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1 INTRODUÇÃO 

 

Este Plano de atividades tem por objetivos descrever as ações a serem realizadas no 

período de abril de 2018 a março de 2019, pelos membros das Comissões Setoriais de 

Avaliação (CSAs), relativas à avaliação interna da UFMS ou autoavaliação institucional. 

As CSAs são instituídas por meio de Instrução de Serviço das Unidades de 

Administração Setorial e têm o seu funcionamento regulamentado pela Resolução COUN n.º 57, 

de 13 de junho de 2017 da UFMS. Nesse sentido, os objetivos da CSA da FACFAN são: 

elaborar e aprovar o Plano de Avaliação da Unidade; atender as solicitações da CPA; coordenar 

o processo de avaliação interna nas Unidades da Administração Setorial; propor estudos, 

seminários e discussões sobre a avaliação institucional; propor à CPA novos projetos, 

programas e ações, visando à melhoria da qualidade do processo avaliativo; VI - encaminhar, 

anualmente, relatórios e demais documentos à CPA; cumprir as demais determinações 

estabelecidas pela CPA, no que diz respeito aos procedimentos da Avaliação Institucional; e 

enviar representantes às reuniões da CPA, quando solicitado.  

No ano de 2017, com a reestruturação das unidades da UFMS, a partir de cursos pré-

existentes no CCBS foram criadas três novas unidades: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Alimentos e Nutrição (Facfan), Instituto de Biociências (Inbio) e Instituto Integrado de Saúde 

(Inisa). A criação e implantação da Facfan foi aprovada pela Resolução nº 23 do COUN, de 21 

de março de 2017, tendo em vista a Resolução n° 60 do Conselho Diretor, de 21 de março de 

2017, manifestando-se favoravelmente à criação das três novas unidades. A Facfan é composta 

pelos cursos de graduação em Farmácia e em Nutrição, ambos de turno integral e da área das 

Ciências da Saúde, e em Tecnologia em Alimentos, um curso noturno, de cunho tecnológico e 

da área das Ciências Agrárias, bem como pelos cursos de pós-graduação stricto-sensu em 

Biotecnologia e Biodiversidade, e em Farmácia. 

O curso de Farmácia é um dos cursos mais antigos da UFMS. A Faculdade de 

Farmácia e Odontologia de Campo Grande, criada em 1962, foi a origem da instituição. Com a 

divisão do Estado de Mato Grosso, foi concretizada a sua federalização, que já abrangia 

diversos outros cursos e campi na época, e passou a denominar-se Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. O curso de Farmácia vinha formando profissionais em três 

habilitações, a saber: 1) Farmácia, 2) Farmacêutico – Bioquímico/Tecnologia de Alimentos, e 3) 

Farmacêutico – Bioquímico/Análises Clínicas. Porém, em 2002, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) regulamentou a formação do farmacêutico como generalista. 
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A criação do curso de Graduação em Nutrição na UFMS foi proposta em 2009, com 

ênfase para a atuação profissional na área de Saúde Coletiva e em outras vertentes 

determinantes para atender a inserção do profissional nutricionista nos mais diversos campos de 

trabalho, como o Sistema Único de Saúde, administração, produção de alimentos e a tecnologia 

de alimentos, desde sempre tendo em vista o incentivo constante à pesquisa e inovação. Em 

2011, consolidou-se efetivamente a entrada da primeira turma de acadêmicos. 

Devido à elaboração da proposta de criação do curso de Nutrição, constatou-se um 

grande potencial para a criação do curso de Tecnologia em Alimentos e, em 2010, constituiu-se 

uma Comissão para promover o estudo de viabilidade para a criação do curso. O “Curso 

Superior de Tecnologia em Alimentos” foi criado oficialmente ainda no mesmo ano, com sua 

implantação no 1º semestre de 2011. 

A união de cursos com similaridades científicas e técnicas permite suprir as demandas 

existentes, trabalhando em parceria para captar recursos externos por meio de projetos, gerando 

inovação e tecnologia. A concepção interdisciplinar comum aos três cursos faz com que os 

muitos de seus professores tenham atuação no ensino, pesquisa e extensão, atuando 

concomitantemente nos três cursos citados. 

Em geral, nos processos de autoavaliação desenvolvidos no triênio 2015-2017, 

discentes, técnicos e docentes dos cursos da FACFAN apontaram as seguintes potencialidades 

e fragilidades: 

 Principais potencialidades: o ambiente de trabalho amistoso, o comprometimento e 

qualificação do corpo docente, o bom relacionamento interpessoal e as notas de avaliação 

pelo MEC para os Cursos de Graduação (4 – Cursos de Nutrição e Tecnologia em 

Alimentos e 5 – Curso de Farmácia).  

 Principais fragilidades: falta de infraestrutura em geral, problemas constantes com a compra 

de material de consumo para aulas práticas, deficiência de manutenção predial e de 

equipamentos, de serviço de segurança, de iluminação, de condições física e higiênica dos 

banheiros, de estacionamento e de acessibilidade, falta de cantinas e espaço de lazer e 

convivência, falta de laboratório de informática, falta de treinamento para coordenadores e 

sobre o Serviço Eletrônico de Informações (SEI) e falta de orientação sobre as atividades de 

pesquisa e extensão. Ainda, foi foram apontadas fragilidades na atuação do DCE e no 

retorno à comunidade sobre os resultados de avaliações anteriores. 
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2 ATIVIDADES DA CSA E ETAPAS DE AVALIAÇÃO EM 2018/2019 

  

Este Plano de Atividades traz ações a serem desenvolvidas, no período de abril de 2018 

a março de 2019, pelas CSAs, mediante orientações da CPA e apoio da SEAVI. 

A autoavaliação institucional envolve as dez dimensões do Sinaes determinadas pela lei 

nº 10.861/2004, e desde 2017, agrupadas em cinco eixos: “Planejamento e Avaliação 

institucional”, “Desenvolvimento Institucional”, “Políticas Acadêmicas”, “Políticas de Gestão” e 

“Infraestrutura Física”.  

O desenvolvimento da autoavaliação institucional ocorre anualmente, sendo que as 

ações das CSAs ocorrem nas seguintes etapas: 

(1) Preparação;  

(2) Sensibilização;  

(3) Acompanhamento da consulta aos segmentos da comunidade acadêmica, via 

aplicação de questionários;  

(4) Sistematização das Informações, análise e diagnóstico da realidade institucional;  

(5) Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica e discussão dos resultados por 

parte da comunidade acadêmica; e  

(6) Meta Avaliação ou Balanço Crítico.  

 

Cada uma das etapas será detalhada a seguir, pensando-se o seu desenvolvimento em 

2018/2019: 

 

(1) Preparação 

 

Nesta etapa, a cada ano é realizado o Plano de atividades anual da CSA, de modo a 

planejar a execução das etapas de autoavaliação. 

O Plano é enviado à CPA para possibilitar o acompanhamento das ações a serem 

desenvolvidas em cada unidade. 

A CSA/FACFAN se organizou para a estruturação desse plano a partir de reuniões para 

a discussão entre os membros e preenchimento da proposta de atividades. 
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(2) Sensibilização  

 

As estratégias de sensibilização utilizadas pela CSA/FACFAN, juntamente com ações 

centrais da CPA, abrangem o uso das mídias e de outros recursos auxiliares, tais como: 

a) notícias sobre a realização da autoavaliação no site da UFMS (destaque na página inicial) e 

na Rádio Educativa da UFMS; 

b) divulgação de vídeos com representantes de vários segmentos, convidando a comunidade a 

participar da autoavaliação; 

c) realização de entrevista com membros da CPA, divulgadas na TV Universitária;  

d) envio de frases curtas por whats App, para os segmentos; 

e) intervenções artísticas e culturais, realizadas em parceria com os cursos de Artes e com a 

PROECE; 

f) divulgação de jornal online/boletim online sobre os processos de autoavaliação da UFMS; 

g) cartaz informativo; e 

h) e-mail/comunicado de convite, emitido pelas direções das unidades para acessar a plataforma 

online de avaliação, com instruções gerais. 

 

(3) Acompanhamento da consulta aos segmentos da comunidade acadêmica, via 

aplicação de questionários  

  

A consulta aos segmentos será feita de forma semestral para os discentes e anual para 

os demais segmentos. Para os discentes, no primeiro semestre, serão aplicados questionários 

abrangendo indicadores compatíveis às três dimensões da avaliação externa de cursos e no 

segundo semestre, serão acrescentados os indicadores compatíveis com as dez dimensões da 

avaliação institucional externa.  

O papel das CSAs nessa etapa é o acompanhamento da adesão e a retomada dos 

mecanismos de sensibilização. Assim, a partir dos resultados gradativos visualizados ao longo 

do processo avaliativo, a CSA/FACFAN definiu as seguintes estratégias para aumentar a 

participação discente na avaliação em andamento no momento: 

1- Emails via Secac para os discentes; 

2- Emails via Direção da FACFAN para os docentes solicitando divulgar a avaliação e 

incentivar os discentes a participar, informando inclusive que responder ao 
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questionário pontua como Atividade Complementar nos cursos de graduação da 

UFMS; 

3- Solicitar a um docente de cada semestre de cada curso que disponibilizasse 15-20 

minutos de sua aula para que os alunos pudessem tirar dúvidas e respondessem a 

avaliação; 

4- Mensagens via “whatsapp” para grupos de docentes e discentes; 

5- Emails específicos para os coordenadores dos cursos de graduação e de pós-

graduação solicitando apoio às atividades da CSA e divulgação da avaliação entre 

os discentes. 

6- Solicitação de apoio a divulgação pelos líderes de turma dos cursos e pelos 

participantes de grupos de trabalho, como o “PET”. 

 

(4) Sistematização das Informações, Análise e Diagnóstico da realidade Institucional 

 

A Sistematização das Informações coletadas, mediante as fontes e os instrumentos já 

descritos, se dará por meio da tabulação estatística dos resultados dos questionários, bem 

como, da organização das informações indicadas nas questões (campos) abertas, para cada 

segmento.  

A tabulação estatística é gerada automaticamente pelo SIAI, e a organização das 

informações qualitativas precisa ser trabalhada no âmbito das CSAs. 

 Tabulados e organizados os resultados, as CSAs farão a análise das informações, 

tendo em vista, as metas colocadas no PDI e o acompanhamento da série histórica (resultados 

anteriores) de cada indicador. Após essa organização haverá a análise de informações e a 

identificação de fragilidades, potencialidades e proposição de ações, por curso e depois por 

unidade administrativa. Essas informações comporão o relatório Anual das CSAs. 

As estratégias, ações, e a forma de organização da CSA/FACFAN para a elaboração do 

Relatório Anual compreenderá: aguardar a disponibilização dos resultados no sistema pela 

SEAVI, em seguida, distribuir os tópicos do relatório para elaboração entre os membros da 

CSA/FACFAN e realizar reuniões periódicas para o acompanhamento das atribuições. 
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(5) Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica e discussão dos resultados 

por parte da comunidade acadêmica 

 

A divulgação dos resultados da autoavaliação será realizada por meio do acesso 

particularizado de informações, por segmentos, no SIAI e por meio da disponibilização dos 

Relatórios das CSAs e da CPA no sítio da CPA e da Seavi. 

Os relatórios anuais sobre todos os cursos e Unidades também são postados na página 

da CPA/Seavi e devem trazer informações mais gerais, sem especificar disciplina e docentes.  

Para auxiliar na divulgação dos resultados, a SECOM promoverá ações como chamadas 

nas redes sociais oficiais da UFMS e confecção de cartazes. 

Serão realizados ainda, Seminários de Avaliação, semestralmente.  

A CSA/FACFAN fará a apresentação dos resultados semestrais à diretora da unidade 

e aos coordenadores de cursos, que terão a responsabilidade de repassar as informações, 

conforme acordado na reunião de apresentação, aos docentes, estudantes e técnicos do curso 

sob sua coordenação.  

A CSA também fará a RETROSPECTIVA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, quando 

houver, sob a orientação da SEAVI e da PROGRAD, a partir de reuniões entre as coordenações 

de curso e representantes da Seavi e da CSA/FACFAN. 

 

(6) Meta-avaliação ou Balanço Crítico  

 

A última etapa que completa o ciclo de um processo avaliativo é chamada de meta 

avaliação, pois se caracteriza na reflexão sobre todas as práticas utilizadas pelas CSAs para 

alcançar os objetivos pretendidos, bem como na análise sobre o atendimento das metas 

definidas no planejamento.  

A meta-avaliação será realizada semestralmente, no âmbito dos questionários; ao final 

da entrega dos relatórios anuais e na finalização do ciclo de autovaliação, em 2020.  

A cada ano serão consideradas as fragilidades e potencialidades do ano anterior, bem 

como identificados os avanços quanto às ações corretivas já desenvolvidas.  

Nesse ano tem sido observado que as sensibilizações realizadas nas salas de aula, por 

email e por whatsapp foram as que obtiveram o maior retorno, especialmente na graduação. Os 

alunos da pós-graduação, apesar dos vários esforços de abordagem realizados, não tiveram 

uma participação significativa na avaliação. Em geral, no processo avaliativo foram observadas 
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as seguintes fragilidades: problemas técnicos de acesso ao sistema 

impossibilitaram/desmotivaram a participação discente. Além disso, a avaliação é 

demasiadamente extensa pelos discentes e, por vezes, cansativa. A CSA/FACFAN sugere que a 

comissão tenha sempre pelo menos um representante de cada curso da unidade, sem 

considerar o presidente da comissão. 

Com base nas fragilidades apontadas nas avaliações de 2017, os coordenadores de 

cursos da FACFAn, com a orientação da CSA, elaboraram um plano de ação para cada curso, 

os quais foram inseridos no relatório daquele ano. A seguir estão os quadros, enviados pelas 

coordenações de curso, com as ações planejadas e seus “status” de realização, considerando o 

final de maio de 2018. 



Quadro 1 – Plano de ação para minimizar as fragilidades apontadas para o Curso de Farmácia. 

Fragilidade O que será feito? Por quê? Como? Quem? Quando? Onde? Ação foi realizada? 

Disponibilidade e 
atenção aos 
acadêmicos 

(coordenação) 

Disponibilizar diferentes 
horários para atendimento e 
realizar reuniões semestrais 

com representantes de Turma 

Para melhorar a 
disponibilidade da 
coordenação aos 

acadêmicos 

Fixando horários na 
porta da sala 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

A nova coordenação tem 
atendido aos alunos nos mais 
variados horários, inclusive no 
horário de almoço e final de 
tarde. Desta forma os alunos 

podem ser atendidos em 
intervalos de aulas, de forma 

mais conveniente aos mesmos. 

Disponibilidade e 
atenção aos 
acadêmicos 

(coordenação) 

Solicitar apoio de 
infraestrutura e administrativo 

Para melhorar a 
disponibilidade da 
coordenação aos 

acadêmicos 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

A disponibilização de apoio 
administrativo, na forma de um 
secretário para a coordenação, 
ainda não foi possível por parte 

da direção. 

Orientação sobre as 
atividades de 

pesquisa, extensão e 
outros (coordenação) 

Encaminhar aos acadêmicos 
a lista de docentes e linhas 

de pesquisa 

Para melhorar o 
acesso às atividades 

de pesquisa e 
extensão que os 

docentes realizam 

Enviando informação 
por e-mail aos 

acadêmicos do Curso 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Os alunos são orientados sobre 
as diferentes oportunidades no 

curso. Porém ainda não foi 
disponibilizada uma lista de 

linhas de pesquisa. 

Orientação sobre as 
atividades de 

pesquisa, extensão e 
outros (coordenação) 

Criar as tutorias de 
professores do NDE para 

alunos ingressantes 

Para melhorar o 
acesso às atividades 

de pesquisa e 
extensão que os 

docentes realizam 

Designando os 
membros do NDE 
como tutores dos 

alunos ingressantes. 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Não foi criado o tutorial. Os 
alunos receberam orientações 

em reunião com a coordenação 
e constantemente em 

atendimento personalizado. 

Atuação do DCE 
Solicitar maior atuação ao 

DCE 

Para que possam 
responder as 

demandas dos 
acadêmicos 

Realizando reunião do 
DCE com o C.A. e a 

coordenação de Curso 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Não foi realizado 

Melhorias realizadas 
no curso ou na 

unidade setorial a 

Divulgar as melhorias 
realizadas a partir das 
avaliações anteriores 

Para que os alunos 
tenham 

conhecimento do que 

Realizando um 
seminário de 

divulgação dos 

Comissão Setorial 
de Avaliação da 

Facfan 
30/03/2018 Facfan 

Não foi realizado 
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Fragilidade O que será feito? Por quê? Como? Quem? Quando? Onde? Ação foi realizada? 

partir do resultado das 
auto avaliações 

anteriores 

foi realizado 

 

resultados 

Condições físicas dos 
sanitários 

Solicitar melhoria das 
condições físicas dos 

sanitários 

Para melhorar a 
qualidade do 

ambiente 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Os sanitários de algumas 
unidades já foram reformados, 
outros ainda aguardam verba. 

Divulgação das 
decisões 

Criar uma página na internet 
do Curso de Farmácia para 
alimentar com informações 
sobre atividades, cursos e 
decisões do colegiado e do 

NDE 

Para melhorar o 
acesso às 

informações 

Disponibilizando 
servidor responsável 

para a atividade 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Foram criadas páginas da 
Faculdade, contendo espaço 

para o curso de farmácia, tanto 
no site da UFMS quanto no 

Facebook. 

Serviços de 
segurança 

Solicitar melhoria das 
condições de segurança nas 

Unidades do Curso de 
Farmácia 

Para melhorar a 
segurança do 

ambiente 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Solicitações de melhorias na 
segurança foram encaminhadas 
no planejamento estratégico do 

curso. 

Disponibilidade de 
espaços para lazer e 

convivência 

Solicitar disponibilização de 
espaços para lazer no Curso 

de Farmácia 

Para melhorar a 
qualidade do 

ambiente acadêmico 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Foi disponibilizado aos alunos 
uma sala para uso pelo PET 
farmácia e pela EJ Pharma. 
Para os demais alunos ainda 

não foi possível. 

Serviços prestados 
pelas cantinas e 

lanchonetes 
instaladas nas áreas 

internas de sua 
unidade setorial 

Solicitar disponibilização de 
cantinas no Curso de 

Farmácia 

Para melhorar a 
qualidade do 

ambiente acadêmico 

Encaminhando 
documentação à 

Direção da Facfan 

Coordenadora de 
Curso de Farmácia 

01/02/2018 
Coordenação 
do Curso de 

Farmácia 

Foi aberto um trailer de lanches 
próximo ao LTF e LAC, que 
atende aos alunos do curso. 

 

 



 

 

Quando 2 – Ações propostas pelo NDE do Curso Tecnologia em Alimentos para minimizar as fragilidades apontadas para o curso. 

Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  Foi realizada? 

Qualidade e funcionamento das 
instalações dos laboratórios, 
unidades de aulas práticas (e 

transporte a elas) 

Solicitar a pavimentação da 
estrada de acesso a Unital 

Para facilitar o acesso a 
Unidade 

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 21/11/2017 UTASP 

 Pedido feito, mas 
ainda não 

concretizado.  

Recursos computacionais 
(laboratórios/unidades de aulas 

práticas, equipamentos, sistemas e 
Internet 

Solicitar implantação de 
sala de informática para a 

Facfan 

Para possibilitar acesso a 
recursos computacionais  

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 22/11/2017 UTASP 

Laboratório de 
Informática será 

disponibilizado no 
novo prédio da 

Facfan. A previsão 
de instalação de 
computadores é 

2018-2 

Qualidade (conforto térmico, 
iluminação, limpeza, mobiliário e 
conservação) das salas de aula 

Solicitar o conserto dos 
aparelhos de ar 

condicionado da Unital  

Para melhorar o conforto 
térmico do local 

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 22/11/2017 UTASP 

Realizado. Ar 
condicionados 
consertados. 

 

Disponibilidade de espaços para 
lazer e convivência 

de aula 

Criar área de convivência 
no Setor 3 da UFMS 

Para proporcionar área de 
lazer aos acadêmicos 

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 22/11/2017 UTASP Não realizado.  

Serviços prestados pelas cantinas e 
lanchonetes instaladas nas áreas 
internas de sua unidade setorial 

Reativar a cantina da 
Unidade 6 

Para disponibilizar espaço 
de convivência e oferecer 

uma opção de 
alimentação aos 

acadêmicos 

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 22/11/2017 UTASP 

Realizado. Foram 
disponibilizadas 
duas cantinas – 
uma próxima à 
UTASP e outra 

próxima à Unidade 
6. 
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Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  Foi realizada? 

Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado 

das auto avaliações anteriores 

Divulgar as ações 
propostas pelo Curso frente 

aos resultados das 
avaliações anteriores 

Para socialização das 
ações realizadas 

Marcando reunião com 
os acadêmicos para 
apresentação dos 

resultados  

Mariana Prates 30/03/18 Unital 

Realizado para 
acadêmicos 

ingressantes 2018-
1 

Portal (site) da sua unidade setorial 
acadêmica 

Implementar portal para a 
Facfan 

Para melhorar a 
divulgação das atividades 

realizadas na Unidade 

Divulgando 
periodicamente as 

atividades realizadas 
Magali Costa 01/11/18 Facfan 

Realizado. Site da 
Facfan em 

funcionamento e 
constante 

atualização. 
www.facfan.ufms.br  

Ligação de disciplinas básicas com o 
curso 

Realizar a II Semana 
Pedagógica e o “Café com 

Alimentos” 

Para integrar os docentes 
das disciplinas básicas 

Apresentando aos 
docentes das disciplinas 

básicas o perfil do 
egresso de Tecnologia 
em Alimentos e o PPC 

do Curso 

Raquel 
Campos 

12/02/18 Unital 

Foi realizado um 
encontro com 
docentes das 

básicas 
anteriormente ao 
início de 2018-1 

Tempo curto para o tamanho do 
conteúdo; poderia mudar para 
semestre posterior para melhor 

aproveitamento;  

Finalizar as alterações no 
PPC do Curso Tecnologia 

em Alimentos 

Para otimizar o 
desempenho acadêmico 

do  Curso 

Revendo a matriz 
curricular do Curso 

Raquel 
Campos 

09/03/18 Unital 

Foi realizada as 
alterações no Novo 
PPC, para valer em 

2019-1 

Falta de materiais para as aulas 
práticas 

Solicitar atendimento das 
previsões semestrais feitas 
regularmente pelo Curso 

Para viabilizar as aulas 
práticas do Curso 

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 22/11/2017 UTASP 

Nova forma de 
aquisição de 
material de 
consumo 

Falta divulgação mais clara de 
projetos a todos os alunos;  

Divulgar no Portal da 
Facfan a relação de 
projetos de ensino, 

pesquisa e extensão  

Para melhorar o acesso 
dos alunos a informação 

Inserindo a relação de 
projetos do Curso 

Tecnologia em 
Alimentos 

Danielle Bogo 30/12/17 Facfan 

Não estão 
inseridos os 
projetos de 
pesquisa e 

extensão no site. 

Divulgação por 
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Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  Foi realizada? 

editais específicos 

Alunos mais antigos no Curso com 
pouca participação pois alunos mais 
novos estariam sendo privilegiados 

na seleção 

Reforçar com os 
acadêmicos que os critérios 

e seleção são públicos e 
sem privilégios 

Para esclarecer dúvidas 
dos acadêmicos 

Divulgando novamente a 
informação aos alunos 

Danielle Bogo 30/11/17 Facfan 
Foram realizados 
esclarecimentos 

Demora na elaboração e entrega da 
carteira estudantil e de acesso à 

biblioteca 

Elaborar e entregar as 
carteirinhas aos 

acadêmicos 

Para possibilitar acesso a 
biblioteca 

Solicitando a biblioteca Danielle Bogo 30/06/17 Facfan 
Problema 

solucionado 

Tamanho pequeno dos laboratórios 
em relação ao número de alunos 

Adequar as instalações 
elétricas na Unital 

Para realizar todas as 
aulas praticas de 

Tecnologia em Alimentos 
na Unital 

Solicitando a liberação 
do valor da matriz 

orçamentária a PROADI  
Ligia Macedo 30/05/18 

Direção 
Facfan 

Adequação sendo 
finalizada 

Falta de infraestrutura para uso da 
UNITAL (bebedouros) 

Adequar instalações 
permanentes para os 
bebedouros na Unital 

Para possibilitar o uso 
pelos acadêmicos 

Solicitando a liberação 
do valor da matriz 

orçamentária a PROADI 
Ligia Macedo 30/05/18 

Direção 
Facfan 

Bebedouros sendo 
instalados 

Falta de infraestrutura para uso da 
UNITAL (falta de segurança) 

Solicitar instalação de uma 
guarita para acesso a Unital 

pela Avenida Interlagos 

Para eliminar problemas 
com acesso, segurança, 
iluminação apontados no 

relatório  

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 30/11/2017 UTASP 

Guarita não será 
possível a curto 

prazo, mas foram 
instaladas grades 

de proteção 

Falta de infraestrutura para uso da 
UNITAL (rede móvel de internet) 

Solicitar acesso para 
acadêmicos a rede de 

internet móvel 

Para possibilitar acesso a 
internet  

Disponibilizando acesso 
a rede Eduroam na 

Unital 
Danielle Bogo 30/11/2017 UTASP 

Acesso 
disponibilizado 
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Fragilidade O que será feito? Por quê? Como?  Quem?  Quando?  Onde?  Foi realizada? 

Instalação de quadro nas salas de 
aulas 

Instalar quadros nas salas 
de aula da Unital 

Para melhorar a 
qualidade do ensino 

Solicitando a Direção da 
Facfan 

Luciana 
Miyagusku 

30/11/17 Unital 
Quadro instalado 
em uma das duas 
salas existentes 

Bloco 6 (estrutura sem manutenção, 
banheiros ruins, alaga e acaba a 
energia quando chove; está sem 

cantina; aparelhos de ar 
condicionado não funcionam) 

Solicitar disponibilização de 
sala de aula na UTASP 

Para que as aulas 
ocorram na UNITAL e 
UTASP, sem utilizar a 

UNIDADE 6, facilitando 
também o acesso as 
aulas em laboratório  

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 30/11/2017 UTASP 

Unidade VI está 
sendo reformada, 

com ar 
condicionados 

novos. Banheiros 
ainda não 

reformados. 

Aulas ocorrerão na 
Unital em 2018-2. 

Utasp poderá ter 
sala de aula no 

lado Inisa 

Guarita em frente ao Atacadão mal 
iluminada e sem funcionários da 

segurança 

Solicitar a presença de 
segurança permanente na 

guarita em frente ao 
Atacadão 

Para melhorar segurança 
a comunidade da UFMS 

Encaminhando 
solicitação a Direção da 

Facfan 
Danielle Bogo 30/11/2017 UTASP 

Foi encaminhada 
solicitação 



 

 

Quadro 3 - Ações propostas pelo NDE do Curso de Nutrição para minimizar as fragilidades apontadas para o curso. 

Fragilidade O que será feito? Por que? Como? Quem? Quando? Onde? Foi realizada? 

Matriz Curricular 
Alterar o PPC do 

Curso de Nutrição 

Para minimizar as 
fragilidades 

apontadas na matriz 
curricular 

Reduzindo a carga 
horária total do curso 

para maior 
flexibilidade e 

disponibilidade dos 
alunos para 

participarem de 
projetos de ensino, 

pesquisa e extensão   

Coordenação de 
Curso 

19/02/2018 
Coordenação do 

Curso de Nutrição 

O PPC foi 
alterado no final 

de 2017 com 
publicação da 

nova versão  em 
janeiro de 2018 
contemplando a 

redução de 
carga horária, 

exclusão de pré-
requisitos de 

algumas 
disciplinas, 

reformulação 
das atividades 

não 
disciplinares. 

Infraestrutura física 

Efetivar a mudança do 
curso de Nutrição da 

Unidade de Tecnologia 
de Alimentos e Saúde 
Pública (UTASP) para 

o novo prédio da 
Nutrição 

Para minimizar as 
fragilidades 
referentes a 

infraestrutura e aulas 
práticas 

Acompanhando as 
licitações referentes a 
energia e ao gás do 

novo prédio da 
Nutrição e solicitando 

a aquisição de 
materiais permanentes 

e de consumo  

Coordenação de 
Curso 

30/07/2018 Prédio da Nutrição 

O prédio que 
abrigará o curso 

ainda não foi 
entregue. A 

coordenação 
segue 

acompanhando 
as reformas e 

adequações. Em 
relação às 

compras de 
materiais, estão 

sendo 
realizadas. 

 



 

 

 

3 CRONOGRAMA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA EM 2018/2019 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Setor Responsável  Membros da CSA INÍCIO TÉRMINO 
Plano de Atividades da CSA – 
2018 

CSA  Maio Jun. 

Formação continuada das CSAs CPA/SEAVI  Maio Dez. 
Elaboração de materiais e 
desenvolvimento de processos 
para a Sensibilização – 2018-1 

CSA  Maio Jun. 

Meta-avaliação do processo 
desenvolvido no 1º semestre 

CSA  Jul. Ago. 

Reuniões/seminários por cursos 
para divulgação e análise 

CSA  Ago. Ago. 

Retrospectiva das avaliações 
externas* 

CSA  Maio Dez. 

Elaboração de materiais e 
desenvolvimento de processos 
para a Sensibilização- 2018-2 

CSA  Set. Set. 

Processo de autoavaliação 2018-2 CPA/ SEAVI  A ser definido A ser definido 
Sistematização dos resultados e 
análise das informações e dados 
obtidos no ano 

CSAs 
 

 Out. Nov. 

Elaboração do Relatório Anual CSA  Out. Dez. 
Elaboração do Plano de 
Atividades da CSA - 2019 

CPA/ SEAVI  Jan./ 
2019 

Mar./ 
2019 

(*) Será organizado cronograma específico para essa ação.  
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