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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 auto avaliação 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. 

 

O curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi criado 

em 1966 e por meio da Lei 2.629, publicada no dia 26 de julho de 1966 que criava o ICB 

(Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grade) juntamente com os cursos de 

Farmácia e Odontologia. Em março de 1968 foi realizado o primeiro vestibular unificado 

com 32 vagas para o Curso de Medicina, 24 vagas para Farmácia e 32 para Odontologia, 

mas o curso só foi reconhecido em 1970, quando o Presidente Emilio Garrastazu Médici, 

e o Ministro da Educação e Cultura Jarbas Passarinho assinaram o decreto n. 67.484 que 

autorizou o funcionamento da Universidade Estadual de Mato Grosso na Cidade de 

Campo Grande. Com a divisão do Estado a UEMT foi federalizada pela Lei Federal 

6.674, de 05/07/1969 passando a denominar-se Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. 

A partir de 2005, foi instituída a Faculdade de Medicina pela Resolução COUN 

nº 27, de 19 de setembro de 2005. Atualmente existem 99 docentes ativos, lotados na 

Famed, quanto à titulação, 59 professores são Doutores (59,6%), 18 Mestres (18,8%), 22 

Especialistas (22,2%). Atuam também, ministrando aulas  para o 1º e 2º ano do Curso de 

Medicina, nas disciplinas do ciclo básico, 26 docentes do Instituto de Ciências Biológicas 

e da Saúde (Inbio/UFMS). 

O aprendizado e o treinamento para o exercício profissional são realizados em 

diversos cenários dentro e fora do Campus Universitário (primário, secundário e 

terciário). Conta para suprir a atenção secundária e terciaria com o Hospital Universitário 

Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP/UFMS), e Acordos de Cooperação com o Hospital 



 

 

Regional, a Associação de Amparo à Maternidade e à Infância (Maternidade Candido 

Mariano), o Hospital São Julião, a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS e 

prefeituras do interior do Estado e com a Escola de Saúde Pública para atender a formação 

do profissional médico.  

O curso está estruturado em Ciclo Básico, Ciclo Clínico e Internato em constante 

mudança desde 2015 para adequação ao currículo para atender o perfil do egresso, 

conforme proposto pela DCN MEC/2014. 

No ano 2017, ingressaram no Curso de Medicina 80 alunos, dos quais 73 foram 

pelo SISU; 05 alunos por meio de Movimentação Interna; 01 aluno pelo Convênio 

Cultural; e 01 alunos por meio de Transferência Compulsória. Formaram-se em Medicina 

55 acadêmicos no ano de 2017. 

Em uma linha histórica, nestes 50 anos de existência, desde o primeiro vestibular 

em março de 1968, o curso já formou 2355 alunos, segundo dados fornecidos pela DIRD 

(Divisão de Registro de Diplomas). 

Os acadêmicos do Curso participaram do Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (ENADE), desde 2004, em um ciclo trienal.  Em 2013 obteve conceito 5, sendo 

que a prova foi realizada por 59 estudantes concluintes. Quanto ao desempenho geral, os 

acadêmicos obtiveram média  63,5, a média das IES da região Centro-Oeste foi de 60,4, 

a média nacional de 56,0 pontos. Institucionalmente e para efeitos de renovação de 

reconhecimento do curso, o conceito considerado foi o CPC (Conceito Preliminar de 

Curso), que para Medicina foi 4. O CPC é calculado com base em algumas variáveis, 

além do resultado do ENADE,  abrange também aspectos de infraestrutura e instalações 

físicas, recursos didático-pedagógicos, verificados no questionário do estudante, bem 

como questões relacionadas ao corpo docente verificados no censo. Os acadêmicos do 

curso participaram do  ENADE 2016 e obtiveram resultado 4. 

Os acadêmicos do 2º ano do Curso de Medicina da UFMS realizaram pela 

primeira vez, em 2016, a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina - 

ANASEM. A média de proficiência da UFMS foi de 103,7, considerada adequada, 

segundo o intervalo de pontuação 85 a <120, considerando que a média nacional foi de 

100,0, a do centro Oeste 98,8 e a do Mato Grosso do Sul de 102,2. 

Quanto à avaliação, o Curso recebeu a Comissão de Avaliação Externa do MEC, 

e obteve a renovação do reconhecimento do curso, por meio da Portaria Nº 952, de 25 de 

novembro de 2008. 
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O Sistema de auto avaliação do curso é fundamentada na Lei no 10.861 de 

14/04/2004, que instituiu o sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), que visa promover a avaliação das instituições, cursos e desempenho dos 

acadêmicos (ENADE).   

Quanto a avaliação interna a UFMS designou uma equipe que compôs a Comissão 

Própria de Avaliação da UFMS (CPA/UFMS). A referida comissão é composta por: 

docentes, técnico-administrativos e discentes sendo que para cada titular há um suplente. 

Essa equipe desenvolveu formulário de avaliação com questões padronizadas que 

é aplicado à comunidade universitária visando analisar eventuais problemas no curso, 

coordenação do curso, disciplinas, desempenho docente, desempenho discente, pesquisa 

e extensão, infraestrutura básica, responsabilidade social, comunicação com a sociedade, 

organização e gestão da instituição e políticas de atendimento aos discentes.  

Nesse processo a avaliação do discente é de suma importância. Os discentes do 

curso de Medicina participam da avaliação relativa ao semestre anteriormente cursado de 

forma eletrônica, por meio de instrumento/formulário de avaliação aprovado pela 

Comissão Própria de Avaliação da UFMS, e integrado ao Sistema Acadêmico – SISCAD. 

Cabe ao Colegiado de Curso promover a divulgação do endereço eletrônico e fazer 

campanha para que a comunidade universitária avalie o curso e as disciplinas ministradas 

no semestre anterior.  

A direção, coordenação de curso e corpo docente deverá ouvir as sugestões, 

dúvidas e reclamações dos acadêmicos. 

Como incentivo à participação discente e em atendimento à orientação específica 

aprovada pelo Conselho de Graduação (COGRAD), a participação discente no processo 

avaliativo será convertida em carga horaria para a disciplina de Atividades 

Complementares de forma específica como descrito em regulamento de cada curso ou 

faculdade. O regulamento das Atividades Complementares do Curso de Medicina 

possibilita que 10% da carga horária em Atividades Complementares seja cumprida pela 

participação no processo avaliativo da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

A Comissão de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem do Curso de 

Medicina da FAMED construiu ainda um Formulário de Auto Avaliação de Ensino-

Aprendizagem Setorial que retroalimenta com informações específicas de cada disciplina 

ministrada no curso a coerência do conteúdo proposto e avaliado em cada disciplina, bem 



 

 

como avaliação do desempenho docente, e compreensão do processo avaliativo utilizado 

em cada disciplina e vivenciado pelo acadêmico. Tal método de auto avaliação aplicado 

diretamente ao corpo discente ao final de cada disciplina cursada fornece dados que 

auxiliam no monitoramento e acompanhamento da performance de cada disciplina do 

curso, além de subsídios à Coordenação de curso e Direção da faculdade para eventuais 

medidas corretivas que necessitem ser aplicadas na unidade. 

Diante dos resultados a Direção da FAMED juntamente com a Coordenação de 

Curso realiza reuniões com o corpo docente e discente, visando apontar eventuais 

soluções para as fragilidades encontradas. 

A avaliação no último triênio será exposta abaixo para cada item avaliado.  

AVALIAÇÃO INTERNA FEITA PELOS DISCENTES: 

1. Avaliação do curso: Quando comparados os anos, a classificação foi 

“regular”, apresentando média 3,33 para 2015, 3,32 para 2016 e 3,30 para 

2017, denotando redução da nota média no triênio para o item curso. 

2. Avaliação da Coordenação do curso: considerando os três quesitos que o 

compõem, a Coordenação do Curso fica em 2017, pela avaliação discente com 

nota média de 2,52, o que na escala avaliativa a coloca como “regular”, menor 

que a de 2016, que foi 2,96. Em 2015, essa nota média foi de 3,06, considerada 

“regular” na escala. Assim, pode-se afirmar que, pela avaliação discente, 

houve piora: da qualidade da disponibilidade e atenção; da qualidade da 

divulgação das informações no decorrer dos últimos três anos; com pequeno 

aumento da nota do item orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão 

e outros, embora tenha sido mantida na escala, em relação a 2016, a qualidade 

“regular” de atendimento para este item coordenação do curso. 

3. Avaliação da Infraestrutura do curso: A nota deste item avançou a 

infraestrutura do curso de “ruim” em 2016 para “regular” em 2017, de acordo 

com os critérios estabelecidos na escala avaliativa; sendo que dos 11 quesitos 

avaliados neste item, 6 tiveram algum tipo de melhora na nota média de 2016 

para 2017. 

4. Avaliação da pesquisa e extensão do curso: Nota-se uma ligeira melhora na 

nota média de 2017(2,96), em relação à de 2016(2,70), e à de 2015 (2,61). 

Embora não tenha saído da faixa “regular” em 2017, de acordo com os 
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critérios estabelecidos na escala avaliativa, vale ressaltar que a nota mais alta 

foi a da “qualidade das atividades de extensão” - 3,57, e a menor, 2,53 – da 

“oportunidade para participar de projetos de pesquisa”. 

5. Avaliação das políticas de atendimento ao discente: Houve oscilação das 

notas ao logo do triênio analisado. A nota mais alta foi a do quesito “atividades 

extracurriculares oferecidas pela UFMS”, que foi de 3,65, em 2017, e a mais 

baixa, 2,86 para os “serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS”, 

em 2016. Na média final das notas do item avaliação das políticas de 

atendimento aos discentes nota-se uma ligeira melhora, sendo que em 2017 

ela foi de 3,38, superior em relação à de 2016, que foi de 3,06, e à de 2015, 

que foi de 3,27, mantendo se na faixa “bom” em 2017, de acordo com os 

critérios estabelecidos na escala avaliativa. 

6. Avaliação da organização e gestão do curso: O item organização e gestão 

da instituição ficou, enfim, com a nota média de 2,86 (“ruim”) em 2017, nota 

inferior à de 2015, que era de 3,13(“regular”), e superior à de 2016 (2,76= 

"ruim”), demonstrando que houve melhora na avaliação do item do ano 

passado para cá. Entretanto, cabe destacar que o quesito que mais influenciou 

na redução na escala avaliativa em relação a 2015 foi a falta de melhorias 

realizadas no curso ou na unidade a partir das autoavaliações anteriores. 

7. Avaliação da comunicação com a sociedade: o item a comunicação com a 

Sociedade na Famed teve a nota média de 3,33 (“regular”) em 2017, nota 

superior à de 2015, que era de 3,22(“regular”) e à de 2016 (3,12= “regular”), 

demonstrando que houve melhora na avaliação do item, mesmo considerando 

a oscilação no triênio. 

8. Avaliação da responsabilidade social: O item Responsabilidade Social na 

Famed, do ponto de vista discente teve a nota média de 3,82 (“regular”) em 

2017, nota superior à de 2015, que era de 3,02(“regular”) e à de 2016 (3,27= 

“regular”), demonstrando que houve melhora crescente na avaliação do item, 

denotando o reconhecimento do aumento de atividades desenvolvidas que 

promovem a cidadania e a inclusão social, que promovem o encontro com a 

comunidade regional. 

9. Avaliação dos docentes do curso pelos discentes: Se compararmos os 

triênios por variável, verificaremos que a classificação no quesito de grau de 



 

 

coerência entre o conteúdo ministrado e a avaliação, houve em relação à 

média, uma mudança na classificação, em 2015 a classificação era boa (4,00) 

e passou para regular nos dois anos seguintes, 2016 com a média de 3,88 e em 

2017 obteve-se 3,97. Vale ressaltar que embora tenha decaído a classificação, 

a diferença das médias é muito pequena, fato que deve ser levado em 

consideração. Na assiduidade e cumprimento do horário, em todos os anos, 

não houve mudança de classificação e a média vem aumentando, 2015 foi de 

4,14, em 2016 tivemos 4,19, e 2017 a média foi 4,23, mostrando um bom 

resultado. Ao avaliarem a qualidade didática, houve uma passagem da 

classificação regular 2015 (3,91) e 2016 (3,84) para a classificação “bom” 

(4,03), mostrando melhoria nos resultados. O relacionamento professor-

acadêmico também foi considerado bom no triênio, 2015 (4,17), 2016(4,07) e 

2017 (4,10), com aumento sensível na média, nos dois últimos anos. Por fim, 

a disponibilidade para atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de 

aula, a classificação em relação às médias variou de bom para regular, em 

2016 e 2017 foi classificada como “bom” (4,08), 2015 (4,06) e em 2016 

(3,99), classificada como “regular”, vale considerar que a diferença entre as 

médias foi muito pequena. 

10. Avaliação das disciplinas do curso: O item da avaliação das disciplinas ficou 

com média 4,02 (“bom”) em 2017, superior aos anos anteriores do triênio: 

3,94 em 2015, e 3,88 em 2016, ambas classificadas como “regular” na escala 

avaliativa. 

11. Auto avaliação discente: Na autoavaliação discente embora a média geral 

tenha oscilado no triênio (2015=4,16; 2016=4,08; 2017=4,33), houve melhora 

entre 2016 e 2017, mantendo o item na escala avaliativa como “bom”. 

12. Avaliação geral da perspectiva dos discentes: Buscamos ver os dados a 

partir da perspectiva geral final da escala avaliativa, a fim de entender a 

distribuição geral da avaliação realizada pelos discentes no ano de 2017. Para 

isso, foi feita a média da distribuição percentual para cada item a partir da 

soma dos valores percentuais dos quesitos de cada item, e sua divisão pelo 

número de quesitos de cada item da avaliação discente. E  foi possível 

observar que o item que mais teve avaliações “muito bom” foi o desempenho 

docente (39,77%), seguido pelo desempenho discente (36,33%) e o item 

disciplinas (35,74%). O critério “bom” foi mais frequente para o item 
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responsabilidade social (47,27%), seguido do desempenho discente (43,10%) 

e do item disciplinas (38,24%). Já quanto ao critério “regular”, esta frequência 

se destacou para os seguintes itens da avaliação: coordenação de curso 

(36,67%), pesquisa e extensão (29,90%) e curso (28,20%). O critério “ruim” 

foi mais frequente para os seguintes itens: coordenação do curso (30,00%), 

pesquisa e extensão (22,06%) e infraestrutura do curso (16,79%). Por sua vez, 

o critério “muito ruim” foi mais frequente nos itens coordenação do curso 

(16,67%), seguido do pesquisa e extensão (9,80%) e da organização e gestão 

da instituição (9,62%). O critério “não se aplica ou não observado”, por fim, 

foi mais frequente para os seguintes itens: organização e gestão da instituição 

(26,45%), políticas de atendimento aos discentes (25,00%) e curso (21,15%). 

Calculadas as médias por item da avaliação discente, partimos para a geração 

da média final geral desses percentuais por critério da escala avaliativa. Nela 

é possível perceber que o critério da escala avaliativa mais frequente entre os 

itens avaliados pelos discentes foi o “bom” (31,51%), seguido do “regular” 

(23,89%) e do “muito bom” (14,75%), que, somados, correspondem a 70, 15% 

das respostas. Entretanto, há que se considerar que 17,49% das respostas 

classificaram os itens como “ruim” (11,34%) ou “muito ruim” (6,15%). 

Perderam-se 12, 35% das respostas, cujo critério escolhido foi o “não se aplica 

ou não observado. 

AVALIAÇÃO INTERNA FEITA PELOS DOCENTES 

  

1. Avaliação trienal pelos docentes: Considerando os itens avaliados: 

Responsabilidade social; Organização e gestão; Unidade; Direção; Condições 

de oferecimento do curso; Coordenação de curso; Pesquisa e Extensão; Auto 

avaliação. Foi possível observar que não houve grandes variações nas notas 

dos itens avaliados pelos docentes no triênio 2015-2017. Também é possível 

verificar os melhores e os piores resultados. Considerando os sete critérios 

avaliados, em 4(57,14%) deles houve melhora na nota em relação a 2016: 

“unidade setorial”, “direção da Famed”, “condições de oferecimento do 

curso” e “coordenação do curso”; sendo que a maior média em 2017 foi 

atribuída ao item “direção da Famed” (4,17= “bom”), e a menor para 

“pesquisa e extensão” (3,04=”regular”). Nos outros 3(42,86%) itens, a menor 



 

 

redução na nota foi no item “autoavaliação”, sendo praticamente igual a 

redução para “pesquisa e extensão” e “ organização e gestão”. 

AVALIAÇÃO INTERNA REALIZADA PELA COORDENADORA DE CURSO 

1. Avaliação trienal pela coordenação: Considerando os itens avaliados: 

Condições de gestão e oferecimento do curso; Infraestrutura; Informações gerais;  

Autoavaliação. Foi possível observar as variações nas notas dos itens avaliados 

pela coordenação no triênio 2015-2017, bem como os melhores e os piores 

resultados. Considerando os três critérios avaliados, em 100% deles houve 

retração na nota em relação a 2016: “condições de oferecimento do curso” 

apresentou oscilações no triênio, sendo que chegou à média “bom” em 2016, mas 

recuou para a mesma média de 2015, fechado 2017 com média 3,5(]’regular”); na 

“organização e gestão da Famed”, houve queda no triênio tendo saído da avaliação 

“bom” (2015=4,0) para a “regular” nos anos seguintes (2016=3,67; 2017=3,33). 

Para a “infraestrutura”, por sua vez, houve oscilação nas médias, sendo que, como 

para o primeiro quesito, houve redução entre 2016 e 2017, inclusive na escala 

avaliativa, voltando de “bom” (2016=4,00) para “regular” (2015/2017=3,50).  

 

AVALIAÇÃO INTERNA REALIZADA POR TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS  

 

1, Visão geral da avaliação pelos técnicos administrativos da Famed. 

Considerando os itens avaliados: Missão e perfil; Políticas institucionais; 

Responsabilidade social da instituição; Comunicação institucional; Políticas de 

pessoal; Organização e gestão; Infraestrutura; Processo de avaliação; Sustentabilidade 

financeira. Buscou-se verificar os dados a partir da perspectiva geral final da escala 

avaliativa, a fim de entender a distribuição geral da avaliação realizada pelos técnicos 

administrativos. Para isso, foi feita a média da distribuição percentual para cada item 

a partir da soma dos valores percentuais dos quesitos de cada item, e sua divisão pelo 

número de quesitos de cada item da avaliação discente. Foi possível observar que o 

item que mais teve avaliações ““muito bom”” foi o missão e perfil (33,33%), seguido 

pelas políticas de pessoal (25,93%) e os itens organização e gestão e políticas 

institucionais (24,44% cada). O critério “bom” foi mais frequente para o item 

responsabilidade social da UFMS (58,33%), seguido da comunicação 

interinstitucional (57,14%) e do item políticas de pessoal (52,47%). Já quanto ao 
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critério ““regular””, esta frequência se destacou para os seguintes itens da avaliação: 

missão e perfil e políticas institucionais (16,67% cada), processo de avaliação 

(15,28%) e comunicação interinstitucional (14,29%). O critério “ruim” foi mais 

frequente para os seguintes itens: sustentabilidade financeira (14,81%), processo de 

avaliação (9,72%) e infraestrutura (9,52%). Por sua vez, o critério “muito ruim” foi 

mais frequente nos itens sustentabilidade financeira (9,26%), seguido da 

infraestrutura (6,35%) e das políticas institucionais (5,56%). O critério “não se aplica 

ou não observado”, por fim, foi mais frequente para os seguintes itens: organização e 

gestão da instituição (17,41%), missão e perfil (16,67%) e sustentabilidade financeira 

(14,81%). 

 

AVALIAÇÃO DA DIREÇÃO 

 

1. Avaliação Geral da Direção: Considerando os itens avaliados: UFMS; Gestão. 

Institucional; Pesquisa e Extensão; Autoavaliação.  Foram calculadas as médias 

por item da avaliação da Direção, permitindo chegar à média final geral desses 

valores atribuídos na escala avaliativa. O critério da escala avaliativa mais 

frequente, no geral, entre os itens avaliados pela direção foi o “bom” (66,67%), 

seguido do “muito bom” (33,33%). Como esperado, não houve perda de respostas. 

Considerando as notas médias, a avaliação da direção ficou no “bom”, com a mais 

alta em 4,93 para a gestão institucional da UFMS e mais baixa, 4,00, para dois 

itens, a pesquisa e extensão e a auto avaliação.  

 

Diante do cenário evidenciado pela avaliação interna realizada pelos discentes, 

docentes, técnico adminsitrativos, coordenação e direção do curso a a Comissão Setorial 

de Avaliação da Famed entende que os resultados apontam para algumas fragilidades da 

Avaliação Institucional, estando entre elas à baixa adesão tanto de técnicos 

administrativos, docentes e estudantes, reflexo da cultura avaliativa no Brasil, já que a 

participação precisa ser uma conquista da Instituição, que se legitima quando a avaliação 

se dá de forma processual, não apenas uma vez ao ano, apenas como forma de responder 

à burocracia existente (FÉLIX; FURTADO, 2016). Além disso, há que se considerar que 

a participação não se trata de uma simples decisão pessoal, mas da compreensão de que 

todos somos responsáveis pelo local em que vivemos, trabalhamos e estudamos, e que 

podemos gerar mudanças juntos. Talvez o pouco feedback dessa avaliação para os 



 

 

interessados que a realizaram e das intervenções operacionalizadas na realidade da 

unidade setorial a partir dela influencie a baixa adesão à avaliação. Considerando que a 

tendência no triênio foi de queda da participação, entendemos que se trata não apenas de 

uma questão micro mas também macropolítica, devendo ser de conhecimento da 

governança universitária para que decisões no nível macro sejam apontadas para 

enfrentamento dessa fragilidade da avaliação, já que é possível inclusive questionar os 

resultados diante de tão baixa participação. Precisamos enxergar a auto avaliação 

Institucional para além de uma atividade puramente burocrática, e a UFMS enquanto 

Instituição precisa promover ações de curto, médio e longo prazo que mudem este 

cenário. Mesmo assim, em nível micro, uma das medidas para tentar influenciar 

positivamente na adesão dos estudantes, técnicos e docentes neste processo, é a realização 

de momentos de feedback com docentes, técnicos administrativos e estudantes a respeito 

do consolidado da avaliação bem como das intervenções a partir dela, ao longo do ano 

dando credibilidade ao processo avaliativo institucional (FÉLIX; FURTADO, 2016). 

Também se faz necessário o estímulo aos discentes, junto ao CAMED, para que adiram 

ao processo avaliativo e incorporem em sua rotina não apenas a participação na avaliação, 

mas o monitoramento das ações para mudança das fragilidades, como sujeitos ativos 

desse processo, já que se percebeu que muitos itens foram julgados pelos discentes como 

não passíveis de avaliação por eles, mesmo sendo, demonstrando o desinteresse e a falta 

de reflexão sobre a potencial função transformadora da realidade que o processo 

avaliativo traz em si. Ainda como fragilidade, a CSA percebeu falhas nos registros das 

questões abertas, com repetição de respostas, conforme pode ser visto na Figura 6. 2, 

fragilizando a tabulação eletrônica desses resultados. Há que se checar tais registros a fim 

de que tal fato não se repita. Outro ponto a ser considerado é a apresentação dos resultados 

apontados nesta Avaliação junto ao Colegiado de Curso, como medida de validação e 

discussão de busca de soluções que contribuam para uma Famed melhor. 
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2  ATIVIDADES DA CSA  FAMED E ETAPAS DE AVALIAÇÃO EM 2018/2019 

  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) coordena a Avaliação Interna 

Institucional (UFMS), orienta-se pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação 

institucional, da Coordenação Nacional de Avaliação da Educação Superior. Dando 

suporte ao processo está ainda a Secretaria Especial de Avaliação Institucional 

(SEAVI/UFMS), criada no início da atual gestão da UFMS com o intuito de coordenar e 

articular as diversas ações de avaliação desenvolvidas na Instituição. 

Neste contexto, a Comissão Setorial de Avaliação CSA/Famed é partícipe do 

processo acompanhando a Avaliação Interna Institucional na Unidade Setorial, sendo 

responsável por elaborar o plano de atividades e relatórios dos dados da Famed. A CSA, 

além disso, faz a análise dos dados, divulgação e encaminhamentos a Direção e 

Coordenação do Curso, para as providências cabíveis. Espera-se que neste processo seja 

fortalecida a cultura de avaliação. 

Assim, o plano de atividades constante deste relatório refere-se ao período de 

abril de 2018 a março de 2019. 

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 de todas as 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, referindo o desenvolvimento das 

atividades 2018-2019: 



 

 

 

Figura 1 – Esquema representativo das etapas de avaliação da unidade setorial, CSA Famed.  

 

APONTAMENTOS  SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  DA 

CSA/FAMED 

ETAPA  1 - PREPARAÇÃO 

Para cumprimento desta primeira etapa – Preparação - os membros da CSA da 

Famed traçaram um cronograma de reuniões internas mensais para as atividades do a 

serem desenvolvidas em 2018 a março de 2019.  

 Neste primeiro momento foi debatido a necessidade de traçar um plano que 

priorizasse a adesão dos atores, ponto que a Comissão entendeu ser o de maior 

fragilidade, considerando os relatórios de autoavaliação de 2017, que mostram a  baixa 

adesão tanto de técnicos administrativos, docentes e estudantes.  Segundo Felix e 

Furtado (2016) a participação precisa ser uma conquista da Instituição, que se legitima 

quando a avaliação se dá de forma processual. 

 Além disso, há que se considerar que a participação não se trata de uma simples 

decisão pessoal, mas da compreensão de que todos somos responsáveis pelo local em 

que vivemos, trabalhamos e estudamos, e que podemos gerar mudanças juntos.  Neste 

sentido, a etapa a seguir, de sensibilização será priorizada e  cuidadosamente 

estruturada, por meio de estratégias de informação e comunicação. 

1. Preparação; 2. Sensibilização

3. Acompanhamento da consulta 
aos segmentos da comunidade 
acadêmicaa, via questionário

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; 

(6) Meta Avaliação  ou Balanço 
Crítico.

Cultura de 

Avaliação 
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ETAPA  2 - DO PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO E ADESÃO A 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

No nível micro (unidade setorial) uma das medidas para tentar influenciar 

positivamente na adesão dos estudantes, técnicos e docentes neste processo, é a realização 

de momentos de feedback com docentes, técnicos administrativos e estudantes a respeito 

do consolidado da avaliação bem como das intervenções a partir dela, ao longo do ano 

dando credibilidade ao processo avaliativo institucional (FÉLIX; FURTADO, 2016).  

Foi com este direcionamento que estratégias foram pensadas pela CSA que 

buscam: 

 Veicular notícias sobre a realização da autoavaliação no site da UFMS (destaque 

na página inicial) e na Rádio Educativa da UFMS; 

 Veicular notícia na página da Famed (www.famed.ufms.br) sobre a realização da 

autovaliação, estimulando a adesão dos atores; 

 Utilizar cartazes informativos em pontos estratégicos dentro da Unidade Setorial 

(com apoio da CPA/distribuídas em local de fácil visualização);  

 Encaminhar e-mails pessoais aos discentes a partir das listas das turmas 

informando sobre a autoavaliação, datas e prazos à medida que ocorrerem 

modificações; 

 Atuar junto ao CAMED – Centro Acadêmico, para sensibilização dos discentes 

(whatsapp); 

 Enviar frases curtas por whatsapp, para os diversos  segmentos envolvidos; 

 Abordagem com os docentes (em reuniões de educação permanente e/ ou via 

whatsapp) para que estes possam incentivar os alunos a responder os questionários 

(discentes e os próprios docentes). 

 

ETAPA 3 - DO ACOMPANHAMENTO DA CONSULTA AOS SEGMENTOS DA 

COMUNIDADE ACADÊMICA, VIA QUESTIONÁRIO 

 

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 da CSA Famed  nessa etapa será o acompanhamento da adesão e a 

retomada dos mecanismos de sensibilização, a partir dos resultados gradativos, para 

isso foi  proposto pelos membros as seguintes estratégias: 

 Monitoramento do número de respondentes por consulta diária a cargo da CSA, no 

site https://siai.ufms.br/avaliacao-institucional/  com intuito de possibilitar reforços 

contínuos durante o período; 

 Reforço, durante toda esta etapa, com os docentes para que estimulem suas turmas 

a responder a autoavaliação; 

 

 

ETAPA 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 será trabalhada no âmbito das CSA. 

Tabulados e  organizados  os  resultados, a CSA – Famed   fará a  análise  das  

informações, tendo em vista, as metas colocadas no PDI –Plano de Desenvolvimento 

Institucional - 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.  

Os dados são recebidos com frequências, percentuais e figuras, que deverão ser 

trabalhados a partir da leitura da Comissão. Os membros da CSA, nos últimos relatórios 

(2017) vem adotando metodologia mais analítica, distanciando do descritivo, e seguirá 

este mesmo padrão para o ano 2018. O pretendido pela CSA – Famed é a qualificação 

do relatório, considerando a realidade existente, buscando também subsídio nos 

documentos oficiais da UFMS e da Famed. Ademais, utilizaremos outras experiências 

nacionais relativas a autoavaliação de IES, para subsidiar o aprofundamento dos temas  

e considerar o contexto brasileiro. 

A análise será feita para cada questão, o que demandará imersão em cada 

assunto, com grande variedade de temas. Nas respostas onde são questionados os 

https://siai.ufms.br/avaliacao-institucional/
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programas de Pós-graduação ligados a Unidade Setorial, projetos de extensão e outros, 

os dados obtidos serão enviados para a coordenação dos respectivos programas e 

projetos, para que possam conjuntamente com a CSA analisar os dados, considerando 

o conhecimento da  realidade apresentada, cronograma de atividades e demais 

singularidades. 

O relatório, de forma geral buscará apontar fragilidades e potencialidades, para 

o conhecimento dos gestores, colegiados dos cursos e demais instâncias para que 

indiquem de forma coletiva as áreas que devem ser implementadas garantindo, assim, 

um processo formativo e contínuo da avaliação. 

 

 

ETAPA 5 DA 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, porém não deverão ser  

especificados disciplina e docentes. 

Para auxiliar na divulgação dos resultados, a CSA Famed e demais CSAs 

contará com o apoio da SECOM, que promoverá ações como chamadas nas redes 

sociais oficiais da UFMS e confecção de cartazes. 

Por intermédio da CPA, serão realizados ainda, Seminários de Avaliação, 

semestralmente. 

A apresentação dos resultados semestrais à comunidade acadêmica (docentes, 

estudantes, técnicos, diretor/a da unidade e coordenador de curso) será realizada por 

meio das seguintes estratégias: 

 Utilização da página da Famed para compartilhar o relatório na íntegra, como 

forma de aproximação do resultado e transparência, permitindo que os atores 

sigam também os desdobramentos que deverão vir após a avaliação. 

(https://famed.ufms.br/comissao-setorial-de-avaliacao-csa-famed/) 



 

 

 Abordagem dos docentes nas reuniões com os temas que foram apontados no 

relatório como de fragilidade – no próprio processo de educação permanente 

 Realização de um evento: Encontro com os discentes do 1º ao 6º ano para 

abordagem da temática (no primeiro semestre/ março de  2019) no intuito de 

propor uma agenda positiva anual para estes debates ; 

 A CSA Famed também fará a RETROSPECTIVA  DAS  AVALIAÇÕES  

EXTERNAS,  sob  a orientação da SEAVI e da PROGRAD. Neste sentido, o 

Curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul conta com 

avaliações do ENADE, ANASEM e Teste de Progreso. O resultado do ENADE 

é importante porque é considerado na determinação do CPC (Conceito Preliminar 

de Curso), sendo importante indicador de avaliação externa. ANASEM - 

Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina se destina à avaliação 

de estudantes do 2º, 4º e 6º anos de curso de graduação em Medicina e possibilita 

a construção de instrumentos de medida capazes de realizar um olhar externo da 

implantação e desenvolvimento das DCNs para o curso médico, sem o propósito 

de definir uma matriz curricular (BRASIL, 2016).  O Teste de Progresso trata-se 

de uma avaliação longitudinal do desempenho cognitivo dos estudantes durante 

o curso e do próprio curso, possibilitando implementar ações para a melhoria 

contínua de ambos. O Teste de Progresso 2017 foi organizado pela ABEM – 

Associação Brasileira de Educação Médica- Regional Centro-Oeste e o 

Consórcio do Centro-Oeste, que é composto por 20 escolas públicas e privadas 

situadas nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

Seu objetivo básico avaliar o desempenho cognitivo dos estudantes durante o 

curso assim como aspectos do próprio curso de graduação. É interessante 

registrar que programas de Residência Médica já têm considerado a participação 

em Testes de Progresso como um critério de pontuação na análise do curriculum 

vitae dos candidatos.  O Curso também deverá ser avaliado em 2018 pelo  

INEP/MEC, avaliação esta que deverá também fazer parte desta retrospectiva, 

considerando sua importância e relevância. 

ETAPA 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  
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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. 

Diante disso, a CSA ao elaborar o relatório apontará para a Direção e 

Coordenação do Curso de Medicina um leque de ações que poderão ser desenvolvidas 

no intuito de melhorar a qualidade dos quesitos avaliados nas três dimensões avaliadas, 

a saber: 1) organização didático-pedagógica, 2) perfil do corpo docente e 3) instalações 

físicas. 

Algumas estratégias estão previstas para potencializar esta etapa: 

 Ampla divulgação dos resultados da avaliação para conhecimento de docentes, 

discentes e servidores técnico-administrativos, com reuniões setoriais e coletivas, 

no intuito do aprofundamento diagnóstico dos problemas e elaboração de ações 

para resolvê-los; 

 Buscar uma agenda de encontros coletivos a cada semestre; 

 As situações pontuais levantadas nos relatos escritos, tanto no que diz respeito 

a docentes ou a discentes ou a técnicos administrativos ou dirigentes, serão 

tratadas de modo individualizado; 

 Participação efetiva dos discentes nas reuniões do NDE, Colegiado, Conselho, 

COE, que devem ser encorajadas; 

 Atualização constante das avaliações no SITE da Famed, como fonte de 

informação e comunicação; 

 Estímulo aos discentes, junto ao CAMED, para que adiram ao processo 

avaliativo e incorporem em sua rotina não apenas a participação na avaliação, 

mas o monitoramento das ações para mudança das fragilidades, como sujeitos 

ativos desse processo; 

 Apresentação dos resultados apontados nesta Avaliação junto ao Colegiado de 

Curso, como medida de validação e discussão de busca de soluções que 

contribuam para uma Famed  de excelência..



 

 

3 CRONOGRAMA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA EM 2018/2019 
Descrição das 
atividades  

Setor 
responsável 

Membros da CSA  Início  Término 

Participação de 
atividades  de Apoio 
Institucional  
desenvolvida pela 
CPA/ SEAVI, para 
orientação do processo 
( Reuniões) 

CPA/SEA
VI 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente); Adélia Delfina da Motta 

Silva Correia (Docente); Elizete da 

Rocha Vieira de Barros (Docente) 
 

Julho Dezembro 

Elaboração do Plano 
de Atividades 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente); Adélia Delfina da Motta 

Silva Correia (Docente); Elizete da 

Rocha Vieira de Barros (Docente) 

Ianny Marques Neves (Técnica em 

Assuntos Educacionais);Tathiana Faria 

Miyashiro Ferreira (Assistente 

Administrativa); Karina Bossi Faleiros 

(Discente Graduação); Elaine Silva de 

Pádua Melo (Discente Pós-Graduação) 
 

Maio  Junho 

Operacionalização dos 
recursos necessários 
para a etapa 2 do 
2018/1 Sensibilização 
(elaboração de textos, 
mensagens, lista de 
alunos, relações dos 
grupos, e-mails, 
viabilidade de 
divulgação site da 
Famed, etc) 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente); Adélia Delfina da Motta 

Silva Correia (Docente); Elizete da 

Rocha Vieira de Barros (Docente); 

Ianny Marques Neves (Técnica em 

Assuntos Educacionais) 

Tathiana Faria Miyashiro Ferreira 

(Assistente Administrativa); Karina 

Bossi Faleiros (Discente Graduação); 

Elaine Silva de Pádua Melo (Discente 

Pós-Graduação) 
 

Maio  Junho 

Meta avaliação do 
processo desenvolvido 
no 1º semestre   

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente); Adélia Delfina da Motta 

Silva Correia (Docente); Elizete da 

Rocha Vieira de Barros (Docente) 
 

Julho Agosto 

Abordagem dos 
docentes sobre o 
processo nas reuniões 
de educação 
permanente 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente); Adélia Delfina da Motta 

Silva Correia (Docente); Elizete da 

Rocha Vieira de Barros (Docente) 
 

Agosto Agosto 

Operacionalização dos 
recursos necessários 
para a etapa 2 do 
2018/2 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente)Adélia Delfina da Motta Silva 

Correia (Docente); Elizete da Rocha 

Vieira de Barros (Docente); Ianny 

Marques Neves (Técnica em Assuntos 

Educacionais); Tathiana Faria 

Miyashiro Ferreira (Assistente 

Administrativa 

Setembro Setembro 

Acompanhamento no 
sistema dos 
percentuais de 
respostas  e    fomento 
para ampliação da 
adesão 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente); Adélia Delfina da Motta 

Silva Correia (Docente); Elizete da 

Rocha Vieira de Barros (Docente); 

Ianny Marques Neves (Técnica em 

Assuntos Educacionais); Tathiana Faria 

Miyashiro Ferreira (Assistente 

Administrativa) 
 

Outubro Novembro 

Sistematização dos 
resultados  e análise de 
informações  

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente); Adélia Delfina da Motta 

Silva Correia (Docente); Elizete da 

Rocha Vieira de Barros (Docente); 

Ianny Marques Neves (Técnica em 

Assuntos Educacionais) 

Tathiana Faria Miyashiro Ferreira 

(Assistente Administrativa); Karina 

Dezembro/ 
2018 

Fevereiro 
/2019 
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Bossi Faleiros (Discente Graduação); 

Elaine Silva de Pádua Melo (Discente 

Pós-Graduação) 
 

Realização de evento: 
Encontro com os 
discentes do 1º ao 6º 
ano para abordagem 
da temática ( no 
primeiro semestre – 
março de  2019) no 
intuito de propor uma 
agenda positiva anual ; 
 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente) 

Adélia Delfina da Motta Silva Correia 

(Docente) 

Elizete da Rocha Vieira de Barros 

(Docente) 

Ianny Marques Neves (Técnica em 

Assuntos Educacionais) 

Tathiana Faria Miyashiro Ferreira 

(Assistente Administrativa) 

Karina Bossi Faleiros (Discente 

Graduação) 

Elaine Silva de Pádua Melo (Discente 

Pós-Graduação) 
 

Março/2019 Março/2019 

RETROSPECTIVA  
DAS  AVALIAÇÕES  
EXTERNAS,  sob  a 
orientação da SEAVI e 
da PROGRAD 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente) 

Adélia Delfina da Motta Silva Correia 

(Docente) 

Elizete da Rocha Vieira de Barros 

(Docente) 

Ianny Marques Neves (Técnica em 

Assuntos Educacionais) 

Tathiana Faria Miyashiro Ferreira 

(Assistente Administrativa) 

Karina Bossi Faleiros (Discente 

Graduação) 

Elaine Silva de Pádua Melo (Discente 

Pós-Graduação) 

 

Março/2019 Março/2019 

Abordagem dos 

docentes na reunião de 

educação permanente 

sobre a temática e 

priorizando os temas 

que foram apontados 

no relatório como de 

fragilidade, a serem 

trabalhados no 

próprio processo de 

educação permanente 

 

CSA 
Famed 

Debora Marchetti Chaves Thomaz 

(Docente) 

Adélia Delfina da Motta Silva Correia 

(Docente) 

Elizete da Rocha Vieira de Barros 

(Docente) 

 

Março/2019 Março/2019 
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