A valiação

institucional

INSTITUTO DE MATEMÁTICA

FRAGILIDADES (2017)
Espaço físico insuciente
para atender as
demandas da Unidade.
Baixa adesão dos estudantes
no preenchimento do
questionário da
autoavaliação institucional.

AÇÕES JÁ REALIZADAS
- Mudança para o prédio
da Unidade VII.
-

- Divulgação das informações e
dos relatórios da autoavaliação
no portal.

Baixo número de Projetos
de Iniciação Cientíca com
bolsa para alunos.

- Aumento do numero de editais
institucionais com fomento;
- Submissão de Projetos de
Iniciação Cientíca com bolsas
para acadêmicos, já contempladas.

Alto índice de reprovação
em disciplinas.

- Alteração na Matriz Curricular
dos Cursos de Graduação.

Alta taxa de evasão
na graduação.

- Oferecimento do Curso de
Matemática - Licenciatura no
período noturno, além do
período integral.
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FACULDADE DE
CIÊNCIAS HUMANAS

FRAGILIDADES (2017)
- Precariedade das salas de aula, principalmente,
quanto à ausência de ar-condicionado e presença
de cupim nas salas. 1
- Problemas quanto à manutenção dos banheiros
(ausência de água, luz e portas).
- Biblioteca: ausência de tomadas, retirada do
mapa do sistema, iluminação decitária no 2º
andar e número reduzido de salas de grupo.

A comunicação com a
sociedade é considerada
regular.

AÇÕES JÁ REALIZADAS
- As salas de aula mais usadas
vêm passando por reforma
(pintura) e instalação de novos
aparelhos de ar condicionado.
-

- Melhoria do site e divulgação
mais intensa, principalmente via
redes sociais.

Necessidade de mais
investimento na área de
pesquisa, bem como na
realização de mais eventos.

- Aumento de editais com fomento;
- Direcionamento de parte signicativa do
orçamento para a pesquisa (participação e/ou
organização de eventos; aquisição de
materiais permanentes e de consumo,
entre outros).

- Ausência de professores
em aula.
- Atraso na entrega de
trabalhos/provas.

- Ações das coordenações de
curso no sentido de reforçar o
cumprimento das normas.

- Necessidade de mais investimento na área de
extensão, bem como na realização de mais eventos e
projetos de extensão.
- Necessidade de maior divulgação dos serviços de
assistência psicossocial (serviços no Hospital
Universitário, atendimento Psicossocial) fornecidos
pela UFMS.
-Necessidade de maior divulgação das atividades de
extensão da UFMS.

- Apoio técnico aos docentes que concorrem a editais
externos de fomento.
- Divulgação dos serviços de assistência ao estudante
na recepção dos calouros.
- Encaminhamento aos serviços especícos, por
parte das coordenações dos cursos.
_ As atividades extracurriculares recebem ampla
divulgação principalmente nas redes sociais.
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FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA
E URBANISMO E GEOGRAFIA

FRAGILIDADES (2017)

AÇÕES JÁ REALIZADAS

- Ausência de manutenção
das salas de aula e seus
equipamentos, dos
banheiros e dos prédios
e laboratórios.

- Pintura das salas de aula e do prédio,
manutenção dos equipamentos
multimídia e de sanitários, manutenção
da rede hidráulica e elétrica e da
cobertura do prédio.

Recursos computacionais.

- Substituição de computadores
em laboratórios de informática e
de pesquisa (em andamento).

Ausência de melhorias a
partir dos resultados da
avaliação.

- Apresentação dos resultados pela CSA ao
diretor e coordenadores de cursos para
subsidiar o planejamento da Unidade.
- Maior divulgação por meio de cartazes
impressos e versões digitais via e-mail,
facebook.

Atividades complementares

- Divulgação de atividades
extracurriculares internas e externas;
- Intensicação da orientação
sobre atividades complementares.

Matriz curricular

- Revisão de projetos pedagógicos
(em andamento em alguns cursos).

-
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CAMPUS DE TRÊS LAGOAS

FRAGILIDADES (2017)

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Disponibilidade de espaços
para lazer e convivência.

- Liberação da piscina do Campus I
com suporte de um supervisor
(prof. de educação física)
- Construção de uma pequena área de
lazer e convivência.

Condições físicas dos
sanitários.

-

- Reformas nos sanitários.

Baixa divulgação da
autoavaliação institucional
e baixa adesão.

- Maior divulgação por meio de grupos de
e-mails para cada curso, cartazes,
Facebook e site institucional;
- Envio de e-mails para os professores e
coordenadores de curso para a
divulgação da avaliação nas aulas.

- Falta de oportunidades para
participar de projetos de pesquisa.
- Falta de apoio da instituição
para participação em projetos
de pesquisa.

- Aumento do número de editais para
pesquisa com fomento. Apoio a
estudantes e professores para
participação em eventos cientícos.

Deciência no serviço
de orientação psicossocial
(por parte de alguns cursos).

- Fcriação da SECAE
(Secretaria de Apoio para
Assuntos Estudantis).
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FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA
E ZOOTECNIA

FRAGILIDADES (2017)

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Insuciência de
Datashow.

- Instalação de datashow
em cada sala de aula.

Qualidade de laboratórios
e algumas estruturas.

- Instalação da sala de videoconferência ;
- Pintura da Clínica de pequenos animais;
- Instalação do Tomógrafo;
- Construção das baias de internação da
Clínica de grandes animais;
- Reforma na rede elétrica da Fazenda Escola.

Qualidade da internet.

Finalização da instalação
da rede de bra ótica.

Reforma e manutenção
dos sanitários.

- Reforma de todos os sanitários;
- Fiscalização pela COAD sobre a
qualidade da manutenção diária
dos sanitários (principalmente
os femininos).

Melhorar comunicação
com discentes do curso de
Medicina veterinária.

- Constituídas comissões de
classe, composta por três a
cinco representantes discentes
de cada série do curso.

-
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ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
E NEGÓCIOS

FRAGILIDADES (2017)

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Problemas de manutenção
da Infraestrutura.

- Reforma da secretaria, telhado da
parte administrativa e do auditório;
Instalação de aparelhos de ar-condicionado,
aquisição de carteiras novas e datashow;
- Liberação de espaço para funcionamento
da Effectus (Empresa Júnior da Esan).
-

Site da Unidade.

Atualização e pleno
funcionamento.

Deciência de servidores.

- Redistribuição de servidores.

Baixa qualidade das
atividades de extensão,
como complemento à
formação acadêmica.

- Garantia do direito de um assento
no Conselho da Esan;- Participação
dos discentes nas comissões internas
da Esan; - Apoio para formação da
Empresa Júnior (Effectus).

Participação em processos
decisórios por parte dos
alunos.

- Retorno e respaldo às
reclamações da ouvidoria,
em até 72 horas após o
recebimento da reclamação.
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INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE

FRAGILIDADES (2017)

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Fragilidade da rede wi-.

- Instalação de cabeamento para
melhoria da rede de Internet
(em processo); Disponibilidade de
uso de cabos para uso da Internet
nas salas.

Falta de espaço de
convivência para os
discentes.

- Abertura de cantina ao lado
do prédio da FAODO;
- Disposição de mesas e
cadeiras fora das salas.

Décit de recursos
humanos administrativos.

- Entrada de uma docente do curso de
Enfermagem no doutorado;
- Reposição de todos os docentes
aposentados;
-Realização de concurso
para docente do curso de Enfermagem.

-

Divulgação da
autoavaliação institucional
e baixa adesão.

Maior divulgação nas redes sociais,
e-mails, envolvimento de líderes de
turma e Atlética, uso de salas com
computador para facilitação da
resposta, dentre outras ações.

-Falta de divulgação das atividades para
os discentes
-Falta de incentivo nanceiro
-Falta de vagas e projetos
-Baixa participação dos técnicosadministrativos

- Ampliação de vagas com bolsas
pelos novos projetos de pesquisa
aprovados, incluindo a participação
de alunos de outras Unidades.

