.
Questão 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.
Questão 8 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal com relação ao: Grau de satisfação com as condições de
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trabalho,  ambiente,  recursos  e  outros  aspectos  vinculados  a  sua

função.
Questão 9 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de

pessoal com relação ao: Relacionamento interpessoal com a chefia

imediata.

O gráfico mostra que, com exceção das questões 1, 8 e 9, todas as demais

apresentam, praticamente, predominância do resultado de muito ruim a regular nas

avaliações, demandando melhoria nesses quesitos.

6.7  Organização e gestão

Questão 1 Avalie  a  atuação  dos  órgaos/setores  institucionais:  PRAD –  Pró

reitoria de Administração.
Questão 2 Avalie  a  atuação  dos  órgaos/setores  institucionais:  PROINFRA -

Pró-reitoria de Infraestrutura.
Questão 3 Avalie a atuação dos órgaos/setores institucionais: PROPP - Pró-

reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação.
Questão 4 Avalie a atuação dos órgaos/setores institucionais: PROGEP - Pró-

reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho.
Questão 5 Avalie a atuação dos órgaos/setores institucionais: PREAE - Pró-

reitoria de Assuntos Estudantis e de Extensão.
Questão 6 Avalie  a  atuação  dos  órgaos/setores  institucionais:  PREG -  Pró-

reitoria de Ensino de Graduação.
Questão 7 Avalie a atuação dos órgaos/setores institucionais: PROPLAN - Pró-

reitoria de Planejamento e Finanças.
Questão 8 Avalie a atuação dos órgaos/setores institucionais: NTI - Núcleo de

Tecnologia da Informação.
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Questão 9 Avalie a atuação dos órgaos/setores institucionais: Direção da sua

unidade.
Questão 10 Avalie a atuação dos órgaos/setores institucionais: Coordenação

Administrativa de sua unidade.

6.8 Infraestrutura

Questão 1 Avalie em sua unidade, a infraestrutura em relação a: Espaço físico.
Questão 2 Avalie  em  sua  unidade,  a  infraestrutura  em  relação  a:

Estacionamento.
Questão 3 Avalie em sua unidade, a infraestrutura em relação a: Limpeza do

prédio.
Questão 4 Avalie em sua unidade,  a infraestrutura em relação a: Coleta de

resíduos.
Questão 5 Avalie  em  sua  unidade,  a  infraestrutura  em  relação  a:

Acessibilidade.
Questão 6 Avalie  em sua unidade,  a  infraestrutura em relação a:  Acesso à

Internet e telefonia.
Questão 7 Avalie  em  sua  unidade,  a  infraestrutura  em  relação  a:  Uso

econômico de material de consumo.
Questão 8 Avalie  em  sua  unidade,  a  infraestrutura  em  relação  a:  Material
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permanente e equipamentos adequados.
Questão 9 Avalie  em  sua  unidade,  a  qualidade  dos  serviços  executados:

Manutenção de equipamentos.
Questão 10 Avalie  em  sua  unidade,  a  qualidade  dos  serviços  executados:

Manutenção geral da unidade.
Questão 11 Avalie  em  sua  unidade,  a  qualidade  dos  serviços  executados:

Segurança, vigilância e proteção.

A nota  obtida  com  relação  à  internet  e  telefonia  foram  bem  abaixo  de

satisfatória  e  com  relação  ao  resultado  do  ano  passado  quase  não  se  alterou

demonstrando necessidade de melhoria. Embora no geral a maioria das notas fosse

satisfatória.

6.9Processo de avaliação

Questão 1 Avalie, em sua unidade, o processo de avaliação quanto a: Ações

acadêmico-administrativas  baseadas  nos  resultados  da

autoavaliação.
Questão 2 Avalie,  em  sua  unidade,  o  processo  de  avaliação  quanto  a:

Participação da comunidade interna nos processos de autoavaliação.
Questão 3 Avalie, em sua unidade, o processo de avaliação quanto a: Relação

entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI.
Questão 4 Avalie, em sua unidade, o processo de avaliação quanto a: Atuação

da Comissão Setorial de Avaliação.
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Houve aumento nas notas 3 e 4 e queda das notas nos itens 1 e 2 em relação aos

resultados obtidos na avaliação do ano de 2016.

6.10 Sustentabilidade financeira

Questão 1 Avalie  a  gestão  do  orçamento  da  UFMS  quanto  ao:

Acompanhamento da execução do orçamento aprovado.
Questão 2 Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto a: Adequação dos

recursos às necessidades.
Questão 3 Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto ao: Uso racional dos

recursos destinados às atividades administrativas e pedagógicas.

Houve uma diminuição das notas em relação à avaliação realizada no ano de 2016.

6.11 Observações, sugestões e críticas dos técnico-administrativos

Os técnicos – administrativos responderam  uma questão em que deveriam

ser considerados os seguintes aspectos: Citar pontos fortes da unidade, citar pontos

fracos da unidade sugestões para melhoria administrativa da unidade. 

Como  pontos  fortes  foram  apontados  organização,  comunicação  interna,

relacionamento  pessoal,  ambiente  de  trabalho  bom,  cultura,  corpo  acadêmico,

qualificação e capacitação do corpo técnico – administrativo e docente.
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Nos  pontos  fracos  foram  apontados  a  necessidade  de  melhorias  na

infraestrutura,  divulgação  dos  cursos  da  unidade,  falta  de  espaços  de  lazer  e

refeitório, falta de metas e objetivos a serem cumpridos, falta de incentivo para a

permanência dos acadêmicos, dificuldade para técnicos realizarem capacitações e

falta de integração entre a administração central e o campus. 

As sugestões apontadas foram:   necessidade de melhoria  criação de um

centro de convivência e descanso, realização de mais reuniões de planejamento,

estabelecimento  e  acompanhamento  de  metas,  melhoria  nas  atividades  de

capacitação dos técnicos, melhorar a assistência aos acadêmicos de baixa renda e

incentivar a participação dos técnicos em atividades de pesquisa e extensão.

7 Avaliação da Direção

Nenhum dos  cursos  do  CPPP ficou  com nota  2  nas  avaliações.  Os  que

ficaram com nota 3 estão sendo realizados estudos para sanar os problemas, que

ficaram,  principalmente,  em  relação  a  biblioteca.  Nos  cursos  de  Matemática,

Sistema de informação e ciência da computação está tudo certo em relação ao

quadro de docentes. O curso de Pedagogia precisa de mais professores no quadro

próprio,  pois uma das vagas que já havia ido para concurso está bloqueada na

justiça e uma das professoras do quadro está exercendo cargo de confiança em

Campo Grande.

7.1  UFMS - Como você avalia a UFMS nos seguintes pontos quanto à qualidade

do(s)/da(s):

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

4 - Bom

2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística,

na preservação da memória e do patrimônio cultural?

3 - Regular

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

4 - Bom

4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

4 - Bom
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5. Portal (site) da UFMS? 

4 - Bom

6. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 

4 - Bom

7. Condições da biblioteca? 

3 - Regular

8. Atendimento do pessoal técnico-administrativo? 

4 - Bom

9. Atendimento a pessoas com deficiência? 

3 - Regular

7.2Gestão Institucional -Como você avalia os órgãos da Administração Central da

UFMS com relação à qualidade do:

1. Acesso aos órgãos da Administração Central (reitoria e pró-reitorias)? 

4 - Bom

2. Atendimento  às  solicitações  de  materiais  e  serviços  necessários  ao

desenvolvimento dos cursos de sua unidade setorial? 

3 - Regular

3. Agilidade dos órgãos da Administração Central  no retorno às solicitações,

sejam elas positivas ou não? 

4 - Bom

4. Atendimento ao plano de investimentos para o desenvolvimento dos cursos? 

3 - Regular

5. Qualidade do acesso e atendimento da AGETIC? 

3 - Regular

6. Qualidade do acesso e atendimento da AGINOVA? 

3 - Regular

7. Qualidade do acesso e atendimento da PROAES? 

4 - Bom

8. Qualidade do acesso e atendimento da PROGRAD? 

4 - Bom

9. Qualidade do acesso e atendimento da PROPP? 
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4 - Bom

10. Qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN? 

4 - Bom

11. Qualidade do acesso e atendimento da PROGEP? 

3 - Regular

12. Qualidade do acesso e atendimento da PROADI? 

4 - Bom

13. Qualidade do acesso e atendimento da PROECE? 

4 - Bom

14. Qualidade do acesso e atendimento da SEAVI? 

4 - Bom

15. Qualidade do acesso e atendimento da SECOM? 

4 - Bom

16. Qualidade do acesso e atendimento da SEDFOR? 

4 - Bom

17. Qualidade do acesso e atendimento da SELOC? 

4 - Bom

18. Atendimento e atuação dos órgãos de assessoramento e de apoio vinculados

à Reitoria? 

4 - Bom

7.3 Pesquisa e Extensão 

Como você avalia a pesquisa e extensão relativo ao:

1. Integração da pesquisa, ensino e extensão? 

3 - Regular

2. Apoio institucional à pesquisa e extensão? 

3 - Regular

3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão? 

3 - Regular

7.4Autoavaliação - Como você avalia o seu desempenho como diretor quanto à(ao):

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral,
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PDI, PPI, Relatório de Gestão, Relatório de Autoavaliação Setorial)? 

4 - Bom

2. Como tenho exercido as funções de direção? 

4 - Bom

7.5 Espaço aberto a críticas/sugestões/observações

Potencialidades: Temos vários projetos cadastrados, bolsistas, parcerias com a

prefeitura,  com  a  secretaria  de  educação  municipal  e  estadual  e  também  com

empresas  privadas.  Fragilidades:  Como o  Campus  está  em região  de  fronteira,

temos algumas dificuldades para articular projetos com esses temas com outros

cursos da UFMS.

8  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

8.1 Pós-graduação

O campus não possui programa de pós-graduação..

8.2 Pesquisa

Os projetos  cadastrados no SIGProj  com início,  desenvolvimento ou fim em

2017 foram:

● Contribuições  da  Modelagem  Matemática  no  Contexto  do  Professor

Reflexivo

9 EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE

Os projetos de extensão no campus de Ponta Porã têm papel  essencial  na

integração e  na manutenção  dos  discentes  nos cursos.  Bolsas  permanências  e

alimentares, por exemplo, auxiliam na estadia de estudantes de outras cidades, que

representam grande demanda nesse campus.

Os projetos de extensão realizados nesta unidade em 2017 foram:

https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-1-14
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-1-14
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● SOMBRERO PIRI - Cultivo de hortaliças condimentares e ervas refrescante

no terere
● LEPMAT – Laboratório de Ensino e Pesquisa em Matemática
● ABC Digital: uma ajuda para o projeto Pro-funcionário de Ponta Porã
● LaRPP – Laboratório de Robótica de Ponta Porã (PROJETO)
● Expansão  do  Programa  NERDS  –  Núcleo  de  Educação,  Recreação  e

Desenvolvimento Social
● Projetos escolares: a construção de saberes sem fronteiras
● Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Fronteiriça (GEPEF)
● Curso de Pedagogia na Fronteiras Brasil/Paraguai-Questões que Envolvem o

Projeto Político Pedagógico e Suas Implicações no Currículo e no Exercício

Docente  Perante  a  Multiculturalidade  e  a  Pessoa  Com  Necessidades

Especiais.
● Coordenação  do  Laboratório  de  acessibilidade  –  LABAC  e  do  Grupo  de

Estudo e Pesquisa – Gepa
● Inclusão  e  desenvolvimento  cognitivo  e  psicossocial  de  crianças  e

adolescentes em contexto educativo.
● Avaliação do Programa Escola e Neuropsieducação
● Design  e  Desenvolvimento  de  Softwares  Educacionais  Baseados  nas

Diretrizes  de Interação Criança Computador  (ICC)  e  de Acessibilidade na

Web.
● Programa Escola e Neuropsieducação.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  relatório  aponta  para  uma  crescente  demanda  para  espaços  de  lazer  e

convivência, como apontado durante todo o relatório, esta parece ser uma questão

que  merece  rápida  resolução.  Os  benefícios  da  melhoria  nesta  área  trarão  à

comunidade  acadêmica:  motivação,  bem-estar,  integração,  etc.  Fatores

imprescindíveis  para  um  bom  desempenho  nas  atividades  acadêmicas  e  que

melhoraria a qualidade do tempo em que acadêmicos e servidores permanecem no

campus. 

No que tange aos demais aspectos, observa-se uma queda na maioria das notas

dos quesitos avaliados. Tal situação pode ser justificada pela baixa participação dos

acadêmicos e novamente pela alteração do calendário acadêmico em virtude da

greve dos docentes e técnicos - administrativos deflagrada em 2015. 

https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-13
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-12
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-12
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-12
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-11
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-10
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-10
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-8
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-8
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-7
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-7
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-7
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-6
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-5
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-4
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-4
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-3
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-2
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-1
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-0
https://cppp.ufms.br/projetos/#custom-collapse-0-0
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O balanço deste relatório não pode ser considerado positivo, pois houve queda na

participação  dos  acadêmicos  e  docentes,  porém  esta  é  uma  oportunidade  de

melhoria,  onde  deverão  ser  inseridas  ações  que  motivem  e  demonstrem  a

importância da participação nos processo de avaliação. 
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