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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 da Comissão Setorial de Avaliação 

(CSA/INMA), relativas à avaliação interna da UFMS ou autoavaliação institucional. 

A CSA do Instituto de Matemática - INMA/UFMS foi instituída por meio da Instrução de 

Serviço (INMA) N° 90 de 12 de Dezembro de 2017 e têm o seu funcionamento regulamentado 

pela Resolução COUN n.º 57, de 13 de junho de 2017 da UFMS. 

A CSA/INMA/UFMS tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade universitária 

do Instituto de Matemática - INMA (acadêmicos, docentes, técnicos administrativos, diretor/a da 

unidade e coordenadores de cursos) para os processos de avaliação institucional, acompanhar o 

processo de autoavaliação no âmbito do INMA e divulgar os resultados da avaliação à 

comunidade universitária, visando desenvolver cada vez melhor as ações de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Em 2017, a CSA/INMA apresentou em seu relatório a descrição e análise dos resultados 

relativos à autoavaliação setorial. Os dados foram obtidos por meio de questionários 

padronizados por grupo (acadêmicos, técnicos, professores, coordenadores e direção), 

disponibilizados das maneiras a seguir descritas: 

  

-  aos acadêmicos dos cursos de graduação o questionário foi disponibilizado no Siscad de cada 

aluno;  

-  aos técnico-administrativos, professores, coordenadores e diretora, os questionários foram 

disponibilizados por meio de um formulário eletrônico. 

A divulgação dos prazos e da importância de responder aos questionários foi realizada 

pelas coordenações dos cursos de graduação e pela Secretaria Acadêmica do INMA. 

 

Breve histórico dos cursos do INMA 

 

O Instituto de Matemática – INMA da UFMS foi criado em 2013 (Resolução COUN nº 25, 

de 16 de abril de 2013) pela extinção e desmembramento do Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia (CCET) em quatro Unidades de Administração Setorial (Faculdade de Engenharia e 

Geografia, Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Matemática), permitindo dessa 



maneira, maior autonomia na gestão financeira, pedagógica e de pessoal em cada uma destas 

unidades.  

A partir de sua criação em 2013, o INMA ficou responsável pelos seguintes cursos: 

Matemática – Licenciatura, Mestrado em Educação Matemática e Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional - PROFMAT.  No ano de 2014 foi aprovada pela Capes a criação 

e implantação do curso de Doutorado em Educação Matemática. Em 2015, o curso de 

Matemática – Licenciatura, modalidade à distância, vinculado à Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), que estava lotado na Coordenadoria de Educação à Distância da UFMS, foi integrado ao 

INMA.  

O Curso de Matemática - Licenciatura, modalidade presencial, foi implantado no ano de 

1981 e reconhecido em 1984. No ano de 2018 começou a ser oferecido o curso de Matemática - 

Licenciatura também no período noturno. 

O ingresso no curso de Matemática, modalidade à distância, se dá mediante abertura de 

Edital institucional, sendo que o primeiro edital foi lançado em 2008 e o último de 2013. 

Atualmente, devido às restrições orçamentárias impostas à UAB, não há previsão de novo 

ingresso no curso.  

Em nível de pós-graduação, em 2017 o INMA ofereceu os seguintes cursos nos 

programas de pós-graduação stricto sensu: 

-  Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática: cursos de Mestrado e 

Doutorado acadêmicos; e  

-   Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT.  

 

Além das atividades universitárias de ensino, o INMA apoia atividades de pesquisa, 

ensino e extensão, coordenadas pelos professores deste Instituto. Vale destacar que, no ano de 

2017, assim como em anos anteriores, o INMA apoiou programas vinculados à OBMEP – 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, tais como: as atividades vinculadas à 

realização da OBMEP 2017; o PIC/OBMEP – Programa de Iniciação Científica Júnior e o POTI – 

Polo Olímpico de Treinamento Intensivo.  

 

 

 

 



2. ATIVIDADES DA CSA/INMA/UFMS 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, pela CSA/INMA/UFMS, 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. 

Os membros da CSA/INMA, em reuniões de trabalho, elaboraram o presente plano, 

estipulando ações necessárias para se alcançar os objetivos desejados. Discutiu-se amplamente 

a necessidade de elaboração de planos de comunicação com a comunidade do INMA visando 

um aumento da participação no processo de avaliação e a preparação de materiais de 

divulgação sobre os resultados, de modo a fornecer maior credibilidade ao processo. 



(2) Sensibilização  

 

As estratégias programadas para sensibilização da comunidade do INMA para 

participação no processo de avaliação 2018 abrangem o uso das mídias e recursos auxiliares 

descritos a seguir: 

a) envio de frases curtas por WhatsApp, para os segmentos; 

b) divulgação dos processos de autoavaliação da UFMS em páginas específicas dos estudantes 

da graduação e pós-graduação e WhatsApp; 

c) cartaz informativo; 

d) e-mail/comunicado de convite pela coordenação dos cursos e professores envolvidos 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.  

A CSA/INMA participará das ações previstas pela CPA/UFMS e divulgará os resultados 

para o público-alvo, utilizando as estratégias apresentadas no item anterior. 

 

(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 fará 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 da CSA. 

A CSA/INMA dividirá tarefas entre os seus membros para organizar os dados obtidos por 

segmentos e cursos; posteriormente os analisará em conjunto, em reuniões com todos os 

membros. A comissão realizará comparação com a Autoavaliação de anos anteriores, visando 

detectar as fragilidades e potencialidades observadas. A partir desses dados e análises será 

elaborado o Relatório Anual, que norteará o desenvolvimento de ações estratégicas do INMA e 

subsidiará também o novo planejamento das atividades da CSA. 

 

(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 do 

Relatório da CSA no site do INMA, além da disponibilidade no sítio da CPA e da Seavi.  

Os relatórios anuais trazem 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/INMA realizará reuniões com os estudantes de graduação e de pós-graduação 

para a apresentação dos resultados semestrais e preparará material de divulgação destinado a 

cada segmento (discentes, docentes, técnicos administrativos, diretora e coordenadores de 

curso).  

A CSA também fará a RETROSPECTIVA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, sob a 

orientação da SEAVI e da PROGRAD, que se realizará por meio de reuniões com a diretora da 

unidade e com os coordenadores de cursos. Será detalhado nessas reuniões a evolução dos 

indicadores, para que sejam adotadas estratégias de constante melhoria.  

 

(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 pela CSA 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 autoavaliação, 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. 

 
 

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 Karina, Wania, 
Mariuciy, William, 
Renata 

Maio Jun. 

Formação continuada das CSAs CPA/SEAVI  Maio Dez. 

Elaboração de materiais e 
desenvolvimento de processos 
para a Sensibilização – 2018-1 

CSA Karina, Wania, 
Mariuciy, William, 
Renata 

Maio Jun. 

Meta-avaliação do processo 
desenvolvido no 1º semestre 

CSA Karina, Wania, 
Mariuciy, William, 
Renata 

Jul. Ago. 

Reuniões/seminários por cursos 
para divulgação e análise 

CSA Karina, Wania, 
Mariuciy 

Ago. Ago. 

Retrospectiva das avaliações 
externas* 

CPA  Maio Dez. 

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

CSA Karina, Wania, 
Mariuciy, William, 
Renata 

Set. Set. 

Sistematização dos resultados e 
análise das informações e dados 
obtidos no ano 

CSA 
 

Karina, Wania, 
Mariuciy, William, 
Renata 

Out. Nov. 

Elaboração do Relatório Anual CSA Karina, Wania, 
Mariuciy 

Out. Dez. 

Meta-avaliação do processo 
desenvolvido no 2º semestre 

CSA Karina, Wania, 
Mariuciy, William, 
Renata 

Jan./2019 Fev./2019 

Elaboração do Plano de 
Atividades da CSA - 2019 

CPA/ SEAVI  Jan./ 
2019 

Mar./ 
2019 

(*) Será organizado cronograma específico para essa ação.  

 

 

 

 

 

 


