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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
AACR2 Código de Catalogação Anglo-Americano 

ABEU Associação Brasileira de Editoras Universitárias 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
Abr. Abril 
ACGs Avaliações dos Cursos de Graduação 
AFRANGEL Associação Franciscanas Angelinas 
AGETIC Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação 

AGINOVA 
Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações 
Internacionais 

Ago. Agosto 

ANDIFES 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior 

AP Alcançadas plenamente 

APITT 
Agência de Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia 

Art. Artigo 

AUD Auditoria Interna 

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem 

AVALIES Avaliação da Educação Superior 
BC Biblioteca Central 

BDTD/UFMS Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMS 
BEP Base de Estudos do Pantanal 
BNCC Base Nacional Comum Curricular 
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BOPE Batalhão de Operações Policiais Especiais 

BRACOL Programa Intercâmbio de Estudantes Brasil-Colômbia 

CAA Coordenadoria de Administração Acadêmica 
Capes Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CBEL Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer 
CBI Coordenadoria da Biblioteca Central 
CC Conceito de Curso 
CCBS Centro de Ciências Biológicas e Saúde 

CCE Coordenadoria de Cultura e Esporte 

CCET Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 
CCHS Centro de Ciências Humanas e Sociais 
CD Conselho Diretor 
CDA Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do Ensino 

CDD Classificação Decimal de Dewey 
CDPI Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Inclusão 
CDR Coordenadoria de Recrutamento e Desenvolvimento 

CE Componente Específico do Enade 

CEA Comissão Especial de Avaliação 
CED Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância 
CEE Conselho Estadual de Educação 
CEI Clínica Escola Integrada 
CEI Coordenadoria de Empreendedorismo e Inovação 
CEP Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
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CeTroGen 
Centro de Estudos e Células Tronco, Terapia Celular e Genética 
Toxicológica 

CEUA Comissão de Ética no Uso de Animais 
CEX Coordenadoria de Extensão 

CFP Centro de Formação de Professores 

CGARCES 
Coordenação-Geral de Autorização e Reconhecimento de Cursos 
de Educação Superior 

CGC Coordenadoria de Gestão de Convênios 
CGD Comitê de Governança Digital 
CGIIAF Comitê de Inclusão, Internacionalização e Ações Afirmativas 
CGM Coordenadoria de Gestão de Materiais 
CGRIFES Conselho de Gestores de Relações Internacionais 
CGS Coordenadoria de Gestão de Sistemas 
CGU Controladoria-Geral da União 

CGUR/MS 
Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do 
Sul 

CI Conceito Institucional 
CIAE Coordenadoria de Integração e Assistência Estudantil 
CIPeBio Centro Integrado de Pesquisa em Biodiversidade 
CLT Consolidação das Leis Trabalhistas 
CMO/EB Comando Militar do Oeste do Exército Brasileiro 
CMT Coordenadoria de Manutenções 

CNE Conselho Nacional de Educação 
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Coacs Coordenadorias de Gestão Acadêmica 

COE Comissão de Estágio 
COEG Conselho de Ensino de Graduação 
COEX Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
COGRAD Conselho de Graduação 

Comabi Comissão de Seleção de Material Bibliográfico 

COMFOR 
Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 
Profissionais da Educação Básica 

CONAES Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
CONCEA Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
CONEP Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
COOREPA Cooperativa Recicla Paranaíba 
COPJ Coordenação de Práticas Jurídicas 
COPP Conselho de Pesquisa e de Pós-Graduação 
COREME Comissão de Residência Médica 

COREMU Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde 
COUN Conselho Universitário 
CPA Comissão Própria de Avaliação 

CPACI 
Comissão Permanente de Acumulação de Cargos e 
Impedimentos 

CPAN Campus do Pantanal 
CPAQ Campus de Aquidauana 
CPAR Campus de Paranaíba 
CPBO Campus de Bonito 
CPC Conceito Preliminar de Curso 
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CPCO Campus de Corumbá 
CPCS Campus de Chapadão do Sul 
CPCX Campus de Coxim 
CPDO Campus de Dourados 

CPG Coordenadoria de Pós-Graduação 
CPI Coordenadoria de Planejamento Institucional 
CPNA Campus de Nova Andradina 
CPNV Câmpus de Naviraí 
CPO Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade 
CPPD Comissão Permanente de Pessoal Docente 
CPPP Campus de Ponta Porã 

CPQ Coordenadoria de Pesquisa 

CPTI Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 
CPTL Câmpus de Três Lagoas 
CRAS Centro de Reabilitação de Animais Silvestres 
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
CSAs Comissões Setoriais de Avaliação 

CST 
Coordenadoria de Suporte e Infraestrutura de Tecnologia de 
Informação 

CSV Coordenadoria de Serviços 
CTI Centro de Tratamento e Terapia Intensiva 

CTIT Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica 

DAES Diretoria de Avaliação da Educação Superior 
DCE Diretório Central de Estudantes 
DE Dedicação Exclusiva 
Dec. Decreto 
Dez. Dezembro 
DIAAF Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas 
DIACC Divisão de Acompanhamento de Convênios 
DIASE Divisão de Assistência ao Estudante 
DIAV Divisão de Acompanhamento e Avaliação 
DIAVE Divisão de Acolhimento e Vivência Estudantil 

Dice Divisão de Controle Escolar 

DICEC Divisão de Celebração de Acordos, Convênios e Congêneres 
DICQ Divisão de Capacitação e Qualificação 
DIDA Divisão de Desenvolvimento e Avaliação 
DIDEP Divisão de Desenvolvimento Profissional 
DIDS Divisão de Desenvolvimento de Software 
DIEAD Divisão de Educação Aberta e a Distância 

DIEDU Divisão de Editora Universitária 
DIES Divisão de Estágio 
DIESA Divisão de especialização e aperfeiçoamento 

DIFOR 
Divisão de Formação de Professores, Articulação e 
Aperfeiçoamento Pedagógico 

DIGAD 
Divisão de Gestão de Informações Acadêmicas e 
Acompanhamento Docente 

DIGIN 
Divisão de Gerenciamento e Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação 

DIGT Divisão de Gestão e Processos de Tecnologia da Informação 
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DIIES Divisão de Integração Estudantil 
DILAB Divisão de Laboratórios e Bases de Estudo 
DIMA Divisão de Manutenção 
DIMB Divisão de Aquisição de Material Bibliográfico 

DINE Divisão de Incubadora e Empreendedorismo 

DINOV 
Divisão de Inovação de Tecnologias Educacionais e de 
Infraestrutura Tecnológica 

DIPEC Divisão de Projetos Pedagógicos de Cursos 
DIPIT Divisão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
DIPO Divisão de Planejamento de Obras e Sustentabilidade 
DIPPE Divisão de Projetos e Grupos de Pesquisa 

Dips Divisão de Processos Seletivos 

DIRA Divisão de Apoio à Regulação e Avaliação 

DIREG Diretoria de Regulação da Educação Superior 

DIRES Divisão de Programas de Residências 
DIRIN Divisão de Relações Internacionais 
DIRS Divisão de Recrutamento e Seleção 
DISAE Divisão de Saúde e Alimentação Estudantil 
DISC Divisão de Suporte ao Cliente 

DOU Diário Oficial da União 

EaD Educação a Distância 
EAG Eventos Acadêmicos de Graduação 

EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
EES Empreendimentos de Economia Solidária 
EGD Estratégia de Governança Digital 
EIGEDIN Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação 
EJs Empresas Juniores 
Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
e-Mec Sistema Eletrônico do Ministério da Educação 
EMI English as a Medium of Instruction 

Enade Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
ENAP Escola Nacional de Administração Pública 
ENEJ Encontro Nacional de Empresas Juniores 
ENEX Encontros de Extensão 
e-Ouv Sistema Informatizado de Ouvidorias 
ESAN Escola de Administração e Negócios 
e-SIC Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 
EVINCI Evento de Iniciação Científica 
FAALC Faculdade de Artes, Letras e Comunicação 

FACFAN Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição 
FACH Faculdade de Ciências Humanas 
FACOM Faculdade de Computação 
FADIR Faculdade de Direito 
FAED Faculdade de Educação 
FAENG Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia 
FAMASUL Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul 
FAMED Faculdade de Medicina 
FAMEZ Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
FAODO Faculdade de Odontologia 
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FAPEC Fundação de Apoio à Cultura e Ensino 
FAUBAI Conferência da Associação Brasileira de Educação Internacional 
Fed. Federal 

FETEC-MS 
Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do 
Sul 

Fev. Fevereiro 
FG Formação Geral do Enade 
FIC Fundo de Investimentos Culturais de MS 
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos 
FORARTE Fórum de Arte e de Cultura de Coxim 

FORPROEX 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de 
Educação Superior Brasileiras 

FUNDECT 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 

GCUB Grupo Coimbra Universidades Brasileiras 

GDA Guia Didático do Aluno 

GRU Guia de Recolhimento da União 

HOVET Hospital Veterinário 
HU Hospital Universitário 
HUMAP Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 
HV Hospital Veterinário 

IBAMA 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
IC Iniciação Científica 
ICBCG Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande 
ICTP Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
IDH Índice de Desenvolvimento Humano 
IES Instituições de Ensino Superior 
IFES Instituições Federais de Ensino Superior 

IGC Índice Geral de Cursos 
ILB Instituto Legislativo Brasileiro 
INBIO Instituto de Biociências 
INCTs Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 

Inep 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira 

INFI Instituto de Física 
INISA Instituto Integrado de Saúde 
INMA Instituto de Matemática 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
INQUI Instituto de Química 
INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

ISBN/ISSN 
International Standard Book Number/International Standard 
Serial Number 

IsF Idiomas sem Fronteiras 
Jan. Janeiro 
Jul. Julho 
Jun. Junho 
LAC Laboratório de Análises Clínicas 
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LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA Lei Orçamentária Anual 

Mar. Março 

Me. Mestre 
MEC Ministério da Educação 
MEJ Movimento das Empresas Juniores 
MP Média de Atividades Presenciais 
MS Mato Grosso do Sul 

MT Mato Grosso 

MUARQ Museu Arqueológico 
NA Não alcançadas 
NDE Núcleo Docente Estruturante 
NHU Núcleo de Hospital Universitário 
NIT Núcleo de Inovação Tecnológica 
nº Número 
Nov. Novembro 

Nupemec 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de 
Conflitos 

OCC Outros Custeios e Capital 
ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ONGs Organizações não Governamentais 

ONU Organização das Nações Unidas 
OS Ordem de serviços 
OTRS Open Technology Real Services 
Out. Outubro 
OUV Ouvidoria 
PA Parcialmente alcançadas 
PADOC Planos de Atividades Docentes 
PAEXT Programa de Apoio à Extensão Universitária 

PAM Pronto Atendimento Médico 
PBEXT Programa de Bolsas de Extensão 

PCCTAE 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação 

PcD Pessoa com Deficiência 
PCTL Parcerias, Cooperações, Transferência ou Licenciamento 
PD&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
PDCA Plan, Do, Check and Act 
PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

PDU Plano de Desenvolvimento da Unidade 

PEC-G Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 
PEEG Projeto Especial de Ensino de Graduação 
PEG Projeto de Ensino de Graduação 
PEN Processo Eletrônico Nacional 
PES Projeto Esplanada Sustentável 
PET Programa de Educação Tutorial 
PET-Saúde Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
PEU Programa Esporte Universitário 
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PFOA Potencialidades, Fragilidades, Oportunidades e Ameaças 
PHP Hypertext Preprocessor 
PIBIC Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica 
PIBID Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

PIBITI Bolsas Iniciação Tecnológica e Inovação 
PIME Pantanal Incubadora Mista de Empresas 
PLA Português para Estrangeiros 
PLS Plano de Gestão de Logística Sustentável 

PMCG Prefeitura Municipal de Campo Grande 

PNAES Programa Nacional de Assistência Estudantil 
PNAP Programa Nacional de Formação em Administração Pública 
PNE Plano Nacional de Educação 
PNPG Plano Nacional de Pós-Graduação 
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
POP’s Procedimentos Operacionais Padronizados 
PP Programas e Projetos 
PPC Projeto Pedagógico de Curso 
PPG Programa de Pós-Graduação 

PPI Projeto Pedagógico Institucional 

PRAD Pró-Reitoria de Administração 
PREAE Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
PREG Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

Print Programa Institucional de Internacionalização da Capes 

PROADI Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura 
PROAES Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
PROAP Programa de Apoio à Pós-graduação 
PROECE Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes 
Prof. Professor 
Prof.ª Professora 
PROFE Programa de Fomento a Eventos 
PROFOR Programa de Formação de Professores 
PROGELI Programa de Extensão – Ensino de Línguas 
PROGEP Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
PROGRAD Pró-Reitoria de Graduação 
PROJUR Procuradoria Jurídica 
Promisaes Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior 
PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
PROPP Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
QP Quantitativo do período 

RAAI Relatório de Autoavaliação Institucional 

ReBAp Rede de Bibliotecas da área de Psicologia 

REDUC 
Rede Latino-americana de Informacion Y Documentation em 
Educación 

REUNI 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais 

RH Recursos Humanos 
RI Repositório Institucional 
RIP Registro Imobiliário Patrimonial 
RJU Regime Jurídico Único 
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RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
RP Restos a Pagar 
RP/CAPES Residência Pedagógica 
RT Retribuição por Titulação 

RTR Reitoria 

Sap Serviços de Apoio Pedagógico 

Saps Serviço de Atendimento Psicossocial 
SBB Sociedade Botânica do Brasil 
SBBq Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular 
SBM Sociedade Brasileira de Matemática 
SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

Seaeg Seção de Acompanhamento de Egressos 

SEAVI Secretaria Especial de Avaliação Institucional 
SEB Secretaria de Educação Básica 
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

Secacs Secretarias de Controle Acadêmico 

SECADI 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão 

SECAES Secretarias de Apoio para Assuntos Estudantis 
SECOM Secretaria Especial de Comunicação Social e Científica 
SECTUR Secretaria de Turismo 
SED/MS Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul 

SEDFOR 
Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de 
Professores 

SEED Secretaria de Educação a Distância 
Seest Seção de Estágios 
SEI Sistema Eletrônico de Informação 
SELOC Secretaria Especial de Legislação e Órgãos Colegiados 
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SEORC Secretaria Especial de Órgãos Colegiados 

SEPJ Seção de Práticas Jurídicas 
SEPS Seção de Psicologia 

SERES Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

SEREX Seminário de Extensão Universitária da região Centro-Oeste 
SESAU Secretaria Municipal de Saúde Pública 
Sesc Serviço Social do Comércio 
SESu Secretaria de Educação Superior 
Set. Setembro 

Setec Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
SIAD Sistema Acadêmico de Educação a Distância 
Siadoc Sistema de Avaliação Docente 

SIAFI 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal 

SIAI Sistema de Avaliação Institucional 

SICONV Sistema de Convênios do Governo Federal 
SIGPÓS Sistema de Gestão da Pós-Graduação 
SIGProj Sistema de Informação e Gestão de Projetos 
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SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento e Controle 
SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal 
SISCAD Sistema Acadêmico 

SISP 
Sistema de Administração de Recursos de Informação e 
Informática 

SISREG Sistema de Regulação 
SISU Sistema de Seleção Unificada 
SISUAB Sistema Universidade Aberta do Brasil 
SPO/MEC Secretaria de Planejamento e Orçamento Ensino Superior 
SPU Secretaria de Patrimônio da União 
SUS Sistema Único de Saúde 
TED Termo de Execução Descentralizada 

TI Tecnologia da Informação 

TIC’s Tecnologias de Informação e Comunicação 

TJ/MS Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 

TVU TV Universitária 
UAB Universidade Aberta do Brasil 
UAS Unidades da Administração Setorial 
UBS Unidades Básicas de Saúde 
UCDB Universidade Católica Dom Bosco 
UCO Unidade Coronariana 

UEL Universidade Estadual de Londrina 
UEM Universidade Estadual de Maringá 
UEMS Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
UEMT Universidade Estadual de Mato Grosso 
UFG Universidade Federal de Goiás 
UFGD Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 
UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UFRN Universidade Federal de Rio Grande do Norte 
UFU Universidade Federal de Uberlândia 
UNAPI Universidade Aberta à Pessoa Idosa 

UnB Universidade de Brasília 

UNESP Universidade Estadual Paulista 
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 
UTI Unidade de terapia intensiva 
VHS Vídeo Home System 

 
  



14 
 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 - Divisões e Responsabilidades da CCO ............................................................... 42 

Tabela 2 - Divisões e Responsabilidades da CCL ................................................................ 43 

Tabela 3 - Divisões e Responsabilidades da CMT ............................................................... 43 

Tabela 4 - Divisões e Responsabilidades da CSV ................................................................ 43 

Tabela 5 - Divisões e Responsabilidades da CPO ............................................................... 44 

Tabela 6 - Escala avaliativa dos instrumentos de autoavaliação da UFMS ........................ 65 

Tabela 7 - Escala para a análise das médias ....................................................................... 66 

Tabela 8 - Aplicação de questionários, por semestre e segmentos. 2020. ....................... 68 

Tabela 9 - Perfis para acesso ao SIAI .................................................................................. 69 

Tabela 10 - Perfis de acesso aos resultados do SIAI ........................................................... 70 

Tabela 11 - Atividades de autoavaliação institucional previstas e executadas, por setor 
responsável e período. 2020 – 2021. ................................................................................. 73 

Tabela 12 - Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação institucional. 
2018. ................................................................................................................................... 74 

Tabela 13 - Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação institucional. 
2019. ................................................................................................................................... 74 

Tabela 14 - Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação institucional. 
2020. ................................................................................................................................... 74 

Tabela 15 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2018. ............................ 76 

Tabela 16 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2019. ............................ 77 

Tabela 17 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2020-1. ........................ 79 

Tabela 18 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2020-2. ........................ 80 

Tabela 19 - Avaliações Externas: Visitas In Loco INEP/MEC 2018. .................................... 81 

Tabela 20 - Indicadores da Dimensão 1 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos 
cursos mediante visita in loco. ........................................................................................... 83 

Tabela 21 - Indicadores da Dimensão 2 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos 
cursos mediante visita in loco. ........................................................................................... 84 

Tabela 22 - Indicadores da Dimensão 3 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos 
cursos mediante visita in loco. ........................................................................................... 84 

Tabela 23 - Requisitos legais e normativos descumpridos mediante visita in loco. .......... 86 

Tabela 24 - Avaliações Externas: Visitas In Loco INEP/MEC 2019. .................................... 86 

Tabela 25 - Indicadores da Dimensão 1 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos 
cursos mediante visita in loco. ........................................................................................... 87 

Tabela 26 - Indicadores da Dimensão 2 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos 
cursos mediante visita in loco. ........................................................................................... 89 

Tabela 27 - Indicadores da Dimensão 3 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos 
cursos mediante visita in loco. ........................................................................................... 90 

Tabela 28 - Resultados do Enade e do CPC, dos 22 Cursos da UFMS avaliados em 2018 . 92 

Tabela 29 - Resultados do CPC para os cursos avaliados em 2018, por faixas. ................. 93 

Tabela 30 - Resultados do Enade e do CPC, dos 21 Cursos da UFMS avaliados em 2019 . 95 

Tabela 31 - Resultados do CPC para os cursos avaliados em 2019, por faixas. ................. 96 

Tabela 32 - IGC da UFMS e insumos. 2018. ........................................................................ 97 

Tabela 33 - Resultados do IGC para IES avaliadas em 2018, por faixas. ............................ 98 

Tabela 34 - Número de comentários registrados sobre Planejamento e Avaliação e Meta-
avaliação. .......................................................................................................................... 110 

Tabela 35 - Percentual de comentários de cada segmento em relação ao total de 
comentários, por categoria, sobre Planejamento e Avaliação e Meta-avaliação. .......... 111 



15 
 

Tabela 36 - Percentual de comentários de cada segmento em relação ao total de 
respondentes, por categoria, sobre Planejamento e Avaliação e Meta-avaliação. ........ 114 

Tabela 37 - Ações na área de Empreendedorismo e Inovação. ....................................... 122 

Tabela 38 - Relação de Empresas Incubadas (2020). ....................................................... 126 

Tabela 39 - Fase de Maturidade das Empresas Incubadas. ............................................. 127 

Tabela 40 - Empresas Graduadas. .................................................................................... 128 

Tabela 41 - Empresas Juniores reconhecidas até 2020* pelo Programa UFMS Júnior. .. 128 

Tabela 42 - Comparativo do total de EJs reconhecidas pelo Programa UFMS Júnior. .... 130 

Tabela 43 - Projetos aprovados no EDITAL AGINOVA/UFMS Nº 08/2020. ...................... 131 

Tabela 44 - Recursos financeiros disponibilizados nos últimos 3 anos. ........................... 131 

Tabela 45 - Resultados das Empresas Juniores até julho/2020. ...................................... 132 

Tabela 46 - Comparativo dos projetos e do faturamento entre 2018 e 2020. ................ 133 

Tabela 47 - Pedidos de Patente. ....................................................................................... 134 

Tabela 48 - Pedidos de patentes depositados no INPI até novembro de 2020. .............. 134 

Tabela 49 - Marcas. .......................................................................................................... 135 

Tabela 50 - Pedidos de programas de computadores / Topografia de Circuitos Integrados 
Registrado / Desenho Industrial Registrado. ................................................................... 135 

Tabela 51 - Lista de processos de programas de computadores registrados até novembro 
de 2020. ............................................................................................................................ 135 

Tabela 52 - Instrumentos Jurídicos celebrados. ............................................................... 137 

Tabela 53 - Novos cursos de Mestrado e Doutorado aprovados em 2018 e 2019. ........ 146 

Tabela 54 - Programas de pós-graduação stricto sensu vigentes na UFMS, com os 
respectivos conceitos. ...................................................................................................... 147 

Tabela 55 - Matriculados em Residência Médica e Multiprofissional em 2019 e 2020. . 149 

Tabela 56 - Visitas à Base de Estudos do Pantanal em 2019. .......................................... 157 

Tabela 57 - Ações promotoras de acessibilidade e permanência. ................................... 168 

Tabela 58 - Programas institucionais de Extensão Universitária desenvolvidos pela 
PROECE em 2020. ............................................................................................................. 171 

Tabela 59 - Arrecadação da PROECE em 2020. ................................................................ 172 

Tabela 60 - Número de atendimentos e pessoas atendidas/beneficiadas pelas ações de 
extensão em 2020. ........................................................................................................... 173 

Tabela 61 - Número de ações de cultura e esporte em 2020. ......................................... 174 

Tabela 62 - Número de atendimentos em ações de cultura e esporte em 2020. ........... 175 

Tabela 63 - Número de bolsas concedidas em ações de cultura e esporte em 2020...... 175 

Tabela 64 - Temas abordados nas palestras do UFMS Capacita - Edicação PMCG. ........ 177 

Tabela 65 - Quantificação de atividades realizadas no Herbário CGMS/INBIO. .............. 183 

Tabela 66 - Quantificação de atividades realizadas no HERBA-UT/CPTL. ........................ 187 

Tabela 67 - Ações do HOVET ano de 2019 e 2020. .......................................................... 190 

Tabela 68 - Atendimentos do Humap - UFMS, no período de 2020. ............................... 199 

Tabela 69 - Atendimentos realizados na CEI no ano de 2020. ......................................... 206 

Tabela 70 - Número de atendimentos realizados no triênio 2018-2020. ........................ 214 

Tabela 71 - Atividades do Escritório Modelo de Assistência Judiciária/FADIR - ciclo 
avaliativo 2018, 2019 e 2020. 2020. ................................................................................ 221 

Tabela 72 - Atendimentos realizados no ano de 2020. .................................................... 233 

Tabela 73 - Clientes atendidos no ano de 2018. .............................................................. 235 

Tabela 74 - Clientes atendidos no ano de 2019. .............................................................. 236 

Tabela 75 - Clientes atendidos no ano de 2020. .............................................................. 236 

Tabela 76 - Clientes pré-agendados no ano de 2020 (antes da interrupção devido à 
Pandemia – COVID-19). .................................................................................................... 236 



16 
 

Tabela 77 - UAP-Clínica de Psicologia / CPAN: atendimentos realizados de 2011 a 2018.
 .......................................................................................................................................... 242 

Tabela 78 - UAP-Clínica de Psicologia / CPAN: atendimentos realizados no ano de 2019.
 .......................................................................................................................................... 242 

Tabela 79 - Criação e implantação de cursos de graduação (2017-2020). ...................... 255 

Tabela 80 - Situação acadêmica dos cursos de graduação. ............................................. 259 

Tabela 81 - Ingresso SISU, Vestibular 2018. ..................................................................... 263 

Tabela 82 - Edital de Vagas remanescentes e Total geral de ocupação em 2018. .......... 266 

Tabela 83 - Ingresso SISU e Vestibular 2019. ................................................................... 270 

Tabela 84 - Ingresso Vagas remanescentes e Total geral de ocupação 2019. ................. 273 

Tabela 85 - Ingresso SISU e Vestibular 2020. ................................................................... 277 

Tabela 86 - Ingresso PASSE e Vagas Remanescentes 2020. ............................................. 279 

Tabela 87 - Total Geral Ingresso 2020. ............................................................................. 282 

Tabela 88 - Número de chamadas nos anos de 2018, 2019 e 2020. ............................... 285 

Tabela 89 - Processos e-MEC da UFMS protocolados em 2020. ..................................... 286 

Tabela 90 - Cursos da UFMS criados e/ou implantados em 2020. .................................. 286 

Tabela 91 - Portarias de Renovação de Reconhecimento dos cursos da UFMS publicadas 
em 2020. ........................................................................................................................... 287 

Tabela 92 - Monitores bolsistas (MB) e voluntários (MV) de disciplinas atendidas em 
2019-2020. ....................................................................................................................... 289 

Tabela 93 - Grupos PETs/Cursos de Graduação e Unidades envolvidas. ......................... 291 

Tabela 94 - Número de bolsas do Programa PET. ............................................................ 292 

Tabela 95 - Relação dos Cursos envolvidos por Unidade. ............................................... 294 

Tabela 96 - Número de bolsas Programa Pet-Saúde/Interprofissionalidade em 2019 e 
2020. ................................................................................................................................. 295 

Tabela 97 - Número de PEG cadastrados por Unidade. ................................................... 296 

Tabela 98 - Síntese da gestão do PEG. ............................................................................. 297 

Tabela 99 - Quantitativo de subprojetos/Cursos por Unidade. ....................................... 298 

Tabela 100 - Número de projetos e de bolsas Edital CAPES nº 07/2018. ........................ 300 

Tabela 101 - Número de bolsas do Edital CAPES nº 02/2020 – Pibid. ............................. 301 

Tabela 102 - Quantidade de subprojetos nos cursos de licenciatura. ............................. 302 

Tabela 103 - Número de projetos e de bolsas Edital CAPES nº 07/2018. ........................ 303 

Tabela 104 - Número de projetos e de bolsas Edital CAPES nº 02/2020. ........................ 304 

Tabela 105 - Número de bolsas da Preceptoria em Saúde – PRODEPS CPTL. ................. 306 

Tabela 106 - Número de Ligas Acadêmicas cadastradas por Unidade. ........................... 307 

Tabela 107 - Síntese da gestão das Ligas Acadêmicas. .................................................... 308 

Tabela 108 - Número de Equipes de Competição cadastradas por Unidade. ................. 309 

Tabela 109 - Síntese da gestão das Ligas Acadêmicas. .................................................... 309 

Tabela 110 - Número de bolsas dos PEEG. ....................................................................... 310 

Tabela 111 - Número de professores, unidades, cursos e estudantes envolvidos no PARE.
 .......................................................................................................................................... 311 

Tabela 112 - Principais motivos identificados e número de respostas do PARE. ............ 311 

Tabela 113 - Obras eletrônicas selecionadas no Edital Publica UFMS. ............................ 325 

Tabela 114 - Obras impressas de autores da UFMS publicadas pela Editora UFMS em 
2020. ................................................................................................................................. 327 

Tabela 115 - Editais de extensão emitidos pela PROECE em 2020. ................................. 328 

Tabela 116 - Editais de cultura e esporte emitidos pela PROECE em 2020. .................... 346 

Tabela 117 - Recursos orçamentários recebidos pela PROECE em 2020 via TED. ........... 348 

Tabela 118 - Número de Ações de Extensão executadas em 2020, por Unidade e Edital.
 ................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 



17 
 

Tabela 119 - Número de bolsistas de extensão em 2020, por unidade e edital. ............ 351 

Tabela 120 - Ações de extensão por modalidade - 2020. ................................................ 352 

Tabela 121 - Ações de extensão por área temática - 2020. .... Erro! Indicador não definido. 
Tabela 122 - Número de certificados de extensão expedidos durante o ano de 2020, por 
Unidade. ........................................................................................................................... 353 

Tabela 123 - Relação nominal das ações de extensão realizadas em 2020. .................... 354 

Tabela 124 - Quantitativo de vagas ofertadas nos Programas de Residência em 2018, 
2019 e 2020. ..................................................................................................................... 370 

Tabela 125 - Estudantes Matriculados nos Programas de Residência da área médica em 
2018, 2019 e 2020. ........................................................................................................... 370 

Tabela 126 - Conceitos Capes atuais dos Programas de Pós-Graduação da UFMS. ........ 373 

Tabela 127 - Número de alunos por programa de residência médica. ............................ 376 

Tabela 128 - Número de alunos por programa de multiprofissional em saúde. ............. 377 

Tabela 129 - Número de alunos por programa de uni profissionais. .............................. 377 

Tabela 130 - Número de alunos em estágio obrigatório em 2020.1. .............................. 378 

Tabela 131 - Número de alunos em estágio obrigatório em 2020.2. .............................. 378 

Tabela 132 - Treinamentos realizados no centro de simulação realística, 2020. ............ 379 

Tabela 133 - Projetos de pesquisas em andamento no Humap-UFMS, 2020. ................ 380 

Tabela 134 - Projetos de pesquisas clínicas em andamento no Humap-UFMS, 2020. .... 381 

Tabela 135 - Ações promovidas na área de Relações Internacionais até novembro de 
2020. ................................................................................................................................. 383 

Tabela 136 - Os 5 vídeos mais acessados em 2020. ......................................................... 388 

Tabela 137 - Quantidade de refeições servidas nos RU’s da UFMS entre 2016-2020. .... 401 

Tabela 138 - Quantidade de benefícios pagos ao mês nas Unidades Administrativas da 
UFMS em 2020 até o dia 10/12/2020. ............................................................................. 404 

Tabela 139 - Números de Atendimentos psicológicos individuais. ................................. 407 

Tabela 140 - Números de Atendimentos psicológicos em grupo e coletivos. ................. 407 

Tabela 141 - Número de beneficiados pelas atividades em grupo e coletivas. ............... 407 

Tabela 142 - Estágio Não-Obrigatório por meio das Agências de Integração. ................ 408 

Tabela 143 - Termos de Compromisso de Estágio. .......................................................... 408 

Tabela 144 - Acompanhamento de Egressos. .................................................................. 409 

Tabela 145 - Número de comentários registrados sobre Ensino Remoto de Emergência - 
2020-1. ............................................................................................................................. 491 

Tabela 146 - Categoria e percentual de comentários dos professores, sobre Ensino 
Remoto de Emergência. ................................................................................................... 492 

Tabela 147 - Quantitativo de comentários dos estudantes de graduação presencial, sobre 
Ensino Remoto de Emergência - 2020-1. ......................................................................... 497 

Tabela 148 - Categoria e percentual de comentários dos estudantes de pós-graduação 
stricto sensu, sobre ERE - 2020-1. .................................................................................... 505 

Tabela 149 - Tabela 1 - Evolução do quadro de pessoal de servidores da UFMS. 2018 - 
2020. ................................................................................................................................. 518 

Tabela 150 - Tabela 2 - Servidores docentes, por classe de 2018-2020. ......................... 519 

Tabela 151 - Tabela 3 - Docentes por classe, titulação e por regime de trabalho de 2018-
2020. ................................................................................................................................. 520 

Tabela 152 - Docentes por titulação de 2018 a 2020. ..................................................... 522 

Tabela 153 - Guias realizadas por tipo (2018-2020). ....................................................... 533 

Tabela 154 - Cronograma de entrega dos EPIs – convencionais. .................................... 534 

Tabela 155 - Cronograma de entrega dos EPIs – Covid-19 (*). ........................................ 534 

Tabela 156 - Atendimento Medicina do Trabalho – UFMS. ............................................. 535 



18 
 

Tabela 157 - Quantitativo de servidores técnico-administrativos por Classe de 2018-2020.
 .......................................................................................................................................... 541 

Tabela 158 - Quantitativo de servidores Técnico-Administrativos por situação e carga 
horária - 2018-2020. ......................................................................................................... 542 

Tabela 159 - Servidores técnico-administrativos afastados para a pós-graduação, com 
ônus. 2018-2020. .............................................................................................................. 544 

Tabela 160 - Técnicos que se afastaram para pós-graduação e foram Titulados entre 
2018-2020. ....................................................................................................................... 544 

Tabela 161 - Servidores técnico-administrativos atendidos por eventos de capacitação de 
2018 a 2020. ..................................................................................................................... 544 

Tabela 162 - Quantitativo de concessão de aposentadorias e pensões a docentes entre 
2018-2020. ....................................................................................................................... 545 

Tabela 163 - Quantitativo de concessão de aposentadoria e pensões a Técnicos entre 
2018-2020. ....................................................................................................................... 545 

Tabela 164 - Quantitativo de vacâncias de docentes entre 2018-2020. ......................... 546 

Tabela 165 - Quantitativo de vacâncias de Técnicos entre –2018-2020. ........................ 546 

Tabela 166 - Quantitativo de docentes empossados no período de 2018-2020. ............ 546 

Tabela 167 - Quantitativo de técnicos nomeados no período de 2018-2020. ................ 547 

Tabela 168 - Tabela 96 - Quantitativo de Técnicos-administrativos empossados no 
período de 2018- 2020. .................................................................................................... 548 

Tabela 169 - Quantitativo de docentes com progressão funcional de 2018-2020. ......... 549 

Tabela 170 - Quantitativo de Técnicos beneficiados com progressão funcional entre 
2018-2020. ....................................................................................................................... 549 

Tabela 171 - Quantitativo de Técnicos beneficiados com Incentivo a Qualificação entre 
2018-2020. ....................................................................................................................... 549 

Tabela 172 - Quantitativo de reuniões e resoluções* por Conselho Superior. ............... 557 

Tabela 173 - Execução orçamentária e financeira dos exercícios de 2018 a 2020. ......... 567 

Tabela 174 - Resumo Geral dos Bens Imóveis da UFMS. ................................................. 606 

Tabela 175 - Obras concluídas na UFMS em 2020. .......................................................... 607 

Tabela 176 - Salas de aulas teóricas na UFMS / 2020. ..................................................... 609 

Tabela 177 - Laboratórios existentes na UFMS / 2020. ................................................... 609 

Tabela 178 - Anfiteatros da UFMS / 2020. ....................................................................... 611 

Tabela 179 - Espaços físicos diversos existentes nas Unidades da Administração Setorial 
(UAS) / 2020. .................................................................................................................... 612 

Tabela 180 - Concessão de Espaços Físicos - Arrecadação 2020. .................................... 613 

Tabela 181 - Mapa Comparativo de Arrecadação. ........................................................... 614 

Tabela 182 - Cessão Gratuita de Espaços Físicos - 2020. ................................................. 615 

Tabela 183 - Serviços e Aquisições que impactam na Infraestrutura / 2020 – Dispêndio.
 .......................................................................................................................................... 616 

Tabela 184 - Serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração 2018-2020. .. 618 

Tabela 185 - Aquisição de aparelhos de ar condicionados 2018-2020. ........................... 619 

Tabela 186 - Ordens de serviços emitidas e finalizadas, por local/UAS 2020. ................ 621 

Tabela 187 - Infraestrutura das bibliotecas em 2020. ..................................................... 629 

Tabela 188 - Quantitativo de TÍTULOS por tipo de material – 2018, 2019 e 2020. ......... 632 

Tabela 189 - Quantitativo geral de TÍTULOS do Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 
2019 e 2020 (tabela resumida). ....................................................................................... 633 

Tabela 190 - Quantitativo de EXEMPLARES por tipo de material – 2018, 2019 e 2020. . 635 

Tabela 191 - Evolução do acervo bibliográfico (livros, CDs e DVDs, periódicos (fascículos), 
mapas, teses e dissertações impressas, folhetos e outros materiais (catálogos, artigos, 



19 
 

normas técnicas) do Sistema de Bibliotecas da UFMS – diferença entre os anos de 2018, 
2019 e 2020 (exemplares). ............................................................................................... 636 

Tabela 192 - Número de exemplares de livros incorporados ao acervo das Bibliotecas da 
UFMS – 2018, 2019 e 2020. ............................................................................................. 636 

Tabela 193 - Evolução do quantitativo de documentos do Repositório Institucional da 
UFMS – 2018, 2019 e 2020. ............................................................................................. 637 

Tabela 194 - Fluxo de usuários no Sistema de Bibliotecas – 2018, 2019 e 2020. ............ 637 

Tabela 195 - Empréstimo domiciliar normal, especial e renovação de materiais 
bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 2019 e 2020. ....................... 638 

Tabela 196 - Empréstimo domiciliar normal, especial e renovação de materiais 
bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFMS por categoria de usuário – 2018, 2019 e 
2020. ................................................................................................................................. 638 

Tabela 197 - Empréstimo Domiciliar Normal e Empréstimo Domiciliar Especial de 
materiais bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFMS por área de conhecimento – 
2018, 2019 e 2020. ........................................................................................................... 639 

Tabela 198 - Materiais Recuperados pelo Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 2019 e 
2020. ................................................................................................................................. 640 

Tabela 199 - Usuários capacitados nos treinamentos e eventos oferecidos pelo Sistema 
de Bibliotecas – 2018, 2019 e 2020. ................................................................................ 641 

Tabela 200 - Quantitativo de acessos do Portal Minha Biblioteca pelos usuários do 
Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 2019 e 2020. ................................................... 642 

Tabela 201 - Quantitativo de acessos à Plataforma Target GEDWEB pelos usuários do 
Sistema de Bibliotecas da UFMS – julho a novembro de 2020. ....................................... 643 

Tabela 202 - Velocidade dos links de Internet das unidades da UFMS. .......................... 644 

Tabela 203 - Acompanhamento de ações do PDI relacionadas à Infraestrutura 
tecnológica. ...................................................................................................................... 645 

Tabela 204 - Apresenta as ações da área de Suporte ao Cliente da AGETIC. .................. 646 

Tabela 205 - Acompanhamento da execução do Plano de metas e ações da área de 
Gerência e Infraestrutura. ................................................................................................ 648 

Tabela 206 - Plano de metas e ações da área de Governança de TIC. ............................ 652 

Tabela 207 - Acompanhamento do Plano de metas e ações da área de Desenvolvimento 
de Software. ..................................................................................................................... 659 

 
  



20 
 

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Planejamento e a 
Autoavaliação Institucional. 2020. ................................................................................... 100 

Quadro 2 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Meta Avaliação 
institucional. 2020. ........................................................................................................... 105 

Quadro 3 - Fragilidades e potencialidades na autoavaliação institucional da UFMS. 2020.
 .......................................................................................................................................... 115 

Quadro 4 - Potencialidades, fragilidades, decorrências e ações de médio e longo prazo da 
AGINOVA. ......................................................................................................................... 138 

Quadro 5 - Diagnóstico de potencialidades, fragilidades e ações de melhoras na política 
de cultura e esporte. ........................................................................................................ 179 

Quadro 6 - Fragilidades e potencialidades, Herbário – CGMS /INBIO. 2018-2020. ........ 185 

Quadro 7 - Fragilidades e potencialidades, Herbário – HERBA – UT/CPTL. 2020. ........... 188 

Quadro 8 - Fragilidades e potencialidades do HOVET. 2020. .......................................... 193 

Quadro 9 - Fragilidades e potencialidades da Fazenda Escola da UFMS. 2019. .............. 196 

Quadro 10 - Fragilidades e potencialidades do Hospital Maria Aparecida Pedrossian 
previstas para 2020. ......................................................................................................... 200 

Quadro 11 - Quadro da CEI de potencialidades e fragilidades de 2019 e ações de 
melhorias previstas para 2020. ........................................................................................ 210 

Quadro 12 - Fragilidades e potencialidades das Clínicas Odontológicos - FAODO de 2020.
 .......................................................................................................................................... 215 

Quadro 13 - Quadro de Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de 
Assistência Judiciária/FADIR. 2020. .................................................................................. 221 

Quadro 14 – Quadro de Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de 
Assistência Judiciária/CPTL. 2020. .................................................................................... 223 

Quadro 15 - Comparativo dos três últimos anos do ciclo avaliativo, ou seja, 2018, 2019 e 
2020, do Escritório Modelo de Assistência Judiciária/CPTL. ............................................ 224 

Quadro 16 - Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de Assistência Judiciaria 
/CPAN. 2020. .................................................................................................................... 229 

Quadro 17 - Fragilidades e potencialidades do Memorial Henrique Spengler – CPCX. 2020.
 .......................................................................................................................................... 232 

Quadro 18 - Fragilidades e potencialidades, Clínica de Psicologia – FACH. 2020 ............ 234 

Quadro 19 - Fragilidades e potencialidades, Clínica Escola de Psicologia – CPAR. 2019. 237 

Quadro 20 - Fragilidades e potencialidades, Clínica Escola de Psicologia - CPAR. 2020. 239 

Quadro 21 - UAP-Clínica de Psicologia / CPAN: comparativo de 2018, 2019 e 2020, 
considerando as fragilidades, potencialidades e ações realizadas. ................................. 243 

Quadro 22 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Desenvolvimento 
Institucional: Missão e PDI. 2020. .................................................................................... 248 

Quadro 23 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2020 ou previstas para 
2021, no âmbito da infraestrutura da CDA/PROGRAD. ................................................... 312 

Quadro 24 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2020 ou previstas para 
2021, no âmbito da infraestrutura da CAA/PROGRAD. ................................................... 314 

Quadro 25 - Potencialidade e Fragilidade da SEAD (comparativo nos últimos 3 anos). . 318 

Quadro 26 - Diagnóstico de potencialidades, fragilidades e ações de melhorias na política 
de extensão. ..................................................................................................................... 349 

Quadro 27 - Potencialidades e Fragilidades da PROPP em 2020. .................................... 374 

Quadro 28 - Potencialidade e Fragilidade da AGECOM de 2020. .................................... 390 

Quadro 29 - Potencialidades e fragilidades da Ouvidoria em 2020. ............................... 399 

Quadro 30 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhoria da PROAES - 2020. ....... 410 



21 
 

Quadro 31 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Coordenações de Curso 
de Graduação e Coordenações dos Programas de Pós-graduação e Residências. 2020. 418 

Quadro 32 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: 
Disciplinas/Desempenho Docente. 2020. ........................................................................ 425 

Quadro 33 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Comunicação da UFMS 
com a Comunidade Interna e Externa. 2020. .................................................................. 429 

Quadro 34 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de 
Atendimento aos Estudantes. 2020. ................................................................................ 436 

Quadro 35 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Políticas de Ensino. 
2020. ................................................................................................................................. 440 

Quadro 36 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política Institucional e 
Ações de Estímulo à Produção Estudantil e à Participação em Eventos. 2020. .............. 443 

Quadro 37 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica. 2020. ............................................................................................ 447 

Quadro 38 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de 
Desenvolvimento da Extensão, Cultura e Esporte. 2020. ................................................ 453 

Quadro 39 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Atuação do NDE e 
Colegiado de Curso. 2020. ................................................................................................ 456 

Quadro 40 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Desempenho do 
Estudante. 2020. .............................................................................................................. 461 

Quadro 41 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de 
Acompanhamento dos Egressos. 2020. ........................................................................... 466 

Quadro 42 - Questão pior e melhor avaliada, pelo segmento estudante de graduação 
EaD, para: Tutores Presenciais. 2020. .............................................................................. 468 

Quadro 43 - Questão pior e melhor avaliada, pelo segmento estudante de graduação 
EaD, para: Tutores a Distância. 2020. .............................................................................. 470 

Quadro 44 - Questão pior e melhor avaliada, pelo segmento estudante de pós-
graduação, para: Condições de Oferecimento do Curso. 2020. ...................................... 472 

Quadro 45 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política para a 
Internacionalização. 2020. ............................................................................................... 475 

Quadro 46 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Tutor da Área 
Profissional. 2020. ............................................................................................................ 479 

Quadro 47 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Preceptor da Área 
Profissional. 2020. ............................................................................................................ 481 

Quadro 48 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Programas de 
Residências. 2020. ............................................................................................................ 484 

Quadro 49 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Ensino Remoto de 
Emergência. 2020. ............................................................................................................ 488 

Quadro 50 - Potencialidades, fragilidades, ações de melhorias das políticas de gestão 
2019-2020. ....................................................................................................................... 536 

Quadro 51 - Potencialidades, fragilidades, ações de melhorias das políticas de gestão. 
2020. ................................................................................................................................. 550 

Quadro 52 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhoria da organização dos 
documentos dos órgãos colegiados 2020. ....................................................................... 559 

Quadro 53 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhorias relativas à gestão 
financeira da UFMS. ......................................................................................................... 569 

Quadro 54 - Questão pior e melhor avaliada, pelos segmentos, para: Políticas de 
Capacitação Docente e Formação Continuada. 2020. ..................................................... 571 



22 
 

Quadro 55 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Políticas de 
Capacitação e Formação Continuada para o Corpo de Tutores Presenciais e a Distância. 
2020. ................................................................................................................................. 575 

Quadro 56 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Políticas de 
Capacitação e Formação Continuada para Técnico-Administrativo. 2020. ..................... 578 

Quadro 57 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Processos de Gestão 
Institucional. 2020. ........................................................................................................... 582 

Quadro 58 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Sistema de Controle de 
Produção e Distribuição de Material Didático. 2020. ...................................................... 588 

Quadro 59 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Plano de Expansão e 
Atualização de Equipamentos. 2020. ............................................................................... 591 

Quadro 60 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Sustentabilidade 
Financeira e sua Relação com o Desenvolvimento Institucional. 2020. .......................... 595 

Quadro 61 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Sustentabilidade 
Financeira e sua Relação com a Participação da Comunidade Interna. 2020. ................ 600 

Quadro 62 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Unidade Setorial. 2020.
 .......................................................................................................................................... 603 

Quadro 63 - Potencialidades, Fragilidades e Ações de Melhoria, no âmbito da 
infraestrutura da UFMS. ................................................................................................... 621 

Quadro 64 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2020 ou previstas para 
2021, no âmbito da infraestrutura das bibliotecas da UFMS. ......................................... 643 

Quadro 65 - Potencialidades, fragilidades, melhorias executadas em 2020 e previstas, 
para a Infraestrutura Tecnológica da UFMS. ................................................................... 669 

Quadro 66 - Potencialidades e Fragilidades da DIDOC/CSV/PROADI em 2020. .............. 675 

Quadro 67 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Biblioteca: 
Infraestrutura. 2019. ........................................................................................................ 677 

Quadro 68 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Instalações Sanitárias. 
2019. ................................................................................................................................. 681 

Quadro 69 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Auditórios. 2019. ... 685 

Quadro 70 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Salas de Apoio de 
Informática ou Estrutura Equivalente. 2019. ................................................................... 692 

Quadro 71 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Infraestrutura 
Tecnológica. 2019. ............................................................................................................ 696 

Quadro 72 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Espaços de 
Atendimento e a Prestação de Serviços. 2019................................................................. 699 

Quadro 73 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Estrutura Física, 
Tecnológica e de Pessoal dos Polos de EaD. 2019. .......................................................... 701 

Quadro 74 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Ambiente Virtual da 
Aprendizagem. 2019 e 2020. ........................................................................................... 705 

Quadro 75 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Espaços de Convivência 
e de Alimentação. 2019. ................................................................................................... 707 

Quadro 76 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Salas de Aula. 2019.712 

Quadro 77 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Salas dos Professores. 
2019. ................................................................................................................................. 714 

Quadro 78 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Laboratórios, 
Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: Infraestrutura Física. 2019. ................... 718 

Quadro 79 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Infraestrutura Física e 
Tecnológica Destinada à CPA. 2019. ................................................................................ 721 

Quadro 80 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Infraestrutura Física e 
Tecnológica Destinada às CSAs. 2019. ............................................................................. 724 



23 
 

Quadro 81 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Recursos de Tecnologia 
da Informação e Comunicação. 2019. .............................................................................. 727 

Quadro 82 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Instalações 
Administrativas. 2019. ...................................................................................................... 731 

 
  



24 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1 - Avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional por todos os segmentos. 
2018 - 2020. ........................................................................................................................ 99 

Gráfico 2 - Avaliação do Planejamento e Avaliação institucional, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. ....................................................................................................... 102 

Gráfico 3 - Avaliação do Planejamento e Avaliação institucional, por Unidade da 
Administração Central. 2018 - 2020................................................................................. 103 

Gráfico 4 - Meta Avaliação institucional por todos os segmentos. 2018 - 2020. ............ 104 

Gráfico 5 - Meta Avaliação Institucional por UAS. 2018 - 2020. ...................................... 107 

Gráfico 6 - Meta Avaliação Institucional por UAC. 2018 - 2020. ...................................... 108 

Gráfico 7 - Avaliação do Desenvolvimento Institucional: Missão e PDI, por segmento. 
2018 - 2020. ...................................................................................................................... 247 

Gráfico 8 - Avaliação do Desenvolvimento Institucional: Missão e PDI, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ..................................................................................... 250 

Gráfico 9 - Avaliação do Desenvolvimento Institucional: Missão e PDI, por Unidade da 
Administração Central. 2018 - 2020................................................................................. 252 

Gráfico 10 - Avaliação das Coordenações de Curso de Graduação, por segmento. 2018 - 
2020. ................................................................................................................................. 417 

Gráfico 11 - Avaliação das Coordenações dos Programas de Pós-graduação e Residências, 
por segmento. 2018 - 2020. ............................................................................................. 417 

Gráfico 12 - Avaliação das Coordenações de Curso pelos estudantes (graduação, pós-
graduação e residências) e coordenadores, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020.
 .......................................................................................................................................... 420 

Gráfico 13 - Avaliação das Disciplinas/Desempenho Docente, por segmento. 2018 - 2020.
 .......................................................................................................................................... 424 

Gráfico 14 - Avaliação das Disciplinas/Desempenho Docente pelos estudantes 
(graduação, pós-graduação e residências) e docentes, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 - 2020. ...................................................................................................................... 426 

Gráfico 15 - Avaliação da Comunicação da UFMS com a Comunidade Interna e Externa, 
por segmento. 2018 - 2020. ............................................................................................. 428 

Gráfico 16 - Avaliação da Comunicação da UFMS com a Comunidade Interna e Externa, 
por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ................................................................ 431 

Gráfico 17 - Avaliação da Comunicação da UFMS com a Comunidade Interna e Externa, 
por Unidade da Administração Central. 2018 - 2020....................................................... 433 

Gráfico 18 - Avaliação da Política de Atendimento aos Estudantes, por segmento. 2018 - 
2020. ................................................................................................................................. 434 

Gráfico 19 - Avaliação da Política de Atendimento aos Estudantes, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ..................................................................................... 436 

Gráfico 20 - Avaliação das Políticas de Ensino, por segmento. 2018 - 2020. .................. 439 

Gráfico 21 - Avaliação das Políticas de Ensino, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 
2020. ................................................................................................................................. 441 

Gráfico 22 - Avaliação da Política Institucional e Ações de Estímulo à Produção Estudantil 
e à Participação em Eventos, por segmento. 2018 - 2020. .............................................. 442 

Gráfico 23 - Avaliação da Política Institucional e Ações de Estímulo à Produção Estudantil 
e à Participação em Eventos, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ................ 445 

Gráfico 24 - Avaliação da Política de Pesquisa e Inovação Tecnológica, por segmento. 
2018 - 2020. ...................................................................................................................... 447 

Gráfico 25 - Avaliação da Política de Pesquisa e Inovação Tecnológica, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ..................................................................................... 450 



25 
 

Gráfico 26 - Avaliação da Política de Desenvolvimento da Extensão, Cultura e Esporte, por 
segmento. 2018 - 2020..................................................................................................... 452 

Gráfico 27 - Avaliação da Política de Desenvolvimento da Extensão, Cultura e Esporte, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ...................................................................... 455 

Gráfico 28 - Avaliação da Atuação do NDE e Colegiado de Curso, por segmento. 2018 - 
2020. ................................................................................................................................. 456 

Gráfico 29 - Avaliação da Atuação do NDE e Colegiado de Curso, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. ....................................................................................................... 457 

Gráfico 30 - Avaliação do Desempenho do Estudante, por segmento. 2018 - 2020. ...... 460 

Gráfico 31 - Avaliação do Desempenho do Estudante (pelos estudantes e docentes), por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ...................................................................... 462 

Gráfico 32 - Avaliação das Políticas de Ensino da Pós-Graduação Stricto Sensu, por 
segmento. 2018 - 2020..................................................................................................... 463 

Gráfico 33 - Avaliação das Políticas de Ensino da Pós-Graduação Stricto Sensu, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ...................................................................... 464 

Gráfico 34 - Avaliação da Política de Acompanhamento dos Egressos, por segmento. 2018 
- 2020. ............................................................................................................................... 465 

Gráfico 35 - Avaliação da Política de Acompanhamento dos Egressos, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ..................................................................................... 467 

Gráfico 36 - Avaliação dos Tutores Presenciais, pelos estudantes de graduação EaD. 2018 
– 2020. .............................................................................................................................. 468 

Gráfico 37 - Avaliação dos Tutores Presenciais, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 
2020. ................................................................................................................................. 469 

Gráfico 38 - Avaliação dos Tutores a Distância, pelos estudantes de graduação EaD. 2018 
- 2020. ............................................................................................................................... 470 

Gráfico 39 - Avaliação dos Tutores a Distância, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 
2020. ................................................................................................................................. 470 

Gráfico 40 - Avaliação das Condições de Oferecimento do Curso, pelos estudantes de 
pós-graduação. 2018 - 2020. ............................................................................................ 471 

Gráfico 41 - Avaliação das Condições de Oferecimento do Curso, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. ....................................................................................................... 472 

Gráfico 42 - Avaliação da Política para a Internacionalização, por segmento. 2018 - 2020.
 .......................................................................................................................................... 474 

Gráfico 43 - Avaliação da Política para a Internacionalização, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 – 2020........................................................................................................ 477 

Gráfico 44 - Avaliação da Política para a Internacionalização, por Unidade da 
Administração Central. 2018 – 2020. ............................................................................... 478 

Gráfico 45 - Avaliação do Tutor da área profissional, pelos estudantes de residência. 2018 
- 2020. ............................................................................................................................... 479 

Gráfico 46 - Avaliação do Tutor da área profissional, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 – 2020. ..................................................................................................................... 480 

Gráfico 47 - Avaliação do Preceptor da área profissional, pelos estudantes de residência. 
2018 - 2020. ...................................................................................................................... 481 

Gráfico 48 - Avaliação do Preceptor da área profissional, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 – 2020. ..................................................................................................................... 482 

Gráfico 49 - Avaliação dos Programas de Residências, pelos estudantes de residência. 
2018 - 2020. ...................................................................................................................... 483 

Gráfico 50 - Avaliação dos Programas de Residências, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 – 2020. ..................................................................................................................... 484 

Gráfico 51 - Avaliação do Ensino Remoto de Emergência, por segmento. 2020. ........... 485 



26 
 

Gráfico 52 - Avaliação do Ensino Remoto de Emergência, por segmento. 2020-1 e 2020-2.
 .......................................................................................................................................... 487 

Gráfico 53 - Avaliação do Ensino Remoto de Emergência, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. ....................................................................................................... 489 

Gráfico 54 - Avaliação das Políticas de Capacitação Docente e Formação Continuada, por 
segmento. 2018 - 2020..................................................................................................... 570 

Gráfico 55 - Avaliação das Políticas de Capacitação Docente e Formação Continuada, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ...................................................................... 572 

Gráfico 56 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo 
de Tutores Presenciais e a Distância, por segmento. 2018 – 2020. ................................ 574 

Gráfico 57 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo 
de Tutores Presenciais e a Distância, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. .... 576 

Gráfico 58 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Técnico-
Administrativo, por segmento. 2018 - 2020. ................................................................... 577 

Gráfico 59 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Técnico-
Administrativo, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ...................................... 579 

Gráfico 60 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Técnico-
Administrativo, por Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. ............................ 580 

Gráfico 61 - Avaliação dos Processos de Gestão Institucional, por segmento. 2018 - 2020.
 .......................................................................................................................................... 582 

Gráfico 62 - Avaliação dos Processos de Gestão Institucional, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. ....................................................................................................... 584 

Gráfico 63 - Avaliação dos Processos de Gestão Institucional, por Unidade da 
Administração Central. 2018 - 2020................................................................................. 586 

Gráfico 64 - Avaliação do Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material 
Didático, por segmento. 2018 - 2020. .............................................................................. 587 

Gráfico 65 - Avaliação do Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material 
Didático, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ................................................ 589 

Gráfico 66 - Avaliação do Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos, por 
segmento. 2018 - 2020..................................................................................................... 590 

Gráfico 67 - Avaliação do Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ...................................................................... 592 

Gráfico 68 - Avaliação do Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos, por 
Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. ............................................................ 593 

Gráfico 69 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com o 
Desenvolvimento Institucional, por segmento. 2018 - 2020. .......................................... 595 

Gráfico 70 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com o 
Desenvolvimento Institucional, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ............ 597 

Gráfico 71 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com o 
Desenvolvimento Institucional, por Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. .. 598 

Gráfico 72 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com a Participação da 
Comunidade Interna, por segmento. 2018 - 2020. .......................................................... 599 

Gráfico 73 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com a Participação da 
Comunidade Interna, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. ............................ 601 

Gráfico 74 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com a Participação da 
Comunidade Interna, por Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. .................. 602 

Gráfico 75 - Avaliação da Unidade Setorial, pelos docentes. 2018 - 2020. ..................... 603 

Gráfico 76 - Avaliação da Unidade Setorial, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020.
 .......................................................................................................................................... 604 

Gráfico 77 - Avaliação da Biblioteca: Infraestrutura, por segmento. 2018 e 2019. ........ 677 



27 
 

Gráfico 78 - Avaliação da Biblioteca: Infraestrutura, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 e 2019. ..................................................................................................................... 679 

Gráfico 79 - Avaliação da Biblioteca: Infraestrutura, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. ....................................................................................................... 680 

Gráfico 80 - Avaliação das Instalações Sanitárias, por segmento. 2018 e 2019. ............. 681 

Gráfico 81 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Instalações Sanitárias. 
2019. ................................................................................................................................. 683 

Gráfico 82 - Avaliação das Instalações Sanitárias, por Unidade da Administração Central. 
2018 e 2019. ..................................................................................................................... 684 

Gráfico 83 - Avaliação dos Auditórios, por segmento. 2019. ........................................... 685 

Gráfico 84 - Avaliação dos Auditórios, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. . 687 

Gráfico 85 - Avaliação dos Auditórios, por Unidade da Administração Central. 2018 e 
2019. ................................................................................................................................. 688 

Gráfico 86 - Avaliação dos Espaços para Estacionamento, por segmento. 2018 e 2019. 689 

Gráfico 87 - Avaliação dos Espaços para Estacionamento, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 e 2019........................................................................................................ 690 

Gráfico 88 - Avaliação dos Espaços para Estacionamento, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. ....................................................................................................... 691 

Gráfico 89 - Avaliação das Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente, por 
segmento. 2018 e 2019. ................................................................................................... 692 

Gráfico 90 - Avaliação das Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. ..................................................................... 694 

Gráfico 91 - Avaliação das Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente, por 
Unidade da Administração Central. 2018 e 2019. ........................................................... 695 

Gráfico 92 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por segmento. 2018 e 2019. ...... 696 

Gráfico 93 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 e 2019. ..................................................................................................................... 697 

Gráfico 94 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. ....................................................................................................... 698 

Gráfico 95 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. ....................................................................................................... 699 

Gráfico 96 - Avaliação dos Espaços de Atendimento e a Prestação de Serviços, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. ..................................................................... 700 

Gráfico 97 - Avaliação da Estrutura Física, Tecnológica e de Pessoal dos Polos de EaD, por 
segmento. 2018 e 2019. ................................................................................................... 701 

Gráfico 98 - Avaliação da Estrutura Física, Tecnológica e de Pessoal dos Polos de EaD, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. ..................................................................... 703 

Gráfico 99 - Avaliação do Ambiente Virtual da Aprendizagem, por segmento. 2018 - 2020.
 .......................................................................................................................................... 704 

Gráfico 100 - Avaliação do Ambiente Virtual da Aprendizagem, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. ....................................................................................................... 706 

Gráfico 101 - Avaliação dos Espaços de Convivência e de Alimentação, por segmento. 
2018 e 2019. ..................................................................................................................... 707 

Gráfico 102 - Avaliação dos Espaços de Convivência e de Alimentação, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. .................................................................................... 709 

Gráfico 103 - Avaliação dos Espaços de Convivência e de Alimentação, por Unidade da 
Administração Central. 2018 e 2019. ............................................................................... 710 

Gráfico 104 - Avaliação das Salas de Aula, por segmento. 2018 e 2019. ........................ 711 

Gráfico 105 - Avaliação das Salas de Aula, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019.
 .......................................................................................................................................... 713 



28 
 

Gráfico 106 - Avaliação das Salas dos Professores, por segmento. 2018 e 2019. ........... 714 

Gráfico 107 - Avaliação das Salas dos Professores, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 
e 2019. .............................................................................................................................. 716 

Gráfico 108 - Avaliação dos Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: 
Infraestrutura Física, por segmento. 2018 e 2019. .......................................................... 718 

Gráfico 109 - Avaliação dos Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: 
Infraestrutura Física, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. ............................ 720 

Gráfico 110 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA, por 
segmento. 2018 e 2019. ................................................................................................... 721 

Gráfico 111 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. ..................................................................... 723 

Gráfico 112 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada às CSAs, por 
segmento. 2018 e 2019. ................................................................................................... 724 

Gráfico 113 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada às CSAs, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. ..................................................................... 726 

Gráfico 114 - Avaliação dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por 
segmento. 2018 e 2019. ................................................................................................... 727 

Gráfico 115 -  Avaliação dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. ..................................................................... 729 

Gráfico 116 - Avaliação dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por 
Unidade da Administração Central. 2018 e 2019. ........................................................... 730 

Gráfico 117 - Avaliação das Instalações Administrativas, por segmento. 2018 e 2019. . 731 

Gráfico 118 - Avaliação das Instalações Administrativas, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 e 2019. ..................................................................................................................... 732 

Gráfico 119 - Avaliação das Instalações Administrativas, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. ....................................................................................................... 733 

 
  



29 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Organograma da UFMS ...................................................................................... 41 

Figura 2 - Estrutura da Propp. ............................................................................................ 51 

Figura 3 - Estrutura Organizacional – Aginova (Resolução COUN/UFMS nº 74/2019) ...... 54 

Figura 4 - Número de programas de pós-graduação stricto sensu e respectivos cursos de 
mestrado e doutorado na UFMS de 2016 a 2020. ........................................................... 146 

Figura 5 - Número de bolsas PIBIC ofertadas em 2016 e 2020. ....................................... 151 

Figura 6 - Distribuição dos temas dos projetos de pesquisa da UFMS em 2020 nos ODS.
 .......................................................................................................................................... 152 

Figura 7 - Ações e peças da campanha UFMS contra o Coronavírus”. ............................ 322 

Figura 8 - Peça da campanha “UFMS contra o Coronavírus”. .......................................... 323 

Figura 9 - Comparativo de Relatório de Clipping de 2018, 2019 e 2020. ........................ 385 

Figura 10 - Manifestações registradas no Sistema Fala.BR, entre 2018 e 2020. ............. 392 

Figura 11 - Modalidades de manifestações registradas na Ouvidoria da UFMS em 2020.
 .......................................................................................................................................... 393 

Figura 12 - Modalidades de manifestações de Ouvidoria registradas em 2020.............. 394 

Figura 13 - Manifestações de acesso à informação, entre 2018 e 2020. ........................ 395 

Figura 14 - Registro do tempo médio de resposta de demandas de Ouvidoria de 2018 a 
2020. ................................................................................................................................. 396 

Figura 15 - Registro do tempo médio de resposta e-SIC, de 2018 a 2020. ...................... 397 

Figura 16 - Distribuição dos recursos de manutenção predial, por UAS. ........................ 627 

 
  



30 
 

SUMÁRIO 
 
1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO .................................................................................................... 37 
1.2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO ............................................................................................... 37 
1.2.1 UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ....................................................................................... 41 
1.2.2 UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL ...................................................................................... 61 
1.2.2.1 Administração dos cursos de graduação presenciais e a distância .................................... 61 
1.2.2.2 Administração dos cursos de pós-graduação ..................................................................... 62 
1.3 COMPOSIÇÃO DA CPA ........................................................................................................ 63 

2. METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ......................................................... 64 
2.1 SEGMENTOS PARTICIPANTES DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ................................ 64 
2.2 ETAPAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA A COLETA E A ANÁLISE DOS DADOS ................. 64 
2.2.1 PREPARAÇÃO ............................................................................................................................. 65 
2.2.2 SENSIBILIZAÇÃO ......................................................................................................................... 66 
2.2.3 CONSULTA AOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA, VIA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E 

COLETA DE INFORMAÇÕES DAS UNIDADES DE GESTÃO ............................................................................... 68 
2.2.4 SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA REALIDADE INSTITUCIONAL ............. 69 
2.2.5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS À COMUNIDADE ACADÊMICA E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS POR PARTE DA 

COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA ............................................................................................................... 70 
2.2.6 META-AVALIAÇÃO OU BALANÇO CRÍTICO ....................................................................................... 71 

3. EIXOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ...................................................................... 71 
3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ...................................................... 71 
3.1.1 DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO .................................................................................. 72 
3.1.1.1 Planejamento e execução da avaliação da autoavaliação institucional ............................. 72 
3.1.1.2 Avaliações externas ............................................................................................................. 81 
3.1.1.2.1 Avaliação externa: ENADE, CPC E IGC .............................................................................. 90 
3.1.2 O PLANEJAMENTO E A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERCEPÇÃO DOS SEGMENTOS DA UFMS ..... 98 
3.1.3 META-AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DA AUTOVALIAÇÃO INSTITUCIONAL .................................... 104 
3.1.4 QUESTÕES ABERTAS SOBRE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E META AVALIAÇÃO ............ 108 
3.1.5 FRAGILIDADES, POTENCIALIDADES E AÇÕES DECORRENTES DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA 

UFMS EM 2020 ............................................................................................................................... 115 
3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ................................................................... 117 
3.2.1 DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ........................................... 118 
3.2.1.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – PROPLAN ............................... 118 
3.2.2 DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO ............................................................ 122 
3.2.2.1 Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais – AGINOVA .............. 122 
3.2.2.1.1 Empreendedorismo e Inovação ...................................................................................... 122 
3.2.2.1.2.1 Pantanal Incubadora Mista de Empresas – PIME ....................................................... 126 
3.2.2.1.2.2 Programa “UFMS Júnior” ............................................................................................ 128 
3.2.2.1.2.3 Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia ............................................. 133 
3.2.2.1.2 Articulação Institucional ................................................................................................ 136 
3.2.2.1.3 Resultados Alcançados ................................................................................................... 137 
3.2.2.2 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP ........................................................ 145 
3.2.2.2.1 Programas e projetos ..................................................................................................... 154 
3.2.2.2.2 Base de Estudos do Pantanal ......................................................................................... 156 
3.2.2.2.3 Base de Estudos de Bonito (BEB) .................................................................................... 157 
3.2.2.2.4 Coleção Zoológica .......................................................................................................... 157 
3.2.2.2.5 Micoteca ......................................................................................................................... 158 
3.2.2.2.6 Biotério ........................................................................................................................... 158 
3.2.2.2.7 Biotério de Experimentação ........................................................................................... 161 
3.2.2.2.8 Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) ................................................................ 162 
3.2.2.2.9 Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/UFMS) ..................................... 163 



31 
 

3.2.2.2.10 SisGen – Sistema de Gestão do Patrimônio Genético .................................................. 165 
3.2.2.3 Pró-Reitoria de Assistência ao Estudante – PROAES ...................................................... 166 
3.2.2.3.1 Programa Incluir: acessibilidade e ações afirmativas - DIAAF .................................... 166 
3.2.2.4. Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte – PROECE ................................................... 170 
3.2.2.5 Formação de professores - DIFOR/CEE/PROECE ............................................................... 181 
3.2.2.6 Herbários ........................................................................................................................... 182 
3.2.2.6.1 Herbário – CGMS /INBIO ................................................................................................ 182 
3.2.2.6.2 Herbário – HERBA – UT/CPTL ......................................................................................... 187 
3.2.2.7 Hospital Veterinário/HOVET-FAMEZ ................................................................................. 189 
3.2.2.7.1 Hospital Veterinário - HOVET-FAMEZ ............................................................................ 189 
3.2.2.7.2 Fazenda Escola - FAMEZ ................................................................................................. 194 
3.2.2.8 Hospital Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP .............................................................. 198 
3.2.2.9 Clínica Escola Integrada (CEI) - INISA ................................................................................ 204 
3.2.2.10 Clínicas Odontológicas - FAODO ..................................................................................... 214 
3.2.2.11 Escritórios Modelos de Assistência Judiciaria - EMAJ ..................................................... 216 
3.2.2.11.1 Escritório Modelo de Assistência Judiciária - EMAJ/FADIR .......................................... 216 
3.2.2.11.2 Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ/CPTL ........................................... 222 
3.2.2.11.3 Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ/CPAN .......................................... 226 
3.2.2.12 Memorial Henrique Spengler – CPCX .............................................................................. 230 
3.2.2.13 Atendimentos Psicológicos ............................................................................................. 233 
3.2.2.13.1 Unidade de apoio: Clínica de Psicologia – FACH .......................................................... 233 
3.2.2.13.2 Unidade de apoio: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR ............................................... 234 
3.2.2.13.3 Unidade de apoio: Clínica de Psicologia – CPAN .......................................................... 240 
3.2.2.14 Desenvolvimento institucional na percepção dos segmentos da UFMS ........................ 245 
3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS ...................................................................................... 252 
3.3.1 DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA A ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO ............................................... 253 
3.3.1.1 Administração acadêmica ................................................................................................. 257 
3.3.1.2 Evolução da situação acadêmica dos cursos de graduação presenciais ........................... 258 
3.3.1.3 Políticas do ensino de graduação ...................................................................................... 259 
3.3.1.3.1 Formas de ingresso ao ensino de graduação na UFMS ................................................. 260 
3.3.1.3.2 Processo de avaliação da aprendizagem ....................................................................... 262 
3.3.1.3.3 Oferta de cursos de graduação presenciais ................................................................... 262 
3.3.1.3.4 Regulação e avaliação dos cursos de graduação ........................................................... 285 
3.3.1.3.5 Monitoria nos cursos de graduação ............................................................................... 288 
3.3.1.3.6 Programa de Educação Tutorial (PET) ........................................................................... 291 
3.3.1.3.7 Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade)
 ....................................................................................................................................................... 293 
3.3.1.3.8 Projeto de Ensino de Graduação – PEG .......................................................................... 295 
3.3.1.3.9 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/CAPES .................... 297 
3.3.1.3.10 Programa Residência Pedagógica – RP/CAPES ............................................................ 301 
3.3.1.3.11 Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde - PRODEPS/CPTL/UFMS ... 305 
3.3.1.3.12 Programa Ligas Acadêmicas ........................................................................................ 307 
3.3.1.3.13 Equipes de Competição Universitária .......................................................................... 308 
3.3.1.3.14 Projeto Especial de Ensino de Graduação – PEEG ........................................................ 309 
3.3.1.3.15 PARE - Evasão UFMS .................................................................................................... 310 
3.3.1.4 Ensino de graduação a distância – SEAD ........................................................................... 315 
3.3.1.5 Acompanhamento de egressos – PROAES/DIDEP ............................................................ 320 
3.3.1.6 Ações para fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão – Agecom .................. 321 
3.3.1.7. Extensão, cultura e esporte - PROECE ............................................................................. 327 
3.3.1.8 Relação com PDI/UFMS – Matriz estratégica para o desenvolvimento institucional ....... 347 
3.3.1.9 Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP ................................................................................. 367 
3.3.1.9.1 Pesquisa ......................................................................................................................... 367 
3.3.1.9.2 Pós-graduação ............................................................................................................... 369 
3.3.1.10 Ensino, Pesquisa e Extensão – HUMAP ........................................................................... 375 



32 
 

3.3.1.11 Política de Internacionalização - AGINOVA ..................................................................... 382 
3.3.2 DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE .................................................................... 383 
3.3.2.1 Comunicação da IES com a comunidade externa e interna – Agecom ............................. 383 
3.3.2.1.1 Produção de conteúdo a distância ................................................................................. 384 
3.3.2.1.2 WhatsApp, E-mail e Spotify ............................................................................................ 386 
3.3.2.1.3 Radiodifusão Educativa .................................................................................................. 387 
3.3.2.1.4 Produção Editorial .......................................................................................................... 389 
3.3.2.2 Comunicação da IES com a comunidade externa e interna – Ouvidoria .......................... 390 
3.3.3 DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES - PROAES ............................................. 400 
3.3.3.1 Restaurante Universitário (RU) – Coordenadoria de Assuntos Estudantis/Divisão de 
Alimentação – CAE/DIALI .............................................................................................................. 400 
3.3.3.2 Projeto PROMISSAES – CAE/DIASE ................................................................................... 401 
3.3.3.3 Programa PNAES – CAE/DIASE .......................................................................................... 401 
3.3.3.4 Atendimento do serviço social - DIASE ............................................................................. 404 
3.3.3.5 Atendimento na área da saúde – Coordenadoria de Assuntos Estudantis/Divisão de Saúde 
- CAE/DISAU .................................................................................................................................. 405 
3.3.3.6 Registro e acompanhamento dos estágios – Coordenadoria de Desenvolvimento 
Profissional e Inclusão/ Divisão de Desenvolvimento Profissional e Egressos– CDPI/DIDEP ....... 407 
3.3.3.7 Integração Estudantil – CDPI/DIINT .................................................................................. 409 
3.3.4 AS POLÍTICAS ACADÊMICAS NA PERCEPÇÃO DOS SEGMENTOS DA UFMS ........................................... 414 
3.3.4.1 Coordenação de curso e programa ................................................................................... 414 
3.3.4.2 Disciplinas/Desempenho Docente .................................................................................... 421 
3.3.4.3 Comunicação da UFMS com a comunidade interna e externa ......................................... 427 
3.3.4.4 Política de atendimento aos estudantes........................................................................... 434 
3.3.4.5 Políticas de ensino ............................................................................................................. 438 
3.3.4.6 Política institucional e ações de estímulo à produção estudantil e à participação em 
eventos .......................................................................................................................................... 442 
3.3.4.7 Política de pesquisa e inovação tecnológica ..................................................................... 446 
3.3.4.8 Política de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte ........................................... 451 
3.3.4.10 Desempenho do estudante ............................................................................................. 458 
3.3.4.11 Políticas de ensino da pós-graduação stricto sensu ....................................................... 463 
3.3.4.12 Políticas de acompanhamento dos egressos .................................................................. 465 
3.3.4.13 Tutores presenciais e a distância .................................................................................... 468 
3.3.4.14 Condições de oferecimento do curso de pós-graduação ............................................... 471 
3.3.4.15 Política para a internacionalização ................................................................................. 473 
3.3.4.16 Tutor da área profissional ............................................................................................... 478 
3.3.4.17 Preceptor da área profissional ........................................................................................ 480 
3.3.4.18 Programas de residências ............................................................................................... 482 
3.3.5 ENSINO REMOTO DE EMERGÊNCIA (ERE) .................................................................................... 484 
3.3.6 QUESTÕES ABERTAS SOBRE ENSINO REMOTO DE EMERGÊNCIA (ERE) .............................................. 490 
3.3.6.1 Professores ........................................................................................................................ 491 
3.3.6.2 Estudantes de graduação – Modalidade presencial ......................................................... 496 
3.3.6.3 Estudantes de pós-graduação stricto sensu ..................................................................... 505 
3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO .......................................................................................... 515 
3.4.1 DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL .......................................................................................... 517 
3.4.1.1 Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo .. 517 
3.4.1.2 Políticas de pessoal e de plano de carreira do corpo docente ......................................... 519 
3.4.1.2.1 Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) ....................................................... 537 
3.4.1.3 Políticas de acompanhamento da carreira docente ......................................................... 539 
3.4.1.4 Políticas de acompanhamento e qualificação da carreira de técnico-administrativo ...... 540 
3.4.1.5 Concessão de aposentadorias, pensões e exclusões – Técnicos e Docentes ................... 545 
3.4.1.6 Exclusões – Técnicos e Docentes ...................................................................................... 545 
3.4.1.7 Nomeações ....................................................................................................................... 546 
3.4.1.8 Progressão funcional ......................................................................................................... 549 



33 
 

3.4.1.9 Principais fragilidades e a gestão de risco da política de pessoal ..................................... 550 
3.4.2 DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO - DIORC .................................................. 550 
3.4.2.1 Estrutura administrativa da UFMS .................................................................................... 551 
3.4.2.2 A organização e gestão institucional - PROPLAN .............................................................. 559 
3.4.2.2.1 Práticas e instrumentos de gestão estratégica .............................................................. 560 
3.4.2.2.2 Conformidade estratégica do PDI 2020/2024 ................................................................ 563 
3.4.3 DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA - PROPLAN ........................................................ 563 
3.4.3.1 Gestão da execução orçamentária e financeira ................................................................ 565 
3.4.4 POLÍTICAS DE GESTÃO NA PERCEPÇÃO DOS SEGMENTOS DA UFMS .................................................. 569 
3.4.4.1 Política de capacitação docente e formação continuada ................................................. 569 
3.4.4.2 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e a 
distância ........................................................................................................................................ 573 
3.4.4.3 Política de capacitação e formação continuada para técnico-administrativo .................. 577 
3.4.4.4 Processos de gestão institucional ..................................................................................... 581 
3.4.4.5 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático ............................. 586 
3.4.4.6 Plano de expansão e atualização de equipamentos ......................................................... 589 
3.4.4.7 Sustentabilidade financeira e sua relação com o desenvolvimento institucional ............ 594 
3.4.4.8 Sustentabilidade financeira e sua relação com a participação da comunidade interna .. 598 
3.4.4.9 Unidade setorial ................................................................................................................ 602 
3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA ..................................................................................... 604 
3.5.1 DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA - PROADI ....................................................................... 605 
3.5.1.1 Bibliotecas - PROGRAD ...................................................................................................... 629 
3.5.1.1.1 Acervo do Sistema de Bibliotecas ................................................................................... 631 
3.5.1.1.2 Repositório institucional ................................................................................................. 636 
3.5.1.1.3 Usuários do Sistema de Bibliotecas ................................................................................ 637 
3.5.1.1.4 Empréstimos no sistema de bibliotecas ......................................................................... 638 
3.5.1.1.5 Materiais recuperados ................................................................................................... 639 
3.5.1.1.6 Treinamentos no Sistema de Bibliotecas ....................................................................... 640 
3.5.1.1.7 Aquisição via licitação no Sistema de Bibliotecas .......................................................... 641 
3.5.1.1.8 Portal Minha Biblioteca .................................................................................................. 642 
3.5.1.1.9 Plataforma Target GEDWEB .......................................................................................... 642 
3.5.1.2 Infraestrutura tecnológica – AGETIC ................................................................................. 644 
3.5.1.3 Secretaria Especial de Educação a Distância – SEAD ........................................................ 669 
3.5.1.4 Documentação Institucional - DIDOC/CSV/PROADI .......................................................... 673 
3.5.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA NA PERCEPÇÃO DOS SEGMENTOS DA UFMS .............................................. 676 
3.5.2.1 Biblioteca ........................................................................................................................... 676 
3.5.2.2 Instalações sanitárias ........................................................................................................ 680 
3.5.2.3 Auditórios .......................................................................................................................... 684 
3.5.2.4 Espaços para estacionamento .......................................................................................... 688 
3.5.2.5 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente .................................................. 691 
3.5.2.6 Infraestrutura tecnológica ................................................................................................ 695 
3.5.2.7 Espaços de atendimento e a prestação de serviços ......................................................... 698 
3.5.2.8 Estrutura física, tecnológica e de pessoal dos polos de EaD............................................. 701 
3.5.2.9 Ambiente virtual de aprendizagem (Ambiente Moodle) .................................................. 704 
3.5.2.10 Espaço de convivência e de alimentação ........................................................................ 706 
3.5.2.11 Salas de aula .................................................................................................................... 710 
3.5.2.12 Sala do professor ............................................................................................................. 713 
3.5.2.13 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física ......... 717 
3.5.2.14 Infraestrutura física e tecnológica destinadas à CPA ...................................................... 720 
3.5.2.15 Infraestrutura física e tecnológica destinadas à CSA ...................................................... 723 
3.5.2.16 Recursos de tecnologias da informação e comunicação ................................................ 726 
3.5.2.17 Instalações administrativas ............................................................................................. 730 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................... 733 



34 
 

5. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .............................................................................................. 735 

 
  



35 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) tem como missão 

“Desenvolver e socializar o conhecimento, formando profissionais qualificados para a 

transformação da sociedade e o crescimento sustentável do país” (PDI 2020-2024, p. 12) 

e como visão: “Ser uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua 

excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação" (PDI 2020-2024, p. 12). 

De forma a garantir a aplicabilidade de sua missão institucional a UFMS tem suas 

práticas acadêmicas alicerçadas nos seguintes valores (PDI 2020-2024, p. 13): 

 
a) Ética: ter como padrão de conduta a busca pela verdade, a honestidade, a 

moralidade, a coerência e a probidade administrativa.  
b) Respeito: reconhecer as pluralidades das pessoas e dos saberes, os direitos de 

todos, as normas e os recursos disponíveis, para uma convivência harmônica. 
c) Transparência: adotar como prática proativa o acesso e a oferta permanente de 

informações relevantes da UFMS para conhecimento da sociedade.  
d) Efetividade: aplicar os recursos públicos de forma eficiente, eficaz e transparente 

para assegurar o cumprimento da missão.  
e) Interdisciplinaridade: apropriar de forma integrada os diversos saberes para a 

construção e a socialização do conhecimento, visando a melhoria dos processos e 
da capacidade criativa.  

f) Profissionalismo: adotar as melhores práticas, comportamentos e atitudes 
norteadas pelo respeito, seriedade, objetividade, efetividade e legalidade. 

g) Sustentabilidade: incorporar estratégias, ideias, atitudes e ações responsáveis nas 
dimensões econômica, social, ambiental, cultural e institucional. 

h) Independência: assegurar a liberdade, os direitos e as responsabilidades individuais 
e comunitárias, atuando com imparcialidade e autonomia, respeitando o público a 
fim de garantir o avanço da Educação Superior. 

 

No que se refere à avaliação institucional, a UFMS entende ser esse processo mais 

do que uma tarefa a ser cumprida exclusivamente por exigência legal, no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído por meio da Lei 

n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. Trata-se de uma oportunidade para reunir importantes 

indicadores das diversas frentes de trabalho da Instituição, que subsidiem sua gestão, o 

seu aprimoramento e, desse modo, permitam, por meio da atuação dos vários segmentos 

que atuam na IES, cumprir com a sua missão perante a sociedade e o Estado. 

O SINAES inegavelmente imprimiu uma nova concepção no contexto da avaliação 

da Educação Superior, centrada no processo de autoavaliação institucional. Pensado em 
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um governo específico1, vem se consolidando como uma política de Estado. Desde o seu 

documento gerador (BRASIL, 2004), José Dias Sobrinho e sua equipe2, propuseram um 

sistema de avaliação com três focos: Instituição, Curso e Estudante, a partir do que integra 

os principais processos avaliativos do Ensino Superior por meio das Avaliações dos Cursos 

de Graduação (ACGs); do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e da 

Avaliação da Educação Superior (AVALIES), composta, por sua vez, por processos internos 

(Autoavaliação da IES) e externos (Avaliações das Comissões Externas – INEP/ MEC).  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), por meio deste relatório, registra e apresenta processos e 

resultados relativos à autoavaliação institucional no triênio 2018-2020. Foi observada para 

cada Eixo da Avaliação Institucional (BRASIL, 2004), a descrição das políticas propostas pela 

UFMS no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), as ações efetivamente desenvolvidas, suas potencialidades e 

fragilidades, a percepção da comunidade universitária acerca dessas propostas e ações, e 

a análise desse conjunto de resultados e ações a serem desenvolvidas no próximo ciclo 

avaliativo. 

Entende-se, na UFMS, a autoavaliação institucional como uma ferramenta 

institucional que contribui para auxiliar na melhoria da qualidade da IES, bem como 

compreender a cultura institucional, diante da complexidade acadêmica e administrativa, 

com vistas a atender às demandas exaradas pela comunidade interna e externa.  

Os processos de autoavaliação institucional coordenados pela CPA tem por 

objetivo consolidar a cultura de avaliação na instituição e desenvolver a reflexão contínua 

sobre processos e atividades que aprimorem o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão 

desta IES. 

A organização do processo de avaliação na UFMS representa um grande desafio 

devido à complexidade da Instituição, considerando-se a heterogeneidade de cursos 

oferecidos, sediados nas diferentes Unidades de Administração Setorial, em Campo 

Grande (Faculdades, Institutos e Escola), em nove municípios do Estado (Campus) e ainda 

nos municípios dos polos de apoio ao ensino, mediante a oferta da modalidade a distância. 

                                            
1 O Sinaes foi proposto no Governo de Luís Inácio Lula da Silva, inicialmente sob a coordenação de uma 
equipe de especialistas, tendo como presidente José Dias Sobrinho e depois de longa discussão com a 
sociedade, foi proposto a partir de Medida Provisória n.° 147/2003, revista após discussões, e transformada 
na Lei n.° 10.681/2004.   
2 José Dias Sobrinho foi o Coordenador da Comissão Especial de Avaliação (CEA), que elaborou a proposta 
geradora do SINAES. 
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Outro fator que aumenta a complexidade é o considerável número de alunos, docentes e 

técnico-administrativos existentes na Instituição. 

A CPA, para melhor contemplar os preceitos do SINAES, em 2018, modificou os 

instrumentos de consulta à comunidade, aplicados via sistema próprio – Sistema de 

Avaliação Institucional (SIAI), compatibilizando os seus indicadores de avaliação, com os 

dos instrumentos de avaliação externa para cursos e instituições propostos pelo INEP.  

Para compor esse relatório, a CPA observou as diretrizes e o Roteiro para o 

Relatório de Autoavaliação Institucional, definidos por meio da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES n.o 65, de 09 de outubro de 2014. 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

Denominação completa Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Denominação abreviada UFMS 

Código SIORG: 827 Código LOA: 26283 Código SIAFI: 154054 

Natureza jurídica Fundação 

Principal Atividade Educação 

Telefone (67) 3345-7975 

Endereço Eletrônico reitoria@ufms.br 

Página da Internet http://www.ufms.br 

Endereço Postal Cidade universitária - Caixa Postal 549 - CEP 79070-900 - Campo Grande/MS 

 

1.2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve a sua origem 

em 1962, com a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, que 

seria o embrião do ensino público superior no Sul do então Estado de Mato Grosso. Em 26 

de julho de 1966, por meio da Lei Estadual nº 2.620, os cursos foram absorvidos com a 

criação do Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), que reformulou a 

estrutura anterior, instituiu departamentos e criou o curso de Medicina. 

No ano de 1967, o Governo do Estado criou, em Corumbá, o Instituto Superior de 

Pedagogia e, em Três Lagoas, o Instituto de Ciências Humanas e Letras, ampliando assim a 

mailto:reitoria@ufms.br
http://www.ufms.br/
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rede pública estadual de ensino superior. Integrando os Institutos de Campo Grande, 

Corumbá e Três Lagoas, a Lei Estadual nº 2.947, de 16 de setembro de 1969, criou a 

Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), com sede em Campo Grande, ainda no 

Estado de Mato Grosso (MT). Em 1970 foram criados e incorporados à UEMT, os Centros 

Pedagógicos de Aquidauana e Dourados. 

Com a divisão do Estado de Mato Grosso, foi concretizada a federalização da 

Instituição, que passou a denominar-se Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul pela Lei Federal nº 6.674, de 5 de julho de 1979, com a sede em Campo Grande, 

Capital do Estado de Mato Grosso do Sul (MS). O então Centro Pedagógico de 

Rondonópolis, sediado em Rondonópolis/MT, passou a integrar a Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), com sede em Cuiabá/MT. Em 2001 foram implantados o Campus de 

Coxim (CPCX), em Coxim/MS, e o Campus de Paranaíba (CPAR), em Paranaíba/MS e 

também a instituição se credenciou para a para oferta de cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade à distância, por meio da Portaria MEC nº 2.113, de 10 de 

setembro de 20013. 

A Resolução COUN nº 55, de 30 de agosto de 2004, que aprovou o Regimento Geral 

da UFMS, previa novas unidades setoriais acadêmicas nas cidades de Chapadão do Sul, 

Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. 

Em 2005 foram implantados o Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS), em Chapadão 

do Sul/MS e o Câmpus de Nova Andradina (CPNA), em Nova Andradina/MS. De acordo 

com a Lei n.º 11.153, de 29 de julho de 2005, o Câmpus de Dourados (CPDO), em 

Dourados/MS foi desmembrado da UFMS e transformado na Fundação Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD), sendo a sua implantação em 1º de janeiro de 2006.  

Em 19 de setembro de 2005, o Câmpus de Corumbá (CPCO), em Corumbá/MS, 

passou a se chamar de Câmpus do Pantanal (CPAN). 

Em 2006 a UFMS aderiu ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), passando 

a ofertar também cursos de bacharelado na modalidade a distância. 

Em 2007, por meio do Ofício nº 243/2007-RTR, de 10 de setembro de 2007, a UFMS 

encaminhou à Direção do Departamento de Desenvolvimento das Instituições federais de 

Ensino Superior, da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação - SESU, um 

documento preliminar contendo em linhas gerais a proposta de participação da UFMS, 

                                            
3 Foram oferecidos inicialmente cursos de Licenciatura nos municípios de Bela Vista, Água Clara, Bela Vista, 
Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Jardim, Paranhos, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Dois Irmãos do 
Buriti, Ribas do Rio Pardo. Mais informações podem ser obtidas em Araújo (2014). 
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com as suas intenções, com vistas à adesão junto ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto 

n.º 6.096, de 24 de abril de 2007. 

Pela Resolução do Conselho Universitário (COUN) n.º 60, de 24 de outubro de 2007, 

que aprovou a proposta de participação da UFMS no REUNI, eram previstos cursos de 

graduação no Campus de Bonito (CPBO), no Campus de Naviraí (CPNV) e no Campus de 

Ponta Porã (CPPP), ofertados no Processo Seletivo da UFMS 2009 Verão e com o início de 

funcionamento a partir do ano letivo de 2009. Na mesma resolução foram relacionados 

vários novos cursos de graduação e programas de pós-graduação e, também, a alteração 

do número de vagas em diversos cursos de graduação, com previsão de implementação 

nos processos seletivos a serem realizados até o ano letivo de 2012. Em 2009, foram 

implantadas em Campo Grande a Faculdade de Computação (FACOM), decorrente de 

proposta de adesão da UFMS ao REUNI, e a Faculdade de Direito (FADIR). Em 2013 foram 

criados o Instituto de Física (INFI), o Instituto de Química (INQUI) e o Instituto de 

Matemática (INMA), bem como a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e 

Geografia (FAENG), em razão do desmembramento e respectiva desativação do Centro de 

Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET. 

No ano de 2014 foi criada a Escola de Administração e Negócios (ESAN); em 2017 

foram criados o Instituto de Biociências (INBIO) e o Instituto Integrado de Saúde (INISA), 

bem como a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (FACFAN); a 

Faculdade de Ciências Humanas (FACH); a Faculdade de Educação (FAED) e a Faculdade de 

Artes, Letras e Comunicação (FAALC). Em 2019, a Resolução do COUN nº 50 de 27 de 

março, aprovou a extinção do Campus de Bonito (PDI 2020-2024, p.15). 

Em 2020, a UFMS registrou a oferta de 114 cursos de graduação na modalidade 

presencial, divididos entre suas 25 Unidades da Administração Setorial entre elas: nove 

Campus, uma Escola, dez Faculdades e cinco Institutos. 

Em 2020, a UFMS registrou a oferta de 5 cursos de graduação (licenciatura e 

bacharelado) na modalidade a distância, ofertados em 11 polos (Campo Grande, São 

Gabriel do Oeste, Bataguassu, Rio Brilhante, Camapuã, Agua Clara, Costa Rica, Porto 

Murtinho, Bonito, Bela Vista, Miranda). Neste ano também tiveram início 3 novas 

especializações lato sensu a distância, que estão em andamento, são elas: Especialização 

em Ensino de Sociologia (ofertada pelo CPNV), Especialização em Gestão em Segurança 
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Pública (ofertada pela FADIR) e Especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas 

(ofertada pela FAALC). 

Em 2020, conforme Relatório de Indicadores da CPG/PROPP, a UFMS registrou a 

oferta de 67 programas de pós-graduação stricto sensu, sendo eles 36 cursos em nível de 

mestrado acadêmico, 21 em nível de doutorado e 10 em nível de mestrado profissional. 

Também no ano de 2020 a UFMS ofereceu 21 Programas de Residências Médicas, 

com 144 estudantes matriculados e 6 Programas de Residência Uni e Multiprofissionais, 

com 108 estudantes matriculados. 

Desta forma, a UFMS promove a disseminação do ensino superior ao atender a 

Capital e mais 18 cidades do interior do Estado, em seus Campus, sua sede e nos polos de 

apoio ao ensino, nas modalidades presencial e a distância. Recebe estudantes dos países 

fronteiriços como Paraguai e Bolívia e demais estudantes oriundos de programas de 

intercâmbio estudantil, tais como: Projeto Milton Santos de acesso ao Ensino Superior 

(PROMISAES) e SANTANDER, entre outros. 

Em sua trajetória histórica, a UFMS busca consolidar seu compromisso social com 

a comunidade sul-mato-grossense, gerando conhecimentos voltados à necessidade 

regional, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020) e do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2020-2024. 

Com vistas a ultrapassar os objetivos essenciais de aprimoramento do ensino e 

estímulo às atividades de pesquisa e de extensão, a UFMS vem participando ativamente 

da preservação dos recursos naturais do meio ambiente, especialmente da fauna e flora 

do Pantanal, região onde está inserida e que motiva estudos e pesquisas ecológicas na 

Instituição. 

Sempre buscando formar quadros profissionais capazes de promover mudanças 

políticas, econômicas e sociais necessárias à consolidação de uma sociedade tanto 

instruída quanto igualitária, a UFMS tece o seu cotidiano institucional com uma visão 

prospectiva da sua experiência, como ente social e público, conferindo novas perspectivas 

para o futuro; com efeito sua trajetória tem aportado novos caminhos para a superação 

de desafios e questões do presente. 

O organograma de 2020 da UFMS apresenta a sua estrutura e articulação entre os 

órgãos que a compõem (Figura 1). 
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Figura 1 - Organograma da UFMS 

 

Fonte: PDI (2020-204, p. 16). 
D 
/ 

1.2.1 Unidades da administração central 
 

Compõem a Administração Central da UFMS em 2020 a Reitoria, as Pró-Reitorias, 

as Agencias e as Secretarias Especiais. A Reitoria (RTR) compreende os respectivos órgãos: 

a Secretaria Especial de Avaliação Institucional (SEAVI), a Secretaria Especial de Educação 

a Distância (SEAD), a Procuradoria Jurídica (PROJUR/RTR), a Ouvidoria (OUV), a Auditoria 

Interna (AUD/RTR), a Agência de Comunicação Social e Científica (AGECOM), a Agência de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (AGETIC), a Agência de Desenvolvimento, 

Inovação e Relações Internacionais (AGINOVA) e o Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian (HUMAP). 

Segue abaixo as competências de cada uma das Unidades da Administração 

Central: 

 

 Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura (PROADI) 
 

A Pró Reitoria de Administração e Infraestrutura é a unidade responsável pela 

orientação, execução, coordenação e avaliação das atividades administrativas e de 

infraestrutura de toda a UFMS. 

Para o alcance da missão da UFMS e seu bom funcionamento administrativo e de 

infraestrutura, a PROADI está subdividida em 05 (cinco) coordenadorias: Coordenadoria 

de Contratos e Convênios - CCO, Coordenadoria de Compras e Logística - CCL, 

Coordenadoria de Serviços - CSV, Coordenadoria de Manutenção - CMT e Coordenadoria 

de Projetos, Obras e Sustentabilidade - CPO. 
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A unidade responsável pela coordenação, análise, avaliação, orientação e execução 

das atividades relacionadas à celebração de instrumentos jurídicos de serviços para a 

Universidade, bem como pela celebração de contratos e seus congêneres e convênios, 

promovendo o acompanhamento de instrumentos que envolva repasse de recursos 

orçamentários e ou/financeiros entre partes, como também pela análise de prestação de 

contas quando a UFMS figurar como concedente de recursos ou somente enquanto 

executora das ações é a Coordenadoria de Contratos e Convênios, a qual está subdividida 

em 02 (duas) Divisões, conforme Tabela 1: 

 
Tabela 1 - Divisões e Responsabilidades da CCO 

DIVISÃO RESPONSABILIDADE 

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Responsável pela execução dos procedimentos 
administrativos necessários a formalização, 
celebração, registro, controle e publicação dos 
Contratos Administrativos, Termos de Cessão e 
Permissão, Atas de Registros de Preços e suas 
alterações. Sendo responsável também pelos 
registros, publicações e controle dos Convênios e 
congêneres, bem como a realização de análise, no 
âmbito administrativo, dos pedidos de reajuste de 
preços e alterações dos contratos celebrados 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Responsável pelo acompanhamento físico-
financeiro, bem como pela análise das prestações 
de contas de Contratos, Convênios e Congêneres 
celebrados entre a UFMS e demais partícipes, 
inclusive com as Fundações de Apoio 
credenciadas, exclusivamente nos casos em que 
haja repasse de recursos orçamentários e/ou 
financeiros, oriundos de Programas e Projetos 
Institucionais, por prazo determinado, sendo 
responsável, ainda, pela análise da Planilha de 
Formação de Preços dos Contratos 
Administrativos relativos à contratação de mão de 
obra terceirizada 

Fonte: site proadi.ufms.br 

 
Para a viabilização de licitações/contratações, patrimônio e almoxarifado, a 

PROADI conta com a Coordenadoria de Compras e Logística – CCL/PROADI, que tem por 

competências instituídas, a coordenação, análise, avaliação, orientação e execução das 

atividades relacionadas à aquisição, controle, logística de guarda, distribuição e alienação 

de materiais, patrimônio, contratação de serviços para a Universidade, como também na 

gestão e suporte acerca dos procedimentos na concessão de diárias e passagens no 

sistema SCDP. A seguir apresentam-se as Divisões subordinadas à CCL, conforme Tabela 2: 
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Tabela 2 - Divisões e Responsabilidades da CCL 
DIVISÃO RESPONSABILIDADE 

DIVISÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO E 
PATRIMÔNIO (DIGAP/CCL/PROADI) 

Unidade responsável pela gestão, registro e 
controle dos bens móveis da Universidade 

DIVISÃO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO 
(DIGLI/CCL/PROADI) 

Unidade responsável por conduzir as licitações 
promovidas pela Administração 

DIVISÃO DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTROLE 
(DIGCOC/CCL/PROADI) 

Unidade responsável pela execução, 
acompanhamento e controle das atividades 
relativas a aquisição de materiais, prestações de 
serviços também na gestão e suporte acerca dos 
procedimentos na concessão de diárias e 
passagens no sistema SCDP 

DIVISÃO DE GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
(DIGERP/CCL/PROADI) 

Unidade responsável pelo registro formal de 
preços para futuras e eventuais aquisições de 
bens e prestação de serviços; pela consulta, 
cotação e atualização de preços e pela orientação, 
adequação e análise de termos de referência 

 
Nos casos em que há a necessidade de manutenção elétrica, hidráulica, de 

equipamentos e de bens imóveis, a unidade responsável é a Coordenadoria de 

Manutenção, que está dividida em 03 (três) Divisões, de acordo com a tabela abaixo: 

 
Tabela 3 - Divisões e Responsabilidades da CMT 

DIVISÃO RESPONSABILIDADE 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

Responsável pela execução das atividades 
relacionadas aos serviços de manutenção 
emergencial e de reparos nas instalações prediais 
na Universidade. 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E REFIGERAÇÃO 

Responsável pela execução das atividades 
relacionadas à manutenção de equipamentos 
elétricos, refrigeração e alta tensão na 
Universidade. 

DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL 

Responsável pelo apoio e suporte das atividades 
de gestão e planejamento da área de manutenção 
e pelo apoio nas atividades operacionais da 
Universidade. 

Fonte: site proadi.ufms.br 

 
A Coordenadoria de Serviços – CSV tem como missão coordenar, orientar e 

executar atividades relacionadas ao controle, a guarda, aos serviços de protocolo e ao 

arquivo central, bem como aos serviços de vigilância patrimonial e da comunidade, de 

conservação e paisagismo, de transporte e logística sustentável para a Universidade. A 

seguir apresentam-se as Divisões subordinadas à CSV, conforme Tabela 4: 

 
Tabela 4 - Divisões e Responsabilidades da CSV 

DIVISÃO RESPONSABILIDADE 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DA 
COMUNIDADE (DIPRO/CSV/PROADI) 

Execução e acompanhamento dos serviços de 
proteção patrimonial e da Comunidade da 
Universidade 

DIVISÃO DE TRANSPORTE (DITRA/CSV/PROADI) 
Execução e acompanhamento dos serviços de 
transportes da Universidade. 
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DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E URBANISMO 
(DIURB/CSV/PROADI) 

Execução, acompanhamento e fiscalização dos 
serviços de limpeza e conservação na 
Universidade. 

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL 
(DIDOC/CSV/PROADI) 

Execução, orientação e acompanhamento dos 
serviços de protocolo e arquivo da Universidade. 

Fonte: site proadi.ufms.br 

 
Os projetos e fiscalização de obras e reformas, além do planejamento e orientações 

sobre edificações, sustentabilidade e infraestrutura física da UFMS são de 

responsabilidade da Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade. 

 
Tabela 5 - Divisões e Responsabilidades da CPO 

DIVISÃO RESPONSABILIDADE 

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E 
SUSTENTABILIDADE 

Responsável pela elaboração de projetos de 
novas edificações, reformas e revitalizações e do 
Plano Diretor da UFMS. 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 
REFORMAS 

Responsável pela fiscalização e gestão dos 
contratos de obras, reformas e revitalizações em 
andamento na Universidade. 

DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS, IMÓVEIS E 
PROJETOS DE SEGURANÇA 

Responsável pela elaboração de projetos de 
segurança contra incêndio e pânico, 
licenciamentos ambientais que envolvem obras, 
reformas e revitalizações, e, ainda a gestão de 
imóveis. 

Fonte: site proadi.ufms.br 

 
Outrossim, com as readequações no organograma da IFES promovidas no ano de 

2019, torna-se imperativo o exercício de novas competências, bem como, capacitação de 

servidores com intuito de promover a excelência na execução das tarefas demandadas 

para as respectivas Unidades e que consequentemente refletirá na qualidade do serviço 

prestado à comunidade universitária. 

 

 Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) 

 
O ensino de graduação na UFMS é coordenado e supervisionado pela Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD), que tem como responsabilidade a elaboração das políticas de 

ensino de graduação para apreciação do Conselho de Graduação e do Conselho 

Universitário e coordenar as atividades dos órgãos executores dessas políticas sob sua 

responsabilidade. 

A PROGRAD é composta por três Coordenadorias. São elas:  

Coordenadoria de Administração Acadêmica (CAA): É a unidade responsável pelo 

controle acadêmico (inserção de dados sobre os cursos no SISCAD e no Sistema de 

Informação de Ensino), verificação da elegibilidade para colação de grau e pelos processos 
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de ingresso nos cursos de graduação da UFMS (Sisu, vestibular, mobilidade, Programa 

Estudante Convênio, transferência, ingresso de estrangeiros Portadores de Visto de 

Refugiado, humanitário ou Reunião Familiar e ingresso de diplomados), bem como 

acompanhamento das atividades docentes na graduação. 

 
Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do Ensino (CDA): É a unidade 

responsável pela coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades de ensino de 

graduação, tendo como objetivo desenvolver programas acadêmicos (incluindo os grupos 

do Programa de Educação Tutorial – PET, Programa de Monitoria, Projetos de Ensino de 

Graduação, Ligas Acadêmicas, etc.) e projetos (Projetos de Ensino de Graduação e Projetos 

Especiais), dar suporte nas avaliações externas dos cursos da UFMS e dar apoio à melhoria 

da organização didático-pedagógica dos cursos de graduação. 

 
Coordenadoria de Bibliotecas (CBI): É a Unidade responsável pelo acervo 

bibliográfico e audiovisual, tendo como objetivo prover informações ao ensino, pesquisa 

e a extensão da Universidade, por meio do planejamento, coordenação e procedimentos 

de atividades de coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação da 

informação. 

 

 Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esportes (PROECE) 

 
É a Unidade responsável por fomentar uma extensão universitária socialmente 

relevante e fortalecer a prática esportiva e artístico-cultural no âmbito interno, tudo isso, 

norteado pelo rigor acadêmico e pela busca da excelência. 

A PROECE é composta por três Coordenadorias. São elas: 

 
a) Coordenadoria de Extensão (CEX): A CEX é responsável pela coordenação, orientação e 

avaliação das atividades de extensão e conta com duas divisões subordinadas - Divisão de 

Planejamento da Extensão (DEPEX) e Divisão de Atendimento ao Extensionista (DIAEX). O 

planejamento, orientação e avaliação das ações de extensão desenvolvidas pela 

Universidade, em diálogo permanente com as dimensões do ensino, da pesquisa, dos 

direitos humanos e da administração, são realizados pela DIPEX e a execução de 

programas de extensão institucionais e pelo gerenciamento das ações de extensão pela 

comunidade acadêmica pela DIAEX. 
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b) Coordenadoria de Escola de Extensão (CEE): A CEE coordena, elabora, estimula, orienta, 

supervisiona e divulga a oferta de cursos de Especialização, Extensão, Formação de 

Professores e Divulgação e popularização da ciência, ampliando e fortalecendo o vínculo 

entre ensino, pesquisa e extensão da UFMS e a relação entre Universidade/Sociedade. 

Conta em sua estrutura organizacional com a Divisão de Gestão de Cursos (DIGC), que dá 

suporte administrativo e técnico nos diversos processos e programas que envolvem os 

cursos de extensão e especialização da UFMS e com a Divisão de Formação de Professores 

(DIFOR), que desenvolve as políticas e estratégias de articulação, aperfeiçoamento 

pedagógico e formação de professores e por auxiliar o desenvolvimento e a 

implementação pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem e de projetos de 

formação inicial e continuada de professores. 

c) Coordenadoria de Cultura e Esporte (CCE): A CCE é responsável pelo fomento, 

coordenação, supervisão, orientação e avaliação das atividades esportivas e artístico-

culturais da Universidade.  Para tanto, dispõe de uma estrutura administrativa composta 

por três divisões - Divisão de Gestão de Projetos Artísticos (DIPAR), Divisão de Gestão de 

Projetos Esportivos (DIGES) e Divisão de Eventos (DIEVE). A DIPAR realiza a orientação, 

acompanhamento e execução das ações artístico-culturais de caráter contínuo, 

desenvolvidas pela Coordenadoria por intermédio de editais e gestão do Teatro Glauce 

Rocha. A DIGES desenvolve, orienta, executa, acompanha/monitora e avalia as ações e 

projetos relacionados a área do esporte e pela gestão, conservação e manutenção dos 

espaços físicos esportivos da UFMS. Por sua vez, a DIEVE organiza e cria condições 

logísticas e estruturas para realização de eventos artísticos no âmbito institucional, além 

de responder pelo Museu de Arqueologia. 

 

 Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) 

 
A busca pela redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de 

democratização da universidade e da própria sociedade. Esse processo não pode se 

efetivar apenas no acesso à educação superior gratuita. Na UFMS, foi preciso reestruturar 

o organograma para viabilizar ações voltadas à permanência do estudante na Universidade 

e à conclusão de curso dos que nela ingressam. Somente assim, os efeitos das 

desigualdades apresentadas por um conjunto de estudantes provenientes de segmentos 

sociais menos favorecidos serão minimizados. 
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A UFMS foi reestruturada em 2017. Foi criada a PROAES – Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis, que é a unidade responsável pelo planejamento, coordenação, 

acompanhamento e avaliação da política estudantil da UFMS e das atividades dirigidas aos 

estudantes. A PROAES possui duas Coordenadorias: (1) Coordenadoria de Assistência 

Estudantil (CAE), responsável pela coordenação, execução, acompanhamento e avaliação 

da política de assistência estudantil e acompanhamento das ações dirigidas ao estudante 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ações de saúde e alimentação dos 

estudantes; (2) Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Inclusão (CDPI), 

responsável pelo acompanhamento das atividades relativas a estágios, egressos, 

acessibilidade e ações afirmativas voltadas ao estudante.  As duas coordenadorias, em 

conjunto, visam a promoção da cidadania e o atendimento aos estudantes vulneráveis 

tanto no aspecto econômico, por meio da concessão de auxílios em forma de subvenção 

financeira, quanto social, por meio do acompanhamento das pessoas com deficiência, 

pretos, pardos e indígenas. 

Cada Coordenadoria também possui sob sua responsabilidade três divisões assim 

definidas: 

 Divisão de Assistência ao Estudante - DIASE/CAE: responsável pelo atendimento, 

orientação e acompanhamento aos estudantes participantes de programas e 

projetos de assistência estudantil; 

 Divisão de Alimentação – DIALI/CAE: é a unidade responsável pelo 

desenvolvimento de ações de atenção à alimentação dos estudantes da UFMS; 

 Divisão de Saúde – DISAU/CAE: é a unidade responsável pelo desenvolvimento de 

ações de atenção à saúde dos estudantes da UFMS; 

 Divisão de Integração Estudantil - DIIES/CDPI: responsável pela recepção dos 

estudantes na UFMS e pela sua integração na vida universitária bem como pela 

articulação com instituições de representação dos estudantes visando à 

permanência e qualidade de vida; 

 Divisão de Desenvolvimento Profissional - DIDEP/CDPI: responsável pela 

supervisão das ações de acompanhamento profissional dos egressos e pelo 

monitoramento dos acordos e/ou termos de cooperação relativos aos estágios; 

 Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas - DIAAF/CDPI: responsável pelo 

desenvolvimento das ações voltadas à acessibilidade e ações afirmativas visando à 

inclusão dos estudantes na UFMS. 
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Nos Câmpus estão institucionalizadas as Unidades de Apoio da Assistência 

Estudantil (UAP-AE) para fortalecimento da Assistência Estudantil. 

As UAP-AE têm como responsabilidade: orientação, apoio, execução e 

acompanhamento das atividades assistenciais, psicológicas, sociais e educacionais, 

relacionadas aos estudantes nos Câmpus. 

No mesmo período, foram aprovadas Resoluções nos Conselhos Superiores da 

UFMS para estabelecer normas para a o programa de assistência estudantil, para ações 

afirmativas e acessibilidade. Algumas foram alteradas e hoje temos vigente as seguintes 

Resoluções: RESOLUÇÃO Nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, que institui a Política de Inclusão 

e Ações Afirmativas no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 

RESOLUÇÃO Nº 150, de 30 de Agosto de 2019, que estabelece as Normas 

Regulamentadoras para Verificação das Condições de Ingresso por Reserva de Vagas para 

Ações Afirmativas nos cursos de graduação e de pós-graduação no âmbito da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; e a RESOLUÇÃO Nº 135 de 28 de dezembro 

de 2018, que estabelece as Normas Regulamentadoras do Programa de Assistência 

Estudantil da UFMS. 

Com o regramento institucional tornou-se possível capacitar servidores e instituir 

bancas para verificação de raça/cor às vagas reservadas, disciplinar análise de laudos para 

Pessoa com Deficiência - PcD, estabelecer requisitos para a assistência estudantil, ampliar 

as formas de auxílio, dentre outros.  Os Restaurantes Universitários também tiveram uso 

disciplinado e os valores subsidiados estão atrelados à renda familiar per capita 

favorecendo os estudantes com maior vulnerabilidade econômica. 

 

 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) 

 
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) é a unidade responsável pela 

coordenação, superintendência, planejamento, orientação, execução e avaliação das 

atividades de administração de pessoal e de desenvolvimento dos recursos humanos da 

Universidade. 

• propor a política e as normas relativas à gestão de pessoal na Universidade; 

• estabelecer o desenvolvimento de indicadores que possibilitem o acompanhamento 

da gestão de pessoas; 

• supervisionar a elaboração do plano de capacitação dos servidores; 

• supervisionar os processos de avaliação das ações de capacitação; 
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• supervisionar os processos de concursos públicos da UFMS; 

• supervisionar o processo de execução dos concursos públicos de outras instituições 

que tenham contratos firmados com a UFMS; 

• supervisionar a ações voltadas a aplicação das legislações trabalhistas, 

previdenciárias e tributária na área de recursos humanos; 

• supervisionar os processos relativos e promover a movimentação interna de pessoal 

técnico-administrativo e docente; 

• supervisionar ações e programas de assistência, acompanhamento, 

aconselhamento e orientação de recursos humanos; 

• supervisionar e acompanhar as atividades do PAS-UFMS; 

• promover o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de recursos humanos; 

• supervisionar o acompanhamento e o controle dos servidores terceirizados na 

Instituição; 

• viabilizar a participação de servidores técnico-administrativos em cursos/eventos 

fora da Instituição; 

• manter sob o controle e atualizado o quadro de vagas e de lotação de pessoal; 

• manter sob controle os registros funcionais dos servidores em banco de dados 

informatizado com o objetivo de facilitar o gerenciamento das pessoas e da 

Instituição; 

• executar a política de recursos humanos aprovada pelos Conselhos Superiores na 

administração de pessoal; 

• colaborar, com as demais unidades da Universidade, no desenvolvimento de 

projetos, nas áreas de relações públicas e humanas, que venham contribuir para o 

melhor relacionamento interno e externo dos setores que mantém contato com o 

público; 

• exercer atividades de legislação de pessoal, operacional, sistêmica e de análise na 

aplicação da legislação pertinente dentro de sua área de responsabilidade; 

• orientar os servidores na utilização de sistemas de gestão de pessoal; 

• solicitar aos gestores de contrato e/ou fiscais as informações funcionais (cargo, 

lotação) para promover o cadastro e atualização dos dados dos empregados 

terceirizados de contratos de serviços contínuos celebrados pala UFMS; 

• atualizar mensalmente os contratos, em vigência, celebrados pela UFMS que 

envolvam a contratação de empregados terceirizados aos gestores; 
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• acompanhar a regularidade fiscal das empresas contratadas para a prestação de 

serviços com mão de obra terceirizadas; 

• publicar trimestralmente a relação dos empregados terceirizados atuantes na UFMS 

no Portal da Transparência, de acordo as orientações emanadas pelos Órgãos de 

Controle; 

• colaborar junto ao fiscal administrativo do contrato, sugerindo melhores métodos 

na execução dos trabalhos visando a segurança e prevenção de acidentes; 

• consolidar relatórios gerenciais; e 

• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

 
Está constituída por três Coordenadorias: 

 Coordenadoria de Administração de Pessoal 

É a unidade responsável pelo planejamento, coordenação e execução de todas as 

matérias relacionadas à administração de pessoal da Universidade. 

 

 Coordenadoria de Assistência à Saúde e à Acessibilidade 

É unidade responsável pela coordenação, organização, acompanhamento do 

Programa de Assistência à Saúde, bem como a orientação e a assistência aos servidores da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul quanto à prevenção de doenças, 

acessibilidade e ações afirmativas. 

 

 Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento 

É a unidade responsável pelo planejamento, organização, coordenação e 

acompanhamento dos procedimentos que envolvem o ingresso e o desenvolvimento dos 

servidores da Universidade. 

 

 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) da UFMS é a unidade 

responsável pela superintendência, orientação, coordenação e avaliação das atividades de 

pesquisa e de pós-graduação. 

A Estrutura da Propp está assim estabelecida, conforme fluxograma na Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura da Propp. 

 

 
São atribuições da Propp: (a) propor as políticas e normas de pesquisa e de pós-

graduação, no âmbito da UFMS; (b) atuar junto aos agentes financeiros para concessão de 

financiamentos e junto às entidades públicas e privadas, com vistas a obtenção de 

recursos; (c) coordenar os planos, programas e ações relativas à sua área de atuação; (d) 

apoiar e incentivar estudos, projetos e programas para o desenvolvimento econômico, 

social, científico e tecnológico; (e) promover a articulação com a comunidade na qual se 

insere, com outras universidades e com órgãos e entidades, visando o desenvolvimento 

cultural, científico e tecnológico, no âmbito da pesquisa e pós-graduação; (f) articular, 

junto à Agência de Desenvolvimento, Inovação e Internacionalização da UFMS, novas 

demandas e parcerias para a oferta de cursos de mestrado/doutorado profissional; (g) 

articular, junto aos grupos de pesquisa da UFMS e à Agência de Desenvolvimento, 

Inovação e Internacionalização, novas demandas e parcerias para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisas; (h) desenvolver e ampliar programas de fomento visando apoiar o 

surgimento de novas linhas de pesquisa e consolidar iniciativas, privilegiando áreas 

emergentes e/ou interdisciplinares; (i) auxiliar na elaboração de propostas de projetos, 

convênios e outros instrumentos jurídicos dessa natureza, ligados à área de atuação; (j) 

promover intercâmbios com instituições, visando a cooperação mútua para a realização 

de programas de pesquisa e pós-graduação; (k) pleitear a concessão de bolsas de pesquisa, 

de pós-graduação e de desenvolvimento tecnológico junto a órgãos financiadores; (l) 

fornecer subsídios, metas e indicadores à administração central da UFMS para a 
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elaboração de relatórios de gestão; (m) coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a 

execução das atividades das coordenadorias subordinadas à PROPP; (n) apoiar os 

Programas de Residência Médica e Multiprofissional; e (m)supervisionar e acompanhar os 

trabalhos das comissões relativas à pesquisa e à pós-graduação. 

 

 Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN) 
 

A Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN) é a unidade 

responsável em administrar as atividades relacionadas ao planejamento e ao orçamento 

contábil-financeiro da UFMS. A PROPLAN desempenha uma função executiva no contexto 

da gestão estratégica, uma vez que a ela compete, além de implementar as diretrizes para 

os níveis subsequentes de planejamento, propor as políticas e normas nesse particular. 

Ainda, é a unidade que desempenha a supervisão e elaboração da proposta orçamentária 

da Universidade, bem como também o seu orçamento interno e prestação de contas 

anual. 

Cumpre, por oportuno, sublinhar que a PROPLAN auxilia estudos, projetos e 

programas para o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico, além de 

promover melhorias quanto à eficiência administrativa por meio do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), 

consolidando assim uma atuação bastante significativa para a missão e a visão 

institucional. Suas unidades subordinadas correspondem à: 

 
a) Coordenadoria de Gestão Orçamentária (CGO), a qual compete, dentre outras 

atividades, elaborar normas e procedimentos relativos ao planejamento 

orçamentário, analisar e emitir pareceres sobre a viabilidade econômico-

orçamentário do PDI, coordenar a execução orçamentária das unidades da 

UFMS, bem como promover estudos econômicos destinados a subsidiar o 

planejamento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas; 

 
b) Coordenadoria de Planejamento Institucional (CPI), que, entre outras 

atribuições, é responsável pela elaboração, controle e avaliação do PDI e PDU, 

coordenação das atividades relativas à modernização administrativa da 

estrutura organizacional, realização de pesquisas de demanda social e definição 

de indicadores para subsidiar as ações de planejamento, além de prover a 
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atualização e manutenção dos sistemas de informações gerais do governo 

federal; 

 
c) Coordenadoria de Gestão Financeira e Contábil (CFC), a esta unidade compete, 

dentre outras atividades, elaborar normas e procedimentos relativos à 

execução financeira e contábil, subsidiar a Setorial de Contabilidade do 

Ministério da Educação (MEC) com o fornecimento de informações para o 

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), além de prover 

instruções técnicas às unidades operacionais que atuam na área financeira. 

 

  Agência de Comunicação Social e Científica (AGECOM) 
 

É a Unidade responsável pelo planejamento, organização, coordenação, execução 

e veiculação das atividades inerentes à Comunicação Social de natureza institucional e 

científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem entre suas competências 

divulgar notícias e executar as atividades de editoração e programação visual relacionadas 

à Instituição, prestar assessoria e apoio às várias Unidades da Universidade, assim como 

auxiliar os veículos de Comunicação Social que busquem informações sobre a UFMS. 

Compõem a Agecom: a Divisão de Produção Jornalística (Dipjor), a Divisão de Produção 

Visual e Gráfica (Dipvg) e a Divisão da Editora UFMS (Diedu). 

a) Divisão de Produção Jornalística (DIPJOR): É a unidade responsável pelo 

planejamento, organização, orientação, execução, produção e gerenciamento de 

conteúdos jornalísticos para os veículos oficiais, mídias sociais digitais institucionais 

e emissoras de radiodifusão educativa (Rádio e Televisão) da UFMS, e pelo 

relacionamento entre a Universidade e os veículos de comunicação em geral; 

b)  Divisão de Produção Visual e Gráfica (DIPVG): É a unidade responsável pela 

orientação, coordenação e execução das atividades institucionais de planejamento 

visual da Universidade, criação de artes e material gráfico. 

c) Divisão da Editora (DIEDU): É a unidade responsável pelo planejamento e 

produção editorial da Universidade. 

 

 Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais (AGINOVA) 

 
A Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais, criada no ano 

de 2017, é a unidade da UFMS responsável pela articulação, fomento, assessoramento 
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técnico e de apoio à gestão de ações que tenham como escopo políticas de cooperação 

nacional e internacional, a integração de atividades entre a Universidade, Empresas, 

Governo e Sociedade para a promoção da inovação, do empreendedorismo e do 

fortalecimento das relações da Universidade por intermédio de seus projetos 

institucionais voltados para o desenvolvimento da UFMS. 

A AGINOVA é composta por três Divisões, conforme demonstrado na Figura 3: 

Divisão de Articulação Institucional (DIARI/AGINOVA), Divisão de Empreendedorismo, 

Inovação e Propriedade Intelectual (DIEIP/AGINOVA) e Divisão de Relações Internacionais 

(DIRIN/AGINOVA). Além dessas unidades, estão vinculados à Aginova o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) e a Pantanal Incubadora Mista de Empresas (PIME). 

O modelo organizacional favorece a sinergia interna, integrando as unidades, e a 

sinergia externa, apoiando o caráter multidisciplinar de atuação da Agência em 

atendimento às suas competências institucionais. Essa organização é fator determinante 

para que a AGINOVA desempenhe com excelência suas atividades. 

 
Figura 3 - Estrutura Organizacional – Aginova (Resolução COUN/UFMS nº 74/2019) 

 
Fonte: Site UFMS 

 

 Tecnologia da Informação e Comunicação (AGETIC) 

 
A AGETIC foi criada em 2017 com a finalidade de coordenar, orientar, 

supervisionar, executar e controlar as atividades de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), no âmbito da UFMS. A AGETIC é proveniente do antigo Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI) e em 2017 teve sua estrutura organizacional e 

denominação alteradas. 

A AGETIC divide-se em duas coordenadorias: Coordenadoria de Gestão de 

Infraestrutura (CGI) e Coordenadoria de Gestão de Sistemas (CGS). A CGI é dividida em três 

divisões: Divisão de Suporte ao Cliente (DISC), Divisão de Gestão de Redes e 
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Telecomunicações (DIGRT) e Divisão de Gestão de Infraestrutura e Serviços (DIGIS). A CGS 

é dividida em duas divisões: Divisão de Desenvolvimento (DIDS) e Divisão de Gestão e 

Processos (DIGP). 

A integração entre as unidades e a nova estrutura organizacional da AGETIC 

caracteriza fator determinante para a concretização das ações até aqui realizadas, 

contribuindo para a constante melhoria dos serviços digitais da UFMS. 

 

 Secretaria de Avaliação Institucional (SEAVI) 

 
A SEAVI foi criada em 2017 e é a Unidade responsável por coordenar e articular as 

diversas ações de avaliação desenvolvidas na Instituição. Tem como competências: 

 Auxiliar na elaboração do Plano de Avaliação Interna da CPA; 

 Acompanhar a execução do Plano de Avaliação Interna no âmbito da UFMS; 

 Propor e realizar eventos para subsidiar o Processo de Avaliação Institucional; 

 Propor a criação de um sistema de informação para gerenciamento do Processo de 

Avaliação Institucional; 

 Assessorar na elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional da CPA; 

 Apoiar a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPP) nos processos de Avaliação da Instituição, Avaliação de Cursos 

e Avaliação de Desempenho dos Estudantes; 

 Sistematizar os processos e resultados das ações de avaliação em relatórios parciais 

e em publicação final, em comum acordo com a CPA e encaminhá-los aos devidos 

fins; 

 Promover a integração da CPA com as CSAs; 

 Promover a participação da Comunidade Universitária no Processo de Avaliação 

Institucional; 

 Consolidar relatórios gerenciais e 

 Desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

 

 Secretaria de Educação a Distância (SEAD) 

 
A Secretaria Especial de Educação a Distância (SEAD) é a unidade responsável pela 

articulação institucional das estratégias e políticas de ofertas de cursos e atividades 

mediadas por TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) de cursos de graduação, 

pós-graduação e extensão na modalidade a distância, bem como a condução das ações 
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macros referentes às unidades subordinadas. Atualmente, em seu organograma, possui 

duas divisões administrativas. A Divisão de Educação a Distância (DIEAD) é responsável 

pela articulação e apoio às ofertas de cursos e atividades na modalidade a distância em 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade a distância. Por sua vez, a 

Divisão de Inovação de Tecnologias Educacionais (DINOV) é responsável pelo suporte ao 

uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para os cursos de cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão na modalidade à distância e pela produção de 

conteúdos audiovisuais e difusão das tecnologias de ensino utilizadas em cursos e 

atividades na modalidade à distância. 

 

 Auditoria Interna Governamental (AUD) 
 

A Auditoria Interna Governamental (AUD) é a unidade responsável pela promoção 

do controle da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados quanto à eficácia, 

eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da UFMS, tendo 

como missão fortalecer e assessorar a alta administração da universidade, buscando 

agregar valor à gestão segundo os princípios constitucionais e legais. 

As atividades da AUD permeiam todas as áreas da UFMS, prestando orientação aos 

administradores quanto aos princípios e às normas de controle interno, caracterizando-se, 

assim, como um trabalho preventivo no que se refere à utilização dos recursos públicos. 

A AUD está subordinada diretamente ao Conselho Universitário, conforme 

Resolução (COUN) nº 71, de 2 de dezembro 2020, e se sujeita à orientação normativa e 

supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando 

apoio aos órgãos e às unidades que o integram, conforme o artigo 15 do Decreto n° 3.591, 

de 06 de setembro de 2000. Essa vinculação técnica visa proporcionar qualidade aos 

trabalhos e efetividade aos resultados de auditoria e maior independência. 

 

 Procuradoria Jurídica (PROJUR) 
 

A Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (PF-UFMS) é o órgão exclusivo de consultoria e assessoramento jurídico da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

Assim, nos termos do art. 11, V da Lei Complementar n. 73 e art. 10 da Lei Ordinária 

10.480/02 a PF-UFMS é o órgão da Procuradoria-Geral Federal (PGF) com atribuição para 

auxiliar os gestores da UFMS no controle interno da legalidade dos seus atos, 
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esclarecendo-lhes as dúvidas jurídicas que eventualmente surjam no exercício das suas 

atribuições gerenciais. 

A atuação dos órgãos da AGU, incluída a PF-UFMS, dá-se em um contexto de 

Advocacia de Estado. Na atuação consultiva, por meio das manifestações jurídicas (notas, 

despachos e pareceres), tem-se o controle da validade jurídica de políticas públicas e atos 

administrativos. De modo preventivo, são apontadas as soluções que neutralizem e 

corrijam as situações de ilicitude para a efetivação segura da política pública. 

À PF-UFMS compete: 

- representar extrajudicialmente a UFMS, observadas as normas estabelecidas pela 

Procuradoria-Geral Federal (Portaria PGF 911 de 10/12/2018); 

- orientar a execução da representação judicial da UFMS, quando sob a 

responsabilidade dos demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal;  

- exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito da 

UFMS, aplicando-se, no que couber, a legislação pertinente; 

- auxiliar os demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal na apuração 

da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da UFMS, 

para inscrição em dívida ativa e respectiva cobrança; 

- fixar, quando demandada, a interpretação do ordenamento jurídico, salvo se 

houver orientação normativa da Advocacia-Geral da União. 

 
Não há relação hierárquica ou subordinação técnica dos Procuradores Federais em 

relação aos órgãos da UFMS. O exercício da autonomia técnica dos advogados públicos 

reclama distanciamento dos interesses imediatos dos gestores e administradores. Uma 

das garantias à autonomia técnica dá-se pela forma de nomeação do Procurador-Chefe da 

PF-UFMS, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, por 

indicação do Advogado-Geral da União, conforme Art. 12, § 3º, da Lei nº 10.480/02; e Art. 

2º, II, do Dec. n. 8.821/16. 

A PF-UFMS não atua diretamente em processos judiciais em que a UFMS seja parte. 

Tal atribuição compete a outro órgão da PGF que defende em juízo todas as autarquias e 

fundações públicas federais. Trata-se da Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso 

do Sul (PF-MS). 

Entretanto, por estar mais próximo dos órgãos e setores da Universidade, a PF-

UFMS auxilia a PF-MS na coleta de elementos para a defesa da Universidade em juízo. 



58 
 

Vê-se, portanto que a atuação das Procuradorias Federais é voltada para a defesa 

da instituição UFMS, não tendo atribuições para a defesa de interesses exclusivos dos 

servidores da Universidade. 

A PF-UFMS tem sua sede em Campo Grande, Campus da UFMS. As consultas com 

origem nos demais campi da UFMS são encaminhadas à PF-UFMS e devolvidas à origem 

após a manifestação jurídica. O assessoramento, nesses casos, é feito em geral à distância, 

pelos meios tecnológicos disponíveis. 

 

 Ouvidoria (OUV) 
 

A Ouvidoria da UFMS foi formalmente instituída no ano de 2005 pela Resolução nº 

61 de 12 de dezembro de 2005. Quando a Lei n. 12.527/2011, denominada de Lei de 

Acesso à Informação (LAI), entrou em vigor, em maio de 2012, a Ouvidoria aderiu ao e-SIC 

e começou a recepcionar também as demandas de acesso à informação. Quanto às 

manifestações de Ouvidoria (sugestões, elogios, solicitações de providências, 

reclamações, denúncias e simplifique), até o final de 2015 era utilizado um sistema próprio 

da UFMS para o recebimento e tratamento destas. Entretanto, em janeiro de 2016 o 

sistema foi descontinuado e passou-se a utilizar o Sistema de Ouvidorias do Poder 

Executivo Federal e-OUV. 

Atualmente a Ouvidoria faz uso do sistema online para recebimento das 

manifestações denominado de Fala.BR, disponível em https://falabr.cgu.gov.br. O sistema 

Fala.BR é uma plataforma desenvolvida e disponibilizada pela Controladoria-Geral da 

União (CGU), foi implementada no ano de 2019 e integra os serviços de Ouvidoria (e-OUV) 

e Acesso à Informação (e-SIC). 

Dessa forma, a Ouvidoria da UFMS instituiu os canais de recebimento de 

informações online através do sistema Fala.BR, disponível para acesso 24 horas por dia, 

porém também recebe informações por cartas, e-mails, telefone, solicitações via setor de 

protocolo da Instituição e presencialmente. O atendimento presencial, realizado de 

segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h, conta com um local acessível para 

cidadãos com mobilidade reduzida, sendo que as salas da Ouvidoria estão localizadas no 

saguão do prédio da Reitoria. 

Por meio da Ouvidoria o cidadão pode registrar sua sugestão, reclamação, 

solicitação, denúncia, elogio e realizar pedidos de acesso à informação. 

https://falabr.cgu.gov.br/
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Além do Ouvidor, a Ouvidoria conta com o apoio de um Técnico-Administrativo, 

ambos responsáveis pelo atendimento a toda sociedade e também pelo tratamento das 

demandas. A Ouvidoria atua no encaminhamento das manifestações, realizando a 

interlocução entre o usuário dos serviços públicos e o setor competente pela 

apuração/resposta das demandas. 

Como forma de abranger a Transparência, o site da Ouvidoria 

(https://ouvidoria.ufms.br/) contempla os dados estatísticos do volume de manifestações 

e relatórios de gestão anuais. O trabalho da Ouvidoria da UFMS em conjunto com todos 

os setores da Instituição, possibilitou a obtenção de um índice de atendimento de 100%, 

com todas as demandas respondidas dentro dos prazos estabelecidos nas legislações 

vigentes. 

A atuação ativa da Comunidade Acadêmica e Sociedade, por meio desta 

ferramenta de controle, tem transformado esta Instituição social e administrativamente, 

pois torna-se cada vez mais visível as mudanças estruturais e legais, pautadas na ética, 

eficiência e moralidade públicas. 

 

 Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) 
 

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) foi inaugurado em 

13 de maio de 1971, com o objetivo de oferecer suporte ao curso de Medicina da então 

Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). Por falta de recursos, o Hospital foi 

fechado logo em seguida, sendo reaberto no dia 03 de abril de 1975. 

Com a divisão do estado de Mato Grosso, foi concretizada a federalização da 

instituição, que passou a se chamar Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, por meio da Lei Federal nº 6.674, de 5 de julho de 1979. 

O Hospital ocupa uma área de 35.350m2, sendo 28.300m2 de área construída que 

engloba Ambulatórios de Especialidades, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, CTIs Adulto 

e Pediátrico, UTI Neonatal, além de Unidade Coronariana (UCO), Pronto Atendimento 

Médico (PAM), Diagnóstico por Imagem, Serviço de Radiologia, Banco de Leite Materno, 

Hemodiálise e conta com residência médica em 20 especialidades. 

Em 18 dezembro de 2013, o Humap-UFMS passou a ser administrado pela Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação, tendo 

como objetivos: 

https://ouvidoria.ufms.br/
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 Ofertar à população, assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 

diagnóstico e terapêutico, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Oferecer apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão do ensino-aprendizagem e à 

formação de pessoas no campo da saúde pública; e 

 Implementar o sistema de gestão única, com a geração de indicadores 

quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas. 

Atualmente o Humap - UFMS dispõe de 1.499 colaboradores do quadro próprio, 

sendo 505 servidores admitidos mediante concurso pelo Regime Jurídico Único (RJU), 983 

empregados públicos admitidos mediante concurso com base na Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). 

 
A Administração Central da UFMS tem como órgão consultivo a Assembleia 

Universitária e como órgãos consultivos e deliberativos o Conselho Universitário (COUN), 

o Conselho Diretor (CD), o Conselho de Graduação (COGRAD), o Conselho de Pesquisa e 

de Pós-Graduação (COPP), o Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (COEX), 

e como órgão executivo, a Reitoria (RTR). 

A Assembleia Universitária, convocada pelo Reitor, e reunida em sessão solene, 

constituirá um fórum de debates de assuntos relevantes de âmbito estadual, nacional e 

internacional, e de entrega de títulos e dignidades universitárias aprovadas pelo COUN, 

que é um órgão de jurisdição superior da UFMS, deliberativo e consultivo em matéria 

acadêmica, de definição da política universitária, e instância final nesses assuntos, e de 

recursos, nos casos de natureza didático-científica, administrativa, econômico-financeira 

e patrimonial, tendo sua composição, competências e funcionamento definidos no 

Estatuto e Regimento Geral. 

O CD é um órgão deliberativo e consultivo em matéria administrativa, disciplinar, 

econômico-financeira e patrimonial, tendo sua composição, competências e 

funcionamento definidos no Estatuto e no Regimento Geral. 

O COGRAD é um órgão deliberativo, normativo e consultivo em matéria didático-

científica relativa ao ensino de graduação, presidido pelo Pró-reitor de Graduação. 

O COPP é um órgão deliberativo, normativo e consultivo em matéria das áreas de 

pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e do ensino de pós-graduação, presidido 

pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. 
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O COEX é um órgão deliberativo, normativo e consultivo em matéria de extensão, 

prestação de serviços e questões relativas aos estudantes e às relações interinstitucionais 

e internacionais, presidido pelo Pró-reitor de Extensão, Cultura e Esportes. 

A composição de todos os órgãos colegiados da UFMS é realizada de acordo com a 

Legislação Federal, o estatuto e o regimento geral, contemplando os três segmentos da 

comunidade interna (corpo docente, corpo técnico-administrativo de educação e 

estudantes) e os representantes da comunidade externa, no caso dos órgãos colegiados 

superiores. 

 

1.2.2 Unidades da administração setorial 
 

Compõem a Administração Setorial os Campi, as Faculdades, os Institutos e uma 

Escola. Atualmente, na Sede, a UFMS possui dezesseis unidades setoriais acadêmicas, 

sendo dez Faculdades: Faculdade de Computação (FACOM), Faculdade Direito (FADIR), 

Faculdade de Medicina (FAMED), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), 

Faculdade de Odontologia (FAODO), Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo 

e Geografias (FAENG), Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição 

(FACFAN), Faculdade de Ciências Humanas (FACH), Faculdade de Educação (FAED) e a 

Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (FAALC); cinco Institutos: Instituto de Física 

(INFI), Instituto de Química (INQUI), Instituto de Matemática (INMA), Instituto de 

Biociências (INBIO) e o Instituto Integrado de Saúde (INISA); e uma escola: Escola de 

Administração e Negócios (ESAN). 

No interior do Estado, a UFMS possui unidades setoriais acadêmicas, denominadas 

Campus, em nove municípios: Campus de Aquidauana (CPAQ), Campus de Chapadão do 

Sul (CPCS), Campus de Corumbá (CPAN), Campus de Coxim (CPCX), Campus de Naviraí 

(CPNV), Campus de Nova Andradina (CPNA), Campus de Paranaíba (CPAR), Campus de 

Ponta Porã (CPPP) e Campus de Três Lagoas (CPTL). 

A administração de cada unidade da Administração Setorial é exercida, em nível 

deliberativo, pelos Conselhos e, em nível executivo, pelas Diretorias, com funções 

especificadas no Regimento Geral da UFMS. 

 

1.2.2.1 Administração dos cursos de graduação presenciais e a distância 
 

O Colegiado dos Cursos de Graduação, nas modalidades presencial e a distância, é 

definido no Regimento Geral da UFMS, como unidade didático-científica responsável pela 
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supervisão das atividades didáticas do curso, pela orientação aos acadêmicos, com vistas 

a sua efetiva integração no âmbito comunitário e do desempenho de cada um deles, no 

cumprimento de suas obrigações. A coordenação do curso de graduação é exercida, em 

nível deliberativo, pelo Colegiado de Curso de Graduação e, em nível executivo, pelo 

Coordenador de Curso de Graduação. 

Os cursos de graduação presenciais da UFMS eram regidos pela Resolução 

COEG/UFMS nº 269, de 1º de agosto de 2013, consolidada em novembro de 2017, que 

definia o seu funcionamento; e os cursos de graduação a distância da UFMS eram regidos 

pela Resolução COEG/UFMS nº 349, de 1º de setembro de 2014. Em 2018, foi publicada a 

Resolução nº 550/COGRAD, de 20 de novembro de 2018 que aprovou o regulamento geral 

dos cursos de graduação da UFMS, não havendo mais distinção entre os regulamentos 

para os cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância. 

As políticas de ensino de graduação são de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), e no âmbito da modalidade a distância são estabelecidas em 

parceria com a Secretaria de Educação a distância (SEAD). 

Cumpre destacar que a SEAD, embora seja a unidade responsável pela articulação 

das políticas de ofertas de cursos e atividades mediadas por Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s) de cursos de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade a 

distância, a sua estrutura organizacional não corresponde ao modelo vigente das unidades 

setoriais acadêmicas, sendo um órgão suplementar, vinculado à Reitoria. 

 
1.2.2.2 Administração dos cursos de pós-graduação 
 

A coordenação dos cursos de pós-graduação stricto sensu é exercida em cada 

Campus, Faculdade, Instituto ou Escola no qual está alocado o curso, no âmbito 

deliberativo, por um Colegiado de Curso; e, no âmbito executivo, por Coordenador (a) 

eleito entre seus pares, instituídos conforme as definições do Regimento Geral da UFMS. 

O processo de eleição de colegiado é normatizado e acompanhado por uma 

comissão constituída pelo Diretor da Unidade de Administração Setorial, sendo a 

designação de competência do próprio Diretor. 

A coordenação dos cursos de pós-graduação lato sensu é exercida por uma 

Comissão Especial de Curso designada pelo Diretor da Unidade da Administração Setorial. 

O processo de escolha dos docentes que compõem a Comissão Especial de Curso e o seu 

Presidente é definido no regulamento do curso, sendo o Presidente da Comissão Especial 
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de Curso designado pelo Diretor de Unidade da Unidade da Administração Setorial, dentre 

os integrantes docentes. 

 
1.3 COMPOSIÇÃO DA CPA 
 

Em cumprimento ao art. 11 da Lei 10.861/2004, a CPA foi constituída por ato do 

dirigente máximo da instituição de ensino superior, por meio das Portarias RTR nº 865, de 

21 de junho de 2017; RTR n.º 902, de 27 de julho de 2017; RTR n.º 1229, de 16 de outubro 

de 2017, RTR Nº 264, de 13 de março de 2018, RTR Nº 343, de 26 de março de 2018, RTR 

Nº 443, de 13 de abril de 2018, RTR Nº 489, de 20 de abril de 2018, RTR nº 1.190, de 02 de 

agosto de 2019, RTR Nº 282, de 21 de fevereiro de 2020, RTR Nº 609, de 21 de fevereiro 

de 2020 e RTR Nº 663, de 25 de junho de 2020, sendo assegurada a participação de todos 

os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, como se segue: 

 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 
 

Presidente: Profa. Maria Inês de Affonseca Jardim 
Substituto (a) imediato (a): Profa. Christiane Areias Trindade 

 
Representantes Docentes: 
 

Prof. Além Mar Bernardes Gonçalves 
Prof. Leandro Sauer 
Profa. Suzi Rosa Miziara Barbosa 

 
Representantes Técnico-Administrativos: 
 

Anderson Cicero da Silva Dias 
Rogers Barros de Paula 
Cláudio Zarate Max 
Hugo Orofino Lima 
Jacyara de Souza 

 
Representantes dos Estudantes: 
 

Graduação: Daniel Pontin Rodrigues 
Pós-Graduação: Rafaela de Deus Lima 

 
Representante da Sociedade Civil Organizada: Caio Benjamin Dias Filho 
 

A CPA conta com a colaboração de vinte e cinco Comissões Setoriais de Avaliação 

(CSAs), uma em cada Unidade Acadêmica Setorial, compostas por docentes, estudantes e 

técnico-administrativos indicados pela Direção da UAS e nomeados por meio de Instrução 
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de Serviço. O mandato dos membros das CSAs é trienal e a composição em cada UAS, pode 

ser obtida no sítio da SEAVI em: https://SEAVI.ufms.br/csa. 

A atuação da CPA e das CSAs foi regulamentada por meio da Resolução COUN nº 

96, de 28 de junho de 2019, observada a legislação nacional. 

 

2. METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A autoavaliação institucional foi realizada em 2020 de acordo com o Plano de 

Atividades para a coleta de informações junto aos setores UFMS. A seguir serão descritos 

os segmentos participantes, as etapas, as técnicas e os instrumentos utilizados para a 

coleta e análise de informações. 

 
2.1 SEGMENTOS PARTICIPANTES DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Em 2020 participaram da autoavaliação institucional todos os segmentos da UFMS, 

ou seja, estudantes, professores, técnico-administrativos e gestores (coordenadores de 

curso e diretores das UAS). 

Com relação aos egressos dos cursos de graduação e de pós-graduação, a UFMS 

desenvolveu um instrumento para a coleta de informações relativas a: ocupação atual, 

importância da imagem da UFMS para a obtenção do emprego, realização profissional, 

complementação na formação profissional e se existe vínculo atual com a UFMS. 

Em 2020, foram aplicados questionários nos dois semestres. A descrição mais 

completa consta no subitem 2.2. 

A coleta de informações e dados, junto às Pró-reitorias e unidades operacionais 

vinculadas às mesmas e à Reitoria (vide organograma da UFMS), foi realizada conforme 

Plano de Atividades da CPA observada a data de corte das informações em novembro de 

2020. 

 

2.2 ETAPAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA A COLETA E A ANÁLISE DOS DADOS 
 

As etapas cíclicas da autoavaliação institucional na UFMS compreendem aquelas 

definidas no Plano de Atividades da CPA: 

(1) Preparação; 

(2) Sensibilização; 

(3) Consulta aos segmentos da comunidade universitária, via aplicação de 

questionários e Coleta de Informações das Unidades de gestão; 

https://seavi.ufms.br/csa
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(4) Sistematização das Informações, análise e diagnóstico da realidade 

institucional;  

(5) Divulgação dos resultados por parte da CPA e das CSAs à comunidade 

universitária e discussão dos resultados desencadeados pelos diferentes níveis de 

gestão com a comunidade acadêmica; e 

(6) Meta Avaliação ou Balanço Crítico. 

 

2.2.1 Preparação 
 

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

a execução das etapas de autoavaliação. O Plano de atividades foi desenvolvido pela CPA, 

no início de 2020. 

Também foi realizada a revisão e atualização dos instrumentos de avaliação 

interna. 

Em 2020 a matriz de avaliação sofreu algumas alterações em relação a de 2019, 

com objetivo de adequá-la ao momento de ensino remoto imposto pela pandemia da 

Covid-19. 

Os segmentos avaliados foram: 

a) Estudantes (graduação presencial e a distância, pós-graduação stricto sensu e 

residentes); 

b) Docentes (efetivos e colaboradores, da graduação e pós-graduação, nas modalidades 

presencial e a distância); 

c) Técnico-administrativos; 

d) Coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu; 

e) Diretores de Unidades Acadêmicas Setoriais (UAS). 

 
A escala avaliativa utilizada encontra-se na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Escala avaliativa dos instrumentos de autoavaliação da UFMS 

Escala Numérica Conceito 

0 Não quero responder 

0 Não se aplica 

1 Insatisfatório 

2 Parcialmente satisfatório 

3 Satisfatório 

4 Bom 

5 Muito bom 

Fonte: CPA (2020). 
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Em razão da necessidade de manter o sigilo, no caso da avaliação das disciplinas, 

em que a turma é composta por menos de 5 alunos, foi acrescentada a opção “Não quero 

responder”, com valor zero.  Da mesma forma na opção “Não se aplica”, foi atribuído valor 

zero. Na geração dos gráficos, o número dos participantes que escolheram essas 

alternativas é considerado, mas como o valor é zero, a média gerada não considerou essas 

escolhas, portanto o SIAI, gera universos totais diferentes, para indicar a média, por 

indicador avaliado.  

Mediante a definição de uso das médias, para padronizar as análises e manter a 

série histórica, os resultados da percepção dos segmentos da UFMS, neste relatório, 

observarão a seguinte escala (Tabela 7): 

 
Tabela 7 - Escala para a análise das médias 

Nota Escala Conceito 

0 - Não se aplica e Não quero responder 

1 1 a 1,99 Insatisfatório 

2 2,0 a 2,99 Parcialmente satisfatório 

3 3,0 a 3,99 Satisfatório 

4 4,0 a 4,99 Bom 

5 5,0 Muito bom 

Fonte: CPA (2020). 

 
Os instrumentos de consulta à comunidade foram aplicados por meio do Sistema 

de avaliação institucional (SIAI), observando-se a garantia do sigilo e a fidedignidade nos 

indicadores de adesão. Para tanto, na coleta de 2020, considerou-se o preenchimento de 

100% do questionário, como requisito para a validação das respostas. 

 

2.2.2 Sensibilização 
 

Um componente essencial para a realização das avaliações internas é a cooperação 

expressiva da comunidade universitária nos processos avaliativos. A opção na UFMS é pela 

adesão voluntária, estimulada por processos de sensibilização. Para que a participação 

voluntária seja efetiva e confiável é preciso que os atores envolvidos tenham 

conhecimento da existência desses processos e da sua importância para a Universidade e 

a sociedade, o que pressupõe a disseminação de uma cultura de avaliação. 

Nos processos de sensibilização na UFMS há destaque para a atuação das CSAs, em 

cada uma das Unidades da Administração Setorial (UAS). Desse modo, as ações são 

iniciadas pela CPA e procuram alcançar os diferentes segmentos da comunidade 
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universitária, por meio das CSAs, que são as responsáveis por atuar nas suas respectivas 

UAS. 

Para o fluxo de sensibilização ser eficaz, a CPA envolve outros setores, como a 

Agência de Comunicação Social e Científica (AGECOM), a Secretaria Especial de Avaliação 

Institucional (SEAVI) e a Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGETIC), no 

intuito de desenvolver ações que objetivem dar visibilidade aos processos avaliativos.  

As estratégias utilizadas pela CPA para a sensibilização abrangeram: 

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 Rádio da Educativa 

Universitária; 

d) envio de frases curtas por whatsApp e Facebook, para os segmentos; 

e) divulgação de jornal online/boletim online sobre os processos de autoavaliação da 

UFMS; 

f) cartaz informativo; 

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

plataforma online de avaliação, com instruções gerais; e 

h) participação da CPA e da SEAVI nos eventos de formação continuada de professores e 

coordenadores de cursos de graduação presencial e a distância, organizados pela 

PROGRAD. 

A partir das ações desencadeadas pela CPA, cada CSA estabeleceu estratégias 

próprias para a sensibilização e divulgação de informações sobre a autoavaliação 

institucional. 

A sensibilização se inicia, a cada semestre, a partir do envio por e-mail de 

comunicados informativos destinados a todos os segmentos, bem como, de orientações 

para as CSAs e comunicados formais encaminhados via SEI para as Pró-Reitorias. 

O monitoramento da adesão da comunidade acadêmica foi feito em tempo real 

por meio do SIAI, plataforma também acessada pelos membros das CSAs. Semanalmente, 

a adesão era divulgada aos membros das CSAs para intensificação das ações de 

sensibilização da comunidade. 
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2.2.3 Consulta aos segmentos da comunidade universitária, via aplicação de 
questionários e coleta de informações das unidades de gestão 
 

A adesão é voluntária, e a partir de dezembro de 2015, o preenchimento do 

questionário de avaliação passou a valer pontuação para atividades complementares, para 

os estudantes, conforme previsto na Resolução COEG Nº 565, de 18 de dezembro de 2015. 

Em 2020, o processo de coleta de informações para as percepções dos segmentos 

da comunidade universitária foi aplicado por meio do SIAI, desenvolvido pela AGETIC com 

apoio da CPA e da SEAVI. Esse sistema congrega a Avaliação de Desempenho da Carreira 

Docente da UFMS, o Plano de Atividades dos Docentes e a Avaliação Institucional. 

No primeiro semestre de 2020 somente os estudantes e docentes realizaram a 

autoavaliação institucional, no segundo semestre foi realizada a aplicação dos 

questionários também para os segmentos coordenadores de curso (de graduação e pós-

graduação stricto sensu), diretores de UAS e técnico-administrativos, contemplando os 

cinco eixos da avaliação dos SINAES. (Tabela 8). 

 
Tabela 8 - Aplicação de questionários, por semestre e segmentos. 2020. 

Segmento 1º Semestre 2º Semestre 

Estudantes de graduação 
presencial 

X X 

Estudantes de graduação a 
distância 

X X 

Estudantes de pós-graduação 
stricto sensu 

X X 

Estudantes de residência 
(médica e multi-profisssional) 

X X 

Docentes de cursos de 
graduação e pós-graduação 
(presenciais e a distância) 

X X 

Coordenadores de cursos de 
graduação 

- X 

Coordenadores de cursos de 
pós-graduação stricto sensu 

- X 

Diretores de Unidades 
Acadêmicas Setoriais (UAS) 

- X 

Técnico-administrativos - X 

Fonte: CPA/SEAVI (2020). 

 
Embora sejam considerados os indicadores gerais de avaliação emanados dos cinco 

eixos, os questionários são montados especificamente para cada segmento, observando-

se seu nível de atuação na IES e a efetiva possibilidade de avaliar os aspectos institucionais. 

Os questionários são compostos de questões de múltipla escolha, com escala 

avaliativa já descrita. Para cada grupo de questões há um campo aberto para que os 

participantes da avaliação registrem observações, críticas e/ou sugestões. 
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Esses comentários são analisados no âmbito da gestão de cursos e das UAS, e pelo 

seu volume, que requer a análise de cada indicador, por segmento, curso e unidade 

setorial, não será possível neste relatório utilizar plenamente esses resultados. Eles serão 

utilizados apenas para ilustrar as informações quantitativas. 

Embora a forma de autenticação seja o passaporte institucional (senha que 

possibilita acesso aos sistemas da UFMS), a modelagem do SIAI foi feita de forma que 

dados pessoais não sejam vinculados à análise de respostas, exceto aqueles dados 

diretamente ligados às permissões conforme os perfis de acesso (Tabela 9). Apenas no 

caso específico dos Diretores de Unidade e Coordenadores de Curso, como é um(a) 

servidor(a) para cada unidade e para cada curso, não há como manter sigilo sobre as 

respostas. 

 
Tabela 9 - Perfis para acesso ao SIAI 

Segmento Dados de Autenticação Dados para Análise em Níveis 

Estudantes Passaporte UFMS Unidade e Curso 

Professores Passaporte UFMS Unidade e Curso 

Coordenadores  Passaporte UFMS Unidade e Curso 

Diretor de unidade Passaporte UFMS Unidade 

Técnico-administrativo Passaporte UFMS Unidade 

Fonte: AGETIC/CPA/SEAVI (2020). 

 
Como o SIAI é uma plataforma acessada via web, por meio do passaporte da UFMS, 

todos os segmentos têm a possibilidade de preencher os instrumentos em qualquer local. 

Para o levantamento de informações complementares, junto às unidades da gestão 

superior, a SEAVI e a CPA elaboraram roteiros que se constituem na identificação de 

indicadores de avaliação para cada eixo e dimensão, propostos na forma de perguntas, 

quadros e tabelas, com o intuito de tornar o processo de coleta mais objetivo e célere. Os 

roteiros foram encaminhados aos setores da gestão da UFMS, no mês de novembro. 

 

2.2.4 Sistematização das Informações, análise e diagnóstico da realidade institucional 
 

A sistematização das informações coletadas, mediante as fontes e os instrumentos 

já descritos, ocorreu inicialmente por meio da tabulação estatística dos resultados dos 

questionários, que são gerados automaticamente pelo SIAI. 

A organização das informações é trabalhada no âmbito das CSAs por UAS, que 

tabula e organiza os resultados para depois realizar a análise das informações, a 

identificação de fragilidades e potencialidades por curso, tendo em vista, as metas 
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colocadas no PDI e o acompanhamento da série histórica (resultados anteriores) de cada 

indicador. 

Os resultados gerais da UFMS, são divulgados para a gestão das UAS e dos cursos, 

bem como para os estudantes, de modo a gerar efetivamente decorrências a partir dos 

comentários. 

As informações coletadas mediante roteiro enviado aos órgãos da gestão superior 

foram utilizadas para a composição deste relatório, confrontando-se, sempre, a execução 

das políticas com o proposto no PDI e as percepções dos segmentos da UFMS, a partir dos 

resultados dos questionários. 

 

2.2.5 Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica e discussão dos resultados por 
parte da comunidade universitária 
 

A divulgação dos resultados da autoavaliação de 2020 foi realizada por meio do 

acesso particularizado de informações, por segmentos, no SIAI, no mês de agosto para a 

avaliação realizada em 2020-1 e no mês de dezembro de 2020, para a avaliação realizada 

no segundo semestre. Essas informações serão complementadas com a disponibilização 

dos Relatórios das CSAs e da CPA no sítio da CPA e da SEAVI, a partir de abril de 2021. 

No acesso ao SIAI há níveis diferentes de permissão, conforme o perfil (Tabela 10). 

 
Tabela 10 - Perfis de acesso aos resultados do SIAI 

Segmento Acesso dos resultados via SIAI 

Coordenadores de curso 
Todos os relatórios (por questão, por questão aberta e por grupo de 
questões) relativos ao seu curso e da UFMS. 

Diretor de unidade 
Todos os relatórios (por questão, por questão aberta e por grupo de 
questões) da sua Unidade e da UFMS. 

Estudantes 
Relatório das questões fechadas relativas ao seu curso, à sua unidade e à 
UFMS. 

Docentes 
Relatório das questões abertas e fechadas do seu desempenho docente e 
das questões fechadas do seu curso e da unidade em que está lotado; 
relatório geral da UFMS das questões fechadas. 

Técnico-administrativo Relatórios gerais da UFMS e relativos à unidade em que está vinculado 

CPA Todos os relatórios da UFMS. 

CSAS 
Todos os relatórios (por questão, por questão aberta e por grupo de 
questões) da sua Unidade e da UFMS. 

Seavi Todos os relatórios da UFMS. 

Fonte: AGETIC/CPA/SEAVI (2020). 

 
Em 2020, os dados relativos aos questionários aplicados tiveram atraso em sua 

apresentação no âmbito da gestão de cursos e das UAS, pelas CSAs de cada unidade em 

decorrência da adaptação de estratégias de comunicação resultado das medidas de 

afastamento social adotadas pela UFMS. Para auxiliar na divulgação desses resultados, a 
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AGECOM promoveu ações como chamadas nas redes sociais oficiais da UFMS e confecção 

de cartazes com conteúdo organizado pela CPA e SEAVI. 

Para 2021 estão previstos eventos de Avaliação semestrais, nos quais serão 

apresentados aos segmentos da comunidade acadêmica, por parte das CSAs de cada UAS, 

os resultados da avaliação interna e serão desenvolvidos processos reflexivos para 

consolidar as ações propositivas com intuito de sanar ou minimizar as fragilidades 

pontuadas. 

A CPA e as CSAs fazem o acompanhamento das ações corretivas desenvolvidas no 

âmbito das UAS e da gestão superior, com vistas a sanar fragilidades apontadas a cada 

ano. 

A CPA, as CSAs e a SEAVI participam também dos processos de avaliação externa, 

tanto no preparo da recepção das visitas, como durante as visitas e após a emissão dos 

relatórios de avaliação, quando são analisadas as fragilidades colocadas pelos avaliadores, 

de modo a subsidiar o planejamento do curso e da sua respectiva UAS. 

A socialização das informações obtidas e da análise realizada deve servir de suporte 

para que os diversos setores e segmentos aprofundem o debate sobre políticas, 

estratégias e dinâmicas institucionais. 

 

2.2.6 Meta-avaliação ou balanço crítico 
 

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

avaliação, pois se caracteriza pela reflexão sobre todas as práticas utilizadas pela CPA, CSAs 

e SEAVI para alcançar os objetivos pretendidos, bem como a análise sobre o atendimento 

das metas definidas no planejamento. 

A meta-avaliação ocorre, no âmbito dos questionários no decorrer e no final do 

ciclo de autoavaliação. 

 

3. EIXOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Neste item são expostos os eixos da autoavaliação institucional e suas respectivas 

dimensões, conforme a Lei nº 10.861/2004, observando-se a descrição dos aspectos 

analisados em cada eixo, suas fragilidades e potencialidades. 

 

3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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O Eixo 1 é composto pela dimensão Planejamento e Avaliação. Neste item estão 

descritas as ações realizadas em 2020 e os resultados da percepção da comunidade 

acadêmica acerca do processo avaliativo. Também são apresentados os resultados das 

avaliações externas de 2020. 

 

3.1.1 Dimensão 8: planejamento e avaliação 
 

Este subitem apresenta informações sobre o planejamento e a execução da 

autoavaliação institucional em 2020 e os resultados das avaliações externas. 

 

3.1.1.1 Planejamento e execução da avaliação da autoavaliação institucional 
 

O processo de autoavaliação foi conduzido pela CPA, conforme regulamento 

aprovado pela Resolução COUN nº 96, de 28 de junho de 2019. 

No ano de 2017, a UFMS, instituiu em sua estrutura a Secretaria Especial de 

Avaliação Institucional (SEAVI), que é responsável pela promoção de ações inerentes à 

avaliação institucional e tem como competência apoiar a CPA na realização de suas 

atribuições definidas na Lei nº 10.861/2004. 

A SEAVI disponibiliza informações relativas à legislação, indicadores de qualidade e 

a autoavaliação institucional, no sítio: www.seavi.ufms.br, que agrega relatórios da CPA e 

CSAs da UFMS. 

A CPA realizou atividades em 2020, consoantes ao seu Plano de Avaliação 

Institucional, aprovado por meio da Resolução COUN nº 50, de 18 de agosto de 2020 

(https://seavi.ufms.br/composicao-cpa/) que abrange, cujas atividades estão 

apresentadas na Tabela 11 a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/maira.camacho/Downloads/www.seavi.ufms.br
https://seavi.ufms.br/composicao-cpa/
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Tabela 11 - Atividades de autoavaliação institucional previstas e executadas, por setor 
responsável e período. 2020 – 2021. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR RESPONSÁVEL PERÍODO 

Plano de Atividades da CPA CPA Março 

Reanálise de instrumentos CPA Março 

Elaboração de materiais e desenvolvimento 
de processos para a Sensibilização (Etapas 1 
e 2) 

CPA/SEAVI/CSAs 
AGECOM 
AGETIC 

1a etapa: março/abril 
2a etapa: 

agosto/setembro 

Aplicação dos instrumentos - 1º semestre AGETIC Maio 

Formação Continuada das CSAS CPA/SEAVI Abril a setembro 

Formação Continuada dos Diretores de 
Unidade, Coordenadores de Cursos de 
Graduação, representantes discentes 

CPA/SEAVI Abril a setembro 

Reuniões/seminários por cursos para 
divulgação dos resultados de 2019-1 

CSAs Agosto 

Aplicação dos instrumentos- 2º semestre – 
discentes 

AGETIC Outubro 

Revisão do formulário de coleta de 
informações da gestão superior 

CPA/SEAVI Agosto/setembro 

Coleta de informações das Pró-reitorias e 
órgãos vinculados à gestão superior 

CPA/SEAVI Agosto a novembro 

Compilação dos dados das Pró-reitorias e 
órgãos vinculados à gestão superior 

CPA/SEAVI Novembro/dezembro 

Elaboração do RAAI CPA/SEAVI Dezembro a fevereiro 

Reuniões/seminários por cursos para 
divulgação dos resultados 

CSAs Março/abril 

Meta - avaliação CPA Abril 

Fonte: CPA (2020). 

 
As ações previstas no Plano de Atividades da CPA (Tabela 11) foram, em quase sua 

totalidade, executadas, com exceção das ações que envolvem: a aplicação de 

instrumentos para coordenadores e tutores EAD, devido um problema de acesso ao 

sistema de avaliação; os cursos de pós-graduação lato sensu, devido a um problema de 

cadastro no banco de dados. 

Também não puderam ser executadas as ações de formação continuada para os 

diretores de UAS, coordenadores de curso e representantes discentes. Em contrapartida, 

uma capacitação para membros de CSAs foi desenvolvida em parceria com a SEAVI e 

ocorreu por meio de videoconferência. 

As etapas da autoavaliação foram executadas conforme estabelecido na 

metodologia descrita no capítulo 2. Para a sensibilização, a IES utilizou os meios descritos 

no item 2.2.2. 
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Os percentuais de adesão por segmento nas autoavaliações institucionais da UFMS 

no triênio 2018, 2019 e 2020 são apresentados respectivamente na Tabela 12, Tabela 13 

e Tabela 14. 

 
Tabela 12 - Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação institucional. 
2018. 

Segmento % de Adesão 

Estudantes de graduação – presencial 44,64 

Estudantes de graduação - EAD 35,00 

Estudantes de pós-graduação stricto sensu 22,85 

Estudantes de residência 1,90 

Docentes 35,13 

Coordenadores de curso de graduação 60,42 

Coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu 1,20 

Diretor de unidade  64,00 

Técnico-administrativos 27,70 

UFMS 41,30 

Fonte: SIAI (2019). 

 
Tabela 13 - Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação institucional. 
2019. 

Segmento 
% de Adesão 

2019-1 2019-2 

Estudantes de graduação – presencial 31,6% 31,2% 

Estudantes de graduação - EAD 26,1% 19,8% 

Estudantes de pós-graduação stricto sensu 26,9% 28,3% 

Estudantes de residência 20,3% 25,8% 

Docentes 68,1% - 

Coordenadores de curso de graduação 88,4% - 

Coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu 76,1% - 

Diretor de unidade 100,0% - 

Técnico-administrativos 48,1% - 

UFMS 34,7% 30,6% 

Fonte: SIAI (2019). 

 
Tabela 14 - Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação institucional. 
2020. 

Segmento 
% de Adesão 

2020-1 2020-2 

Estudantes de graduação – presencial 33,8% 26,6% 

Estudantes de graduação - EAD 21,1% 21,2% 

Estudantes de pós-graduação stricto sensu 33,4% 21,3% 

Estudantes de residência médica 9,4% 7,6% 

Estudante de residência multi-profissional 35,2% 31,2% 

Docentes 50,9% 50,8% 

Coordenadores de curso de graduação - 81,0% 

Coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu - 69,1% 

Diretor de unidade - 100,0% 

Técnico-administrativos - 35,4% 

UFMS 34,6% 28,3% 

Fonte: SIAI (2020). 
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Nas tabelas é possível observar que o segmento dos estudantes é o que apresenta 

menor adesão a avaliação institucional no triênio. No entanto, mesmo considerando as 

condições especiais de funcionamento da IES, e por conseguinte da aplicação do 

instrumento de avaliação, durante o período de ensino remoto (2020) houve na média 

aumento da adesão do segmento. Na tabela do ano de 2020 os estudantes de residência 

da IES foram agrupados separadamente de acordo com o programa. Esta separação 

possibilitou a identificação da maior adesão dos residentes do programa multiprofissional. 

Os segmentos professores, coordenadores e diretores tiveram uma adesão muito 

boa ao processo mesmo considerando o ensino remoto. Os técnico-administrativos 

tiveram uma adesão geral mediana apresentando a maior queda de adesão. 

Da  

Tabela 15 à Tabela 18 são apresentadas as participações dos segmentos por 

Unidade no triênio 2018, 2019 e 2020. Nos anos de 2018 e 2019 as médias correspondem 

aos dois semestres ( 

Tabela 15 e  

 

Tabela 16). Para o ano de 2020 são apresentados os resultados das avaliações 

semestrais separadamente. 
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Tabela 15 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2018. 

Unidade 
Estudantes 

de Grad. 
Presencial 

Estudant
es de 
Grad. 
EaD 

Estudantes 
de Pós-
Grad. 

Docente 
Coord. de 
Curso de 

Grad. 
Diretor 

Técnico
-adm. 

Média 

AGETIC* - - - - - - 8,33 8,33 

AGINOVA - - - - - - 0,00 0,00 

CPAQ 51,01 - 5,41 85,71 26,67 100,00 8,93 46,29 

CPCS 57,06 - 64,71 69,57 61,11 0,00 79,17 55,27 

CPCX 56,55 - 20,02 64,71 100,00 100,00 77,78 69,84 

CPNV 65,14 - 23,53 58,33 100,00 100,00 54,55 66,93 

CPNA 43,60 - 7,23 0,85 40,00 0,00 61,54 25,54 

CPAR 52,02 - 23,08 0,85 100,00 100,00 76,92 58,81 

CPPP 40,98 - 33,16 0,31 100,00 100,00 86,67 60,19 

CPTL 46,15 - 25,37 20,66 20,00 0,00 29,41 23,60 

CPAN 34,80 - 4,76 12,86 36,84 100,00 29,33 36,43 

ESAN 38,77 13,79 8,11 32,26 71,43 0,00 0,00 23,48 

FAALC 33,49 25,06 22,07 53,33 70,00 0,00 38,10 34,58 

FACFAN 50,14 - 7,15 18,52 66,67 100,00 38,64 46,85 

FACH 39,80 - 22,73 52,08 80,00 100,00 35,71 55,05 

FACOM 40,50 - 11,54 26,92 33,33 0,00 40,91 25,53 

FADIR 42,48 - 17,08 29,25 0,00 100,00 7,14 32,66 

FAED 23,82 33,66 41,58 29,41 33,33 100,00 0,00 37,40 

FAENG 37,70 28,57 36,88 54,55 54,55 0,00 5,17 31,06 

FAMED 43,07 - 39,08 54,29 100,00 0,00 3,45 39,98 

FAMEZ 48,39 - 16,29 36,36 50,00 0,00 65,63 36,11 

FAODO 59,58 - 20,58 57,14 100,00 100,00 0,00 56,22 

HUMAP* - - - - - - 0,19 0,19 

INBIO 34,20 28,94 5,41 42,86 0,00 100,00 24,24 33,66 

INFI 48,09 - 64,71 14,12 100,00 100,00 50,00 62,82 

INMA 40,89 80,00 20,02 52,50 100,00 100,00 54,55 63,99 

INQUI 30,02 - 23,53 5,71 66,67 100,00 83,33 51,54 

INISA 57,77 - 7,23 5,17 0,00 100,00 30,00 33,36 

PROADI* - - - - - - 0,00 0,00 

PROAES* - - - - - - 0,00 0,00 

PROECE* - - - - - - 0,00 0,00 

PROGEP* - - - - - - 1,25 1,25 

PROGRAD* - - - - - - 3,25 3,25 

PROPLAN* - - - - - - 0,00 0,00 

PROPP* - - - - - - 0,00 0,00 

RTR* - - - - - - 2,90 2,90 

UFMS 44,64 35,00 22,85 35,13 60,42 64,00 27,70 41,3 
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Fonte: AGETIC/CPA/UFMS (2019). 
* Os Técnicos das Pró-reitorias e da Reitoria não estão lotados nas UAS, por esse motivo aparecem 
separadamente na coluna dos técnico-administrativos, mas não serão considerados UAS nas análises. 

 
Apesar da adesão média dos diferentes segmentos no ano de 2018 ter sido 

satisfatória em relação aos anos anteriores, é possível verificar na  

Tabela 15 que alguns segmentos da comunidade universitária não participaram do 

processo de avaliação. Esta indicação foi fundamental para a busca de alternativas de 

sensibilização destes segmentos. É possível observar na  

 

Tabela 16 que os resultados da adesão para estes segmentos em 2019 foram 

significativamente melhores. 

 
Tabela 16 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2019. 

Unidade 
Estudantes 

(média 
2019) 

Docentes 
Coord. de 
curso de 

grad. 

Coord. de 
curso de 
pós-grad. 

Técnico-
adm. 

Diretor Média 

AGETIC - - - - 53,8% - 48,8% 

AGINOVA - - - - 100,0% - 100,0% 

CPAN 30,0% 70,2% 92,3% 50,0% 70,2% 100,0% 33,9% 

CPAQ 34,7% 93,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 40,4% 

CPAR 45,1% 83,3% 100,0% - 100,0% 100,0% 49,7% 

CPCS 24,4% 85,3% 100,0% 100,0% 81,8% 100,0% 31,1% 

CPCX 53,3% 86,1% 100,0% - 95,0% 100,0% 57,9% 

CPNA 21,7% 86,2% 100,0% - 85,7% 100,0% 27,7% 

CPNV 73,0% 100,0% 80,0% - 93,3% 100,0% 75,2% 

CPPP 43,4% 60,6% 78,9% - 90,0% 100,0% 46,9% 

CPTL 27,1% 47,1% 100,0% 37,5% 42,5% 100,0% 28,9% 

ESAN 30,6% 86,7% 85,7% 100,0% 80,0% 100,0% 33,2% 

FAALC 24,4% 43,8% 69,2% 100,0% 61,9% 100,0% 27,2% 

FACFAN 44,9% 78,3% 100,0% 40,0% 47,9% 100,0% 47,8% 

FACH 18,6% 50,9% 100,0% 100,0% 71,4% 100,0% 22,0% 

FACOM 28,3% 67,3% 100,0% 25,0% 69,6% 100,0% 30,8% 

FADIR 17,4% 42,9% 0,0% 100,0% 25,0% 100,0% 18,7% 

FAED 28,7% 77,8% 100,0% 100,0% 92,3% 100,0% 33,5% 

FAENG 30,0% 58,2% 70,0% 80,0% 40,4% 100,0% 31,9% 

FAMED 19,6% 51,5% 100,0% 100,0% 84,6% 100,0% 25,1% 

FAMEZ 40,0% 81,8% 100,0% 100,0% 95,4% 100,0% 47,3% 

FAODO 54,6% 94,6% 100,0% 0,0% 62,2% 100,0% 59,9% 

HUMAP - - - - 7,8% - 7,7% 

INBIO 19,2% 81,4% 66,7% 83,3% 71,4% 100,0% 31,7% 

INFI 49,8% 83,3% 100,0% 75,0% 87,5% 100,0% 55,0% 

INISA 25,0% 68,0% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 30,6% 

INMA 30,7% 62,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 36,7% 

INQUI 32,2% 88,2% 100,0% 100,0% 77,3% 100,0% 39,0% 
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PROADI - - - - 28,4% - 30,4% 

PROAES - - - - 38,7% - 35,3% 

PROECE - - - - 55,0% - 62,9% 

PROGEP - - - - 82,2% - 84,5% 

PROGRAD - - - - 67,6% - 63,3% 

PROPLAN - - - - 73,8% - 73,8% 

PROPP - - - - 64,0% - 66,7% 

RTR - - - - 54,8% - 79,6% 

UFMS 30,8% 68,1% 88,4% 76,1% 48,1% 100,0% 34,7% 

Fonte: SIAI (2019). 

 
Na Tabela 16 pode-se destacar a excelente participação dos professores do CPNV, 

da FAODO e do CPAQ, com mais de 90% de adesão ao processo. Também houve ótima 

participação dos diretores (100%) e dos coordenadores em quase todas as unidades. 

Os estudantes tiveram adesão acima de 40% nas unidades descritas a seguir (por 

participação crescente): FAMEZ, CPPP, FACFAN, CPAR, INFI, CPCX, CPNV e FAODO. A boa 

participação dos estudantes refletiu diretamente na adesão geral, sendo estas as oito 

unidades com maior participação (entre 46,9% e 75,2%). 

Com relação ao segmento técnico-administrativo, que teve média geral de 

participação de 48,1%, destaca-se a excelente participação na maioria das unidades 

acadêmicas setoriais (UAS). Nas unidades da administração central (UAC) houve boa 

participação na maioria das unidades, embora inferior às UASs. Ressalta-se a adesão de 

apenas 7,8% dos 500 técnicos lotados no Hospital Universitário (HUMAP). Esses 

correspondem a 27% do total de técnicos da Universidade, o que fez com que o índice de 

adesão geral dos técnicos da UFMS fosse baixo. 

Observa-se que a sensibilização para o processo parece chegar menos aos técnicos 

não vinculados às unidades setoriais acadêmicas. Pode-se inferir a causa disso ao fato que 

o processo avaliativo nas UACs não é coordenado pelas CSAs, que são responsáveis pelas 

UAS. A CPA, para o próximo período avaliativo, deverá acompanhar de maneira mais 

próxima a sensibilização nessas unidades. 

 
Na Tabela 17 e na Tabela 18 respectivamente são apresentadas as participações 

dos segmentos por Unidade, na autoavaliação institucional de 2020, no primeiro e no 

segundo semestre. 
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Tabela 17 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2020-1. 

Unidade 
Estudante 

Grad. 
Presencial 

Estudante 
Grad. EaD 

Estudante 
Pós 

Residente 
Multi-Prof. 

Residente 
Médico 

Docentes Média 

CPNV 59,2%     93,9% 61,2% 

FACFAN 54,2%  59,8%   72,2% 56,4% 

FAODO 50,2%   100,0%  51,1% 51,3% 

INFI 44,8%  52,0%   70,6% 49,5% 

INQUI 43,8%  52,9%   70,2% 48,3% 

FACH 48,6%  33,7%   67,8% 48,3% 

CPCX 44,8%     84,2% 48,1% 

ESAN 41,7% 19,8% 52,1%   76,5% 42,5% 

CPAR 40,1%     77,4% 42,3% 

CPPP 38,9%     90,6% 42,3% 

INBIO 47,3% 7,0% 29,4%   52,1% 41,3% 

INISA 40,2%  32,1% 23,8%  54,7% 38,7% 

INMA 30,7%  47,9%   51,2% 38,4% 

CPCS 31,4%  22,9%   73,0% 33,4% 

FAMED 33,0%  37,7% 67,9% 9,4% 36,1% 32,3% 

CPAQ 29,6%  46,8%   60,7% 32,1% 

FAENG 30,4%  31,9%   45,1% 31,4% 

CPAN 30,7%  15,6%   38,8% 30,0% 

FACOM 30,4%  19,3%   36,8% 29,5% 

FAALC 27,7% 37,2% 19,1%   50,6% 27,9% 

FAED 24,6% 21,3% 33,9%   48,6% 27,0% 

CPTL 27,8%  19,9%   22,0% 26,7% 

FADIR 24,7%  31,5%   42,1% 26,3% 

FAMEZ 22,4%  36,8% 16,1%  33,3% 26,2% 

CPNA 20,5%     70,0% 23,2% 

UFMS 33,8% 21,1% 33,4% 35,2% 9,4% 50,9% 34,6% 

Fonte: SIAI (2021). 

 
Atenta às dificuldades impostas pelo ensino remoto as atividades de sensibilização 

para a avaliação institucional do ano de 2020 e conscientes da necessidade de tempo de 

adaptação dos diferentes segmentos ao “novo normal” a CPA decidiu alterar a ordem de 

participação dos segmentos nos dois semestres. Em 2020-1 (Tabela 17) participaram 
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apenas os estudantes e professores respondendo a questões relacionadas ao processo de 

ensino aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 18 - Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2020-2. 

Unidade 
Estudante 

Grad. 
Pres. 

Estudante 
Grad. EaD 

Estudante 
Pós 

Residente 
Multi-Prof. 

Residente 
Médico 

Docente 
Coord. 
Grad. 

Coord.  
Pós 

Técnico-
adm. 

Diretor Média 

CPNV 46,6%     76,7% 100,0%  83,3% 100,0% 49,7% 

FAODO 35,6%   33,3%  80,0% 100,0%  80,0% 100,0% 45,5% 

CPPP 39,8%     74,1% 100,0%  94,1% 100,0% 45,0% 

FACFAN 38,1%  47,3%   56,8% 100,0% 80,0% 43,8% 100,0% 41,6% 

FAMED 41,8%  36,9% 63,0% 7,6% 60,0% 100,0% 100,0% 69,2% 100,0% 38,8% 

INFI 31,0%  41,5%   50,0% 100,0% 25,0% 68,8% 100,0% 38,5% 

CPCX 31,6%     71,9% 100,0%  85,0% 100,0% 37,9% 

INMA 28,9%  37,5%   58,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 37,5% 

CPAR 33,8%     58,3% 100,0%  75,0% 100,0% 37,1% 

FACH 33,4%  13,8%   63,5% 60,0% 100,0% 46,2% 100,0% 33,4% 

ESAN 30,6% 16,0% 26,0%   68,4% 71,4% 75,0% 63,6% 100,0% 31,0% 

CPAQ 25,7%  34,1%   57,5% 92,9% 100,0% 55,8% 100,0% 29,6% 

INQUI 25,0%  20,5%   65,6% 100,0% 66,7% 55,0% 100,0% 28,8% 

FACOM 28,2%  20,8%   51,1% 66,7% 25,0% 31,8% 100,0% 28,3% 

CPCS 21,7%  63,3%   53,1% 100,0% 100,0% 34,8% 100,0% 28,0% 

FAMEZ 19,2%  32,7% 25,8%  57,1% 100,0% 100,0% 50,7% 100,0% 27,8% 

FAALC 30,7% 43,9% 7,6%   53,0% 100,0% 75,0% 50,0% 100,0% 27,4% 

FADIR 27,3%  6,9%   61,3% 100,0% 100,0% 83,3% 100,0% 27,2% 

FAED 20,2% 21,1% 38,9%   55,2% 20,0% 50,0% 54,5% 100,0% 25,1% 

FAENG 24,6%  12,0%   42,3% 80,0% 60,0% 29,6% 100,0% 24,5% 

INISA 19,7%  15,4% 19,7%  50,0% 100,0% 100,0% 55,0% 100,0% 23,0% 

CPTL 22,8%  4,6%   28,7% 72,2% 62,5% 22,4% 100,0% 21,9% 

INBIO 19,8% 7,9% 10,9%   36,6% 100,0% 33,3% 35,4% 100,0% 21,0% 

CPNA 16,0%     56,0% 100,0%  83,3% 100,0% 20,5% 

CPAN 18,7%  6,0%   36,1% 57,1% 50,0% 46,7% 100,0% 19,8% 

UAC            

AGINOVA         89,5%  89,5% 

AGETIC         68,7%  68,7% 

PROPLAN         55,6%  55,6% 

PROPP         52,2%  52,2% 

PROGEP         43,6%  43,6% 

AGECOM         41,7%  41,7% 

RTR         40,0%  40,0% 

PROAES         36,4%  36,4% 
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PROGRAD         32,8%  32,8% 

PROADI         30,4%  30,4% 

PROECE         27,0%  27,0% 

HUMAP         1,5%  1,5% 

UFMS 26,6% 21,2% 21,3% 31,2% 7,6% 50,8% 81,0% 69,1% 35,4% 100,0% 28,3% 

Fonte: SIAI (2021). 

 
Apesar das dificuldades para o efetivo processo de sensibilização, a adesão dos 

diferentes segmentos pode ser considerada satisfatória. Quando comparada aos anos 

anteriores, se considera a média em valores absolutos, as tabelas indicam uma diminuição 

na adesão. No entanto, no decorrer dos anos a CPA tem buscado ampliar o alcance a 

segmentos que anteriormente não participavam do processo de avaliação. Esta expansão 

implica em constante inclusão de novos atores no processo, o que demanda tempo para 

que esses segmentos participem efetivamente dos processos avaliativos da IES. 

 

3.1.1.2 Avaliações externas 
 
2018 
 

Em 2018 a UFMS teve 10 cursos de graduação avaliados por comissões do 

INEP/MEC, sendo 8 para Renovação de Reconhecimento e 2 para Reconhecimento de 

Curso, cujos conceitos estão apresentados na Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Avaliações Externas: Visitas In Loco INEP/MEC 2018. 

Unidade Curso 

Data de 
realizaçã

o da 
visita: 

Ato Regulatório 

Dimensão 
1 

Organizaçã
o Didático 

Pedagógica 

Dimensão 2 
Corpo 

Docente e 
Tutorial 

Dimensão 3 
Infraestrutura 

Conceit
o Final 

FAED Pedagogia 
16 e 

17/04 
Reconheciment

o de Curso 
4,84 4,91 4,36 5 

FAED 
Educação Física 

Presencial 
07 e 

08/05 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
3,05 4,82 4,18 4 

FAED 
Educação Física 

EAD 
18 e 19/6 

Reconheciment
o de Curso 

3,65 4,27 3 4 

CPTL 
Letras - 

Português e 
Espanhol 

24 e 
25/09 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
4,95 4,75 4,2 5 

FAALC 
Artes Visuais 
Bacharelado 

23 e 
24/04 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
4,46 4,91 4,5 5 

CPAQ 
Letras - 

Português e 
Literatura 

01 e 
02/10 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
4,05 4,18 4 4 

FAENG Engenharia Civil 
22 e 

23/03 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
3,47 4,09 3 4 

INISA Enfermagem 
12 e 

13/11 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
3,72 4,36 3,73 4 
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CPAR Psicologia 
03 e 

04/12 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
3,86 3,67 4,27 4 

FAMED Medicina 
06 e 

07/12 

Renovação de 
Reconheciment

o de curso 
3,94 4,54 4,20 4 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2018). 
Nota: Organização da SEAVI/UFMS 

 
Os cursos foram avaliados com conceito final igual ou superior a 3, portanto com 

“qualidade satisfatória”, como define o art. 82, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro 

de 2017. A dimensão infraestrutura foi a que apresentou conceitos mais baixos, com média 

3,94. O conceito mais baixo (3,0) foi atribuído à infraestrutura do curso de Educação Física 

EaD da Faculdade de Educação (FAED) e do curso de Engenharia Civil da Faculdade de 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), o que requer ações de 

saneamento, que por sua vez dependem da disponibilidade de recursos da União e da 

agilização de ações por parte da gestão da UFMS. 

No ano de 2018, dos 10 cursos avaliados observa-se que foram atribuídos 20 

conceitos 1 e 2 sendo 06 conceitos 1 e 14 conceitos 2, distribuídos nas 3 dimensões 

avaliadas. 

Vale ressaltar que para todos os cursos de graduação que passam por avaliação de 

curso (externa) é realizada uma reunião prévia na Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) 

com a participação da Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do 

Ensino/PROGRAD, de representantes da Divisão de Apoio a Regulação e a Avaliação (DIRA) 

e da Divisão de Projetos Pedagógicos de Cursos (DIPEC), do Procurador Educacional 

Institucional (PEI), do coordenador de curso do curso a ser avaliado, de representante da 

coordenadoria administrativa e acadêmica da Unidade onde o curso está lotado, de 

representante da Biblioteca Central, de representante da SEAVI, de representante da CPA 

e  da CSA a fim de passar  orientações pertinentes aos indicadores previstos no 

Instrumento de Avaliação de cursos de graduação presencial e a distância – 

Reconhecimento e Renovação de reconhecimento,  bem como orientações para a 

atualização do PPC, em que são destacados pontos a serem cuidados, a partir de 

experiências anteriores. Também após a visita, é realizada uma reunião para 

análise/discussão dos comentários dos avaliadores para reflexão sobre as fragilidades 

apontadas e a promoção de ações de melhorias. 

Na Tabela 20 estão elencados os indicadores com conceito insatisfatórios 

atribuídos aos cursos que receberam a visita in loco de 2018, as fragilidades e ações 

propostas para sanear estas fragilidades encaminhadas pela Prograd. 
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Tabela 20 - Indicadores da Dimensão 1 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos cursos 
mediante visita in loco. 

Indicador Fragilidade 
Ações e estratégias para a busca de 

solução 

1.1. Contexto 
educacional 

O PPC não apresenta as demandas efetivas 
de natureza econômica, cultural, política e 
ambiental. 

Ênfase nas orientações sobre 
contextualização das demandas de 
natureza econômica e social na 
elaboração do PPC, reforçando a 
necessidade de incorporação dessas 
práticas nas ações do curso. 

1.2. Políticas 
institucionais no 
âmbito do curso 

As políticas de extensão e de pesquisa 
estão implantadas de maneira insuficiente. 
Há poucas vagas para os alunos nos 
projetos de pesquisa e de extensão 
desenvolvidos pelos docentes do curso. 

No âmbito da Prograd, estimular que 
o PPC coloque de maneira mais clara 
as ações de articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão. No âmbito das 
UAS, cabe à Direção da Unidade 
sensibilizar os docentes para que 
estes apresentem projetos nos editais 
da Propp e Proece. 

1.7. Metodologia 
O PPC não apresenta de maneira clara a 
metodologia aplicada ao curso. 

Orientar que haja detalhamento da 
metodologia, explicitando como 
serão desenvolvidas as ações, com 
coerência com as atividades 
desenvolvidas no curso. 

1.7. Metodologia 
As atividades pedagógicas apresentam 
limitada e insuficiente coerência com a 
metodologia implantada 

Orientar que haja detalhamento da 
metodologia, explicitando como 
serão desenvolvidas as ações, com 
coerência com as atividades 
desenvolvidas no curso. 

1.17. Tecnologias de 
Informação e 

Comunicação – TICs no 
processo ensino 
aprendizagem 

As Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) que estão atualmente 
implantadas no processo de ensino-
aprendizagem são insuficientes para 
sustentar o PPC 

Incentivo do uso das TICs como 
recurso metodológico. Ação conjunta 
com a Agetic, para investimento em 
infraestrutura e suporte em TI. 

1.20. Procedimentos 
de avaliação dos 

processos de ensino-
aprendizagem 

Os procedimentos de avaliação não 
apresentavam critérios explícitos, e não 
foram compartilhados adequadamente 
com os alunos. 

Os Planos de Ensino são 
disponibilizados no Siscad e compete 
à Coordenação de Curso reforçar essa 
informação aos acadêmicos e 
avaliadores. 

Número de vagas 

O número de vagas para o curso 
fundamenta-se em seus estudos 
quantitativos e qualitativo realizados pelos 
gestores da UFMS, no entanto não haviam 
documentos comprobatórios 

Esses estudos usualmente estão 
presentes no PPC ou ainda nos 
projetos de implantação de curso 
elaboradas pelas UAS, processos 
esses formalizados pela Prograd. 
Ressaltamos ainda que a criação de 
cursos e a determinação de número 
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de vagas de ingresso é aprovada pelo 
Coun e formalizada por Resolução. 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2018). 
Nota: Organização realizada pela SEAVI/UFMS. 

 
Na Tabela 21 estão elencados os indicadores com conceito insatisfatórios 

atribuídos aos cursos que receberam a visita in loco de 2018, as fragilidades e ações 

propostas para sanear estas fragilidades. 

 
Tabela 21 - Indicadores da Dimensão 2 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos cursos 
mediante visita in loco. 

Indicador Fragilidade 
Ações e estratégias para a busca 

de solução 

2.9. Experiência 
profissional do corpo 

docente 

40% dos docentes do curso possuem, 
pelo menos, 5 anos de experiência 

Reavaliar os processos seletivos 
docentes de forma a melhor 
atender a esse indicador. 

2.14. Produção científica, 
cultural, artística ou 

tecnológica 

A produção dos docentes foi 
insuficiente nos últimos 3 anos 

É necessário provocar a Direção 
das UAS para que sensibilizem os 
docentes de sua Unidade no 
sentido de aumentar a produção. 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2018). 
Nota: Ações e estratégias para busca de soluções elaboradas pela PROGRAD; Organização realizada pela 
SEAVI/UFMS 

 
Na Tabela 22 estão elencados os indicadores com conceito insatisfatórios 

atribuídos aos cursos que receberam a visita in loco de 2018, as fragilidades e ações 

propostas para sanear estas fragilidades. 

 
Tabela 22 - Indicadores da Dimensão 3 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos cursos 
mediante visita in loco. 

Indicador Fragilidade 
Ações e estratégias para a busca de 

solução 

3.1. Gabinetes de 
trabalho para 

professores Tempo 
Integral - TI 

Os professores de tempo integral e 
dedicação exclusiva vinculados ao curso 
não possuem salas ou equipamentos 
suficientes. 

Passar a mencionar no PPC (item 
Atendimento ao Estudante) a 
existência de salas para atendimento 
individualizado. No item 
Infraestrutura, passar a incluir 
tópicos como sala de professor (com 
armários com chave, etc). 

3.5. Acesso dos 
alunos a 

equipamentos de 
informática 

Os equipamentos de informática na 
unidade são insuficientes para atender a 
toda a demanda acadêmica gerada pelos 
estudantes do curso. 

Melhor detalhamento nos PPCs 
sobre a existência e o acesso aos 
equipamentos de informática na 
unidade. 
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3.6. Bibliografia 
básica 

Discrepância entre as referências que 
constam nas ementas e as utilizadas 
efetivamente nas aulas. Os E-books 
mencionados não constam nas ementas 
do curso. Número insuficiente de títulos e 
referências não apresentam nenhum 
título. Os cursos não dispõem de relatório 
de adequação assinado pelo NDE o que, 
pelos termos do instrumento, implica no 
conceito atribuído pela comissão 

O regulamento do NDE encontra-se 
em processo de atualização, para 
contemplar o novo instrumento de 
avaliação. 
Sugerimos realizar estudos para 
viabilizar uma forma mais simples 
para atualização de Bibliografia no 
PPC. 

3.7. Bibliografia 
complementar 

Discrepância entre as referências que 
constam nas ementas e as utilizadas 
efetivamente nas aulas. Os E-books 
mencionados não constam nas ementas 
do curso. Número insuficiente de títulos e 
referências não apresentam nenhum 
título. Os cursos não dispõem de relatório 
de adequação assinado pelo NDE o que, 
pelos termos do instrumento, implica no 
conceito atribuído pela comissão 

O regulamento do NDE encontra-se 
em processo de atualização, para 
contemplar o novo instrumento de 
avaliação. 
Sugerimos realizar estudos para 
viabilizar uma forma mais simples 
para atualização de Bibliografia no 
PPC. 

3.9. Laboratórios 
didáticos 

especializados: 
quantidade 

Atualmente um laboratório de 
Informática atende todos os cursos de 
licenciatura e bacharelado, mediante 
agendamentos, ocasião em que os 
professores levam para a sala onde se 
encontra o laboratório seu próprio 
material de apoio. 

Melhor detalhamento nos PPCs 
sobre a existência e o acesso aos 
laboratórios da unidade, no sentido 
de destacar a quantidade de 
equipamentos disponíveis e a forma 
de utilização. 

3.10. Laboratórios 
didáticos 

especializados: 
qualidade 

Atualmente um laboratório de 
Informática atende todos os cursos de 
licenciatura e bacharelado, mediante 
agendamentos, ocasião em que os 
professores levam para a sala onde se 
encontra o laboratório seu próprio 
material de apoio. 

Melhor detalhamento nos PPCs 
sobre a existência e o acesso aos 
laboratórios da unidade, no sentido 
de destacar a quantidade e qualidade 
dos equipamentos disponíveis e a 
forma de utilização, evidenciando as 
atividades pedagógicas 
desenvolvidas nos respectivos 
laboratórios. 

3.11. Laboratórios 
didáticos 

especializados: 
serviços 

Atualmente um laboratório de 
Informática atende todos os cursos de 
licenciatura e bacharelado, mediante 
agendamentos, ocasião em que os 
professores levam para a sala onde se 
encontra o laboratório seu próprio 
material de apoio. 

Melhor detalhamento nos PPCs 
sobre a existência e o acesso aos 
laboratórios da unidade, no sentido 
de destacar a quantidade e qualidade 
dos equipamentos disponíveis e a 
forma de utilização, evidenciando as 
atividades pedagógicas 
desenvolvidas nos respectivos 
laboratórios. 

3.1. Gabinetes de 
trabalho para 

professores Tempo 
Integral - TI 

Na visita in loco confirmamos que NÃO 
EXISTEM gabinetes de trabalho para 
todos os docentes 

O termo gabinete pode ser um 
problema de definição, no qual 
valoriza-se a divisão em salas 
individualizadas, pois o curso em 
questão (Medicina/Famed) possui 
sala compartilhada. O entendimento 
geral é que a sala compartilhada é 
suficiente, desde que atenda 
satisfatoriamente aos docentes 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2018). 
Nota: Ações e estratégias para busca de soluções elaboradas pela PROGRAD; Organização realizada pela 
SEAVI/UFMS 
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Na Tabela 23 estão elencados os requisitos legais e normativos que foram 

descumpridos mediante a verificação em visita in loco. 

 
 
 
 
Tabela 23 - Requisitos legais e normativos descumpridos mediante visita in loco. 

Unidade Curso Requisito 
Ações e estratégias para a busca de 

solução 

FAMED Medicina 

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

No novo PPC, que se encontra em 
elaboração, será contemplado, 
assim como é exigido para todos os 
cursos. 

4.4. Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos 

No novo PPC, que se encontra em 
elaboração, será contemplado, 
assim como é exigido para todos os 
cursos. 

4.16. Políticas de educação ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 
2002) 

No novo PPC, que se encontra em 
elaboração, será contemplado, 
assim como é exigido para todos os 
cursos. 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2018). 
Nota: Ações e estratégias para busca de soluções elaboradas pela PROGRAD; Organização realizada pela 
SEAVI/UFMS 
 
2019 
 

A UFMS, em 2019, teve 7 cursos de graduação avaliados por comissões do 

INEP/MEC, sendo 2 para Reconhecimento de curso, 4 para Renovação de Reconhecimento 

e 1 para Autorização de Curso. A Tabela 24 apresenta os conceitos atribuídos na avaliação. 

 
Tabela 24 - Avaliações Externas: Visitas In Loco INEP/MEC 2019. 

Unidade Curso 
Data de 

realização 
da visita: 

Ato Regulatório 

Dimensão 1 
Organizaçã
o Didático 

Pedagógica 

Dimensão 2 
Corpo 

Docente e 
Tutorial 

Dimensão 3 
Infraestrutura 

Conceit
o Final 

FAED 
Educação do 

Campo 

24/03 a 
27/03/201

9 

Reconhecimento 
de curso 

4,22 4 3,43 4 

FACOM 
Engenharia 
de Software 

29/05 a 
01/06/201

9 

Reconhecimento 
de curso 

4,06 4,07 4 4 

FACFAN Nutrição 
17/03 a 

20/03/201
9 

Renovação de 
reconhecimento 

de curso 
4,22 4,46 4,59 4 

CPAQ Turismo 
05/06 a 

08/06/201
9 

Renovação de 
reconhecimento 

de curso 
3,07 3,56 3,33 3 

CPCX Direito 
01/12 a 

04/12/201
9 

Autorização 4,43 4,5 4,28 4 
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CPCX Enfermagem 
04/12 a 

07/12/201
9 

Renovação de 
reconhecimento 

de curso 
4 4,11 4,46 4 

CPTL Enfermagem 
04/12 a 

07/12/202
0 

Renovação de 
reconhecimento 

de curso 
4,56 4,78 3,8 4 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2019). 

 
De todos os cursos avaliados, seis tiveram o conceito final 4 e um teve conceito 

final 3, estando com “qualidade satisfatória”, como define o art. 82, do Decreto nº 9.235, 

de 15 de dezembro de 2017. 

A dimensão infraestrutura apresentou dois dos três conceitos mais baixos, no curso 

de Educação do Campo da Faculdade de Educação (FAED), e no curso de Turismo da CPAQ, 

o que requer ações de saneamento, que por sua vez dependem da disponibilidade de 

recursos da União e da agilização de ações por parte da gestão da UFMS. O conceito mais 

baixo entre todos foi atribuído à dimensão didático pedagógica do curso de Turismo do 

CPAQ. 

Na Tabela 25 estão elencados os indicadores da Dimensão 1 com conceito 

insatisfatório atribuídos aos cursos que receberam a visita in loco em 2019, e que também 

aponta as fragilidades e as ações ou estratégias propostas para a solução da fragilidade. 

 
Tabela 25 - Indicadores da Dimensão 1 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos cursos 
mediante visita in loco. 

Indicador Fragilidade Ações e estratégias 

1.2 – Objetivos 
do curso 

Em virtude do PPC não ter sido 
apensado no sistema e-mec, e das 
informações não estarem disponíveis 
no formulário eletrônico, não foi 
possível à comissão avaliadora 
constatar se as informações 
constantes no PPC estão 
implementadas. 

Essa situação foi pontual no Curso de 
Turismo e encontra-se com pedido de 
impugnação da avaliação do INEP 

Justificativa para impugnação: 

Todas essas informações devem ser 
extraídas do PPC vigente. Em 2017, NÃO 
havia nenhum campo para a inclusão do 
PPC original como anexo na fase de 
protocolo do processo, mas somente a 
possibilidade de preenchimento dos dados 
no formulário. 
A UFMS preencheu tempestivamente 
todas essas informações, conforme PPC do 
Curso de Turismo/Aquidauana publicado 
na Resolução nº 609/Coeg, de 21 de 
novembro de 2014. 
Na fase do despacho saneador, a SERES 
exarou parecer considerando a 
documentação apensada como 
“Satisfatória”, inclusive no tocante ao PPC 
do curso, 
Portanto, não havia argumentos 
normativos, tampouco indisponibilidade 

1.4 – Estrutura 
curricular 

Em virtude do PPC não ter sido 
apensado no sistema e-mec, e das 
informações não estarem disponíveis 
no formulário eletrônico, não foi 
possível à comissão avaliadora 
constatar se as informações 
constantes no PPC estão 
implementadas. 

1.5 – Conteúdos 
curriculares 

Em virtude do PPC não ter sido 
apensado no sistema e-mec, e das 
informações não estarem disponíveis 
no formulário eletrônico, não foi 
possível à comissão avaliadora 
constatar se as informações 
constantes no PPC estão 
implementadas. 
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1.6 – 
Metodologia 

Em virtude do PPC não ter sido 
apensado no sistema e-mec, e das 
informações não estarem disponíveis 
no formulário eletrônico, não foi 
possível à comissão avaliadora 
constatar se as informações 
constantes no PPC estão 
implementadas. 

de informações por parte da UFMS, para 
que se atribuíssem conceitos tão baixos 
nos indicadores com a mera justificativa de 
que o curso não possuía PPC apensado ao 
sistema. É de fácil compreensão por meio 
de uma busca rápida no Boletim Oficial da 
UFMS de que o PPC do curso está 
publicado desde 2014, respeitando os 
princípios de publicidade e transparência 
com a comunidade acadêmica envolvida 
com o curso em tela. Não havia campo 
disponível no formulário de abertura de 
processo que possibilitasse a inclusão da 
Resolução nº 609/Coeg, de 21 de 
novembro de 2014, mas claramente é o 
documento basilar para o preenchimento 
das informações do PPC quando do 
protocolo do processo em 2017. 

1.7 – Estágio 
curricular 

supervisionado 

E orientação cuja relação 
orientador/aluno é compatível com as 
atividades, no entanto, a IES não 
realiza convênios, fato este 
comprovado pela ausência de 
documentos referentes a convênios. 

Essa situação foi pontual no Curso de 
Turismo e encontra-se com pedido de 
reconsideração da Avaliação do INEP 

Justificativa para impugnação do 
conceito: 

Conforme apresentado por meio da 
documentação da primeira agenda 
solicitada pelas avaliadoras, e na segunda 
agenda a menos de 48 horas da visita in 
loco, foram apresentados os convênios 
realizados pelo Curso de Turismo do 
Campus de Aquidauana em vigência. O 
estágio curricular supervisionado está 
institucionalizado pela Lei nº 11.788, de 25 
de Setembro de 2008, e contempla a carga 
horária de 272 horas, sendo adequada ao 
Curso de Turismo de Aquidauana. O Curso 
possui uma Comissão de Orientação de 
Estágio regulamentada e todo acadêmico 
tem um professor orientador/supervisor 
de estágio. Existe um Regulamento de 
Estágio regulamentado e aprovado pelo 
Colegiado por meio da Resolução nº 25, de 
26 de Junho de 2017. Todas as informações 
sobre o Estágio e convênios estão 
disponíveis no Site do curso: 
https://cpaq.ufms.br/turismo/formulario-
turismo-ufms/ 

1.13 – Gestão do 
curso e os 

processos de 
avaliação interna 

e externa 

A gestão do curso não é realizada 
considerando a autoavaliação 
institucional e o resultado das 
avaliações externas como insumo para 
aprimoramento contínuo do 
planejamento do curso. 

Orientar que os resultados das avaliações 
externas e da autoavaliação institucional 
sejam utilizados pela coordenação do 
curso e NDE para aprimoramento contínuo 
atendendo as demandas dos alunos e as 
necessidades de adequação e flexibilidade 
da estrutura do curso. 

1.18 – Material 
didático 

O material didático é elaborado pelo 
professor e validado pela equipe 
multidisciplinar, permitindo 
desenvolver de maneira limitada a 
formação definida no projeto 
pedagógico, considerando sua 

Publicação da Instrução Normativa 
Conjunta nº 01/2019 - Dispõe sobre a 
Composição, as Atribuições e o Processo 
de Trabalho da Equipe multidisciplinar para 
Produção e Validação de Materiais para 
Educação a Distância. 

https://cpaq.ufms.br/turismo/formulario-turismo-ufms/
https://cpaq.ufms.br/turismo/formulario-turismo-ufms/
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abrangência, aprofundamento e 
coerência teórica, sua acessibilidade 
metodológica e instrumental e a 
adequação da bibliografia às 
exigências da formação. 

1.20 – Número 
de vagas 

Foi constatado que o número de vagas 
ofertadas, para o curso de Engenharia 
de Software, não está fundamentado 
em estudos periódicos, quantitativos e 
qualitativos, ou em pesquisas com a 
comunidade acadêmica 

O número de vagas para o curso 
fundamenta-se em seus estudos 
quantitativos e qualitativos realizados 
pelos gestores da UFMS. Esses estudos 
usualmente estão presentes no PPC ou 
ainda nos projetos de implantação de 
curso elaborados pelas UAS, processos 
esses formalizados pela Prograd. 
Ressaltamos ainda que a criação de cursos 
e a determinação de número de vagas de 
ingresso é aprovada pelo Coun e 
formalizada por Resolução. 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2019); PROGRAD (2019). 

 
A Tabela 26 apresenta os indicadores da Dimensão 2 que apresentaram conceitos 

insatisfatórios durante a visita in loco de 2019, as fragilidades, as ações ou estratégias 

propostas para sanar as fragilidades. 

 
Tabela 26 - Indicadores da Dimensão 2 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos cursos 
mediante visita in loco. 

Indicador Fragilidades Ações e estratégias 

2.3. Experiência 
profissional, de 

magistério superior 
e de gestão 

acadêmica do (a) 
coordenador (a) 

A coordenadora do curso não possui 
experiência profissional. 

Reavaliar os processos seletivos 
docentes de forma a melhor atender a 
esse indicador. 

2.12 – Atuação do 
colegiado de curso 

ou equivalente 

O Colegiado está institucionalizado, 
porém não há um fluxo determinado 
de encaminhamento das decisões, as 
Atas não apresentam relatos de 
continuidade das decisões que possam 
demonstrar que há um fluxo, não há 
um resgate do assunto tratado na 
reunião anterior e como estão os 
encaminhamentos. Não há Portaria e 
nenhuma documentação sobre a 
indicação - nomeação - posse do 
representante discente. 

Orientar que haja registro das reuniões 
de Colegiado em atas com fluxo para 
encaminhamento das decisões, bem 
como avaliações periódicas do 
desempenho específico do colegiado, 
que favoreçam a melhoria contínua. 
Nas reuniões de preparação para visita 
os cursos são orientados para 
verificação de toda a documentação do 
curso e adequações necessárias. 

2.16 – Produção 
científica, cultural, 

artística ou 
tecnológica 

Com base nos dados disponibilizados 
no FE e nos documentos das pastas de 
professores, 70% do corpo docente 
possui, no mínimo, 1 produção nos 
últimos 3 anos. 

É necessário provocar a Direção das UAS 
para que sensibilizem os docentes de 
sua unidade no sentido de aumentar a 
produção. 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2019); PROGRAD (2019). 
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Na Tabela 27 estão elencados os indicadores da Dimensão 3, que obtiveram 

conceito insatisfatório durante a visita in loco de 2019. Estão apontados também as 

fragilidades, ações e estratégias propostas para solucionar as fragilidades. 

 
 
 
 
 
 
Tabela 27 - Indicadores da Dimensão 3 com conceitos insatisfatórios, atribuídos aos cursos 
mediante visita in loco. 

Indicador Fragilidades 
Ações e estratégias para a busca de 

solução 

3.6 – Bibliografia 
básica 

Acervos da bibliografia básica e da 
bibliografia complementar 
utilizada pelo curso não estão 
atualizados; as referências não 
estão referendadas por relatório 
de adequação do NDE. 

Orientação para atualização do PPC com 
relação à bibliografia básica e 
complementar, verificando os 
exemplares atualmente existentes no 
acervo e solicitando novas compras; 
Atualização do regulamento do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) dos cursos 
de graduação da UFMS, com a inclusão 
de Relatório de Adequação de 
Bibliografia (Res. nº 537/2019 Cograd, 
revoga a Res. nº 167/2010). 

3.7 – Bibliografia 
complementar 

Acervos da bibliografia básica e da 
bibliografia complementar 
utilizada pelo curso não estão 
atualizados; as referências não 
estão referendadas por relatório 
de adequação do NDE. 

Fonte: Relatórios de Avaliação das Visitas In Loco (INEP, 2019); PROGRAD (2019). 

 
2020 
 

Em 2020, diante da pandemia do Coronavírus, as visitas in loco foram suspensas. 
 

3.1.1.2.1 Avaliação externa: ENADE, CPC E IGC 

 
2018 
 

Em 2018, 22 cursos da UFMS foram avaliados no Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE). O exame é obrigatório para os alunos selecionados, conforme 

edital lançado pelo INEP a cada ano, e condição indispensável para a emissão do histórico 

escolar, além de implicar diretamente na renovação de reconhecimento dos cursos de 

graduação. 

A Nota Técnica INEP nº13/2017, descreve as articulações entre o Enade e os 

processos de reconhecimento de cursos: 

6. Com o advento do SINAES, a renovação de reconhecimento dos cursos passou 
a ser atrelada a um ciclo avaliativo, no qual todos os cursos superiores do País 
se inserem. O ciclo avaliativo do SINAES tem como referência as avaliações 
trienais de desempenho de estudantes (ENADE).  
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7. As avaliações do ciclo avaliativo são orientadas por indicadores de qualidade 
expedidos periodicamente pelo INEP, em cumprimento à Lei n° 10.861, de 2004, 
na forma da Portaria Normativa MEC n° 40/2007. Os indicadores de qualidade 
serão expressos numa escala de cinco níveis, em que os níveis iguais ou 
superiores a 3 (três) indicam qualidade satisfatória.  
8. O indicador de qualidade para os cursos, calculado pelo INEP com base nos 
resultados do ENADE e demais insumos constantes das bases de dados do MEC, 
segundo metodologia própria, aprovada pela CONAES, atendidos os parâmetros 
da Lei nº 10.861, de 2004, é o Conceito Preliminar de Curso (CPC), instituído 
pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008.  
9. O CPC será calculado no ano seguinte ao da realização do ENADE de cada área 
com base na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente, 
infraestrutura, recursos didático‐pedagógicos e demais insumos, conforme 
orientação técnica aprovada pela CONAES (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2017, p. 1-2, grifo nosso). 

 

A Nota Técnica do INEP Nº 44/2019/CGCQES/DAES explicita os insumos 

considerados para a avaliação do Enade 2018: 

O Cálculo do Conceito Enade, realizado por código de curso, leva em 
consideração as seguintes informações: a) o número de estudantes concluintes 
participantes com resultados válidos, aqui denominados participantes; b) o 
desempenho dos estudantes participantes na parte de Formação Geral (FG) do 
exame; c) o desempenho dos estudantes participantes na parte de Componente 
Específico (CE) do exame. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019, p. 1). 

 

Já o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), segundo a Nota Técnica do INEP Nº 

56/2019/CGCQES/DAES é definido a partir de oito componentes, em quatro dimensões: 

(a) desempenho dos estudantes, (b) valor agregado pelo processo formativo oferecido 

pelo curso, (c) corpo docente, e (d) percepção discente sobre as condições do processo 

formativo. O conceito ENADE e o CPC dos cursos avaliados constam na Tabela 28.
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Tabela 28 - Resultados do Enade e do CPC, dos 22 Cursos da UFMS avaliados em 2018 

Área de Avaliação 
Modalidade 

de Ensino 
Unidade 

Nº de 
Concluin

tes 
Inscritos 

Nº de 
Concluin

tes 
Participa

ntes 

Nota 
Bruta - 

FG 

Nota 
Padroniz
ada - FG 

Nota 
Bruta - 

CE 

Nota 
Padroniz
ada - CE 

Conceito 
Enade 

(Contínu
o) 

Conceito 
Enade 
(Faixa) 

CPC 
Contínu

o 

CPC 
Faixa 

ADMINISTRAÇÃO Presencial CPAQ 38 28 48,19 3,17 35,85 2,33 2,54 3 2,82 3 

ADMINISTRAÇÃO Presencial ESAN 94 80 54,81 3,99 44,19 3,54 3,65 4 3,18 4 

ADMINISTRAÇÃO Presencial CPAN 27 21 48,71 3,23 42,33 3,27 3,26 4 2,95 4 

ADMINISTRAÇÃO Presencial CPNA 29 28 37,28 1,81 32,40 1,83 1,83 2 2,45 3 

ADMINISTRAÇÃO Presencial CPAR 26 25 50,67 3,47 43,61 3,46 3,46 4 3,75 4 

ADMINISTRAÇÃO Presencial CPTL 40 37 49,93 3,38 45,50 3,73 3,64 4 3,06 4 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EaD ESAN 59 56 37,80 0,35 32,17 0,65 0,57 1 2,21 3 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS Presencial ESAN 43 38 41,06 2,44 37,89 2,58 2,55 3 2,86 3 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS Presencial CPAN 17 13 49,72 3,68 38,01 2,60 2,87 3 2,15 3 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS Presencial CPTL 32 31 47,42 3,36 43,94 3,61 3,54 4 3,19 4 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS Presencial ESAN 32 32 53,85 2,76 33,79 2,24 2,37 3 2,95 4 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 
JORNALISMO 

Presencial FAALC 53 48 62,81 3,94 55,43 3,24 3,42 4 3,29 4 

DIREITO Presencial FADIR 167 153 63,46 4,11 50,35 4,03 4,05 5 2,84 3 

DIREITO Presencial CPAN 78 62 53,43 2,85 39,65 2,48 2,57 3 2,46 3 

DIREITO Presencial CPTL 129 107 53,70 2,88 43,50 3,04 3,00 4 2,91 3 

PSICOLOGIA Presencial FACH 48 45 64,10 4,11 57,51 3,83 3,90 4 3,27 4 

PSICOLOGIA Presencial CPAN 24 15 46,92 2,18 46,17 2,19 2,19 3 3,03 4 

PSICOLOGIA Presencial CPAR 19 11 49,16 2,43 45,16 2,05 2,14 3 1,88 2 

TECNOLOGIA EM GESTÃO 
FINANCEIRA 

Presencial CPNA 7 7 29,17 0,75 16,11 0,00 0,19 1 1,77 2 

TECNOLOGIA EM PROCESSOS 
GERENCIAIS 

Presencial ESAN 36 29 54,54 4,50 52,81 4,20 4,27 5 3,51 4 

TURISMO Presencial CPAQ 14 7 40,64 1,30 44,51 1,51 1,46 2 2,39 3 

TURISMO Presencial ESAN 9 8 49,30 2,56 54,10 3,47 3,24 4 2,98 4 

Fonte: Resultados do ENADE (INEP, 2019).



93 
  

Dos 22 cursos avaliados em 2018 no Enade, 2 cursos obtiveram o Conceito Enade 

1; 2 cursos conceito 2; 7 cursos conceito 3; 9 cursos conceito 4 e 2 cursos obtiveram 

conceito 5. 

Com relação ao CPC, a UFMS conta com bom desempenho, apresentando para 91% 

dos cursos avaliados conceitos 3 ou 4. Só houve dois cursos com CPC 2. A Tabela 29 

apresenta os resultados da UFMS e compara-os com os valores do Brasil. 

 
Tabela 29 - Resultados do CPC para os cursos avaliados em 2018, por faixas. 

CPC (faixa) 

UFMS (22 cursos) BRASIL (8520 cursos) 

Nº de cursos 
Percentual de 

cursos 
Nº de cursos 

Percentual de 
cursos 

1 0 0,0% 34 0,4% 

2 2 9,1% 813 9,5% 

3 9 40,9% 4822 56,6% 

4 11 50,0% 2702 31,7% 

5 0 0,0% 149 1,7% 

Fonte: INEP (2019). 

 
Como pode-se observar na Tabela 29, os resultados da UFMS acompanham em 

parte o desempenho nacional, pois dos 8520 cursos de graduação avaliados em 2018 (com 

conceito), apenas 0,4% apresentaram CPC 1 e 9,5% apresentaram conceito 2 e a maioria 

dos cursos (56,6%) situa-se na faixa 3. Na UFMS, há um desempenho superior à média 

nacional, já que a maioria dos cursos (50,0%) apresentam CPC 4; 40,9% apresentam CPC 3 

e 9,1% apresentam CPC 2. 

 
2019 

Em 2019, 21 cursos da UFMS foram avaliados no Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE). A Nota Técnica do INEP Nº 5/2020/CGCQES/DAES explicita os 

insumos considerados para a avaliação do Enade 2019: 

O Cálculo do Conceito Enade, realizado por código de curso, leva em 
consideração as seguintes informações: a) o número de estudantes concluintes 
participantes com resultados válidos, aqui denominados participantes; b) o 
desempenho dos estudantes participantes na parte de Formação Geral (FG) do 
exame; c) o desempenho dos estudantes participantes na parte de Componente 
Específico (CE) do exame. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019, p. 1). 

 
Já o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), segundo a Nota Técnica do INEP Nº 

58/2020/CGCQES/DAES é definido a partir de oito componentes, em quatro dimensões: 

(a) desempenho dos estudantes, (b) valor agregado pelo processo formativo oferecido 
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pelo curso, (c) corpo docente, e (d) percepção discente sobre as condições do processo 

formativo. 

O conceito ENADE e o CPC dos cursos avaliados constam na Tabela 30. 
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Tabela 30 - Resultados do Enade e do CPC, dos 21 Cursos da UFMS avaliados em 2019 

Área de Avaliação 
Modalida

de de 
Ensino 

Unidade 

Nº de 
Concluint

es 
Inscritos 

Nº de 
Concluint

es 
Participa

ntes 

Nota 
Bruta - 

FG 

Nota 
Padroniz
ada - FG 

Nota 
Bruta - 

CE 

Nota 
Padroniz
ada - CE 

Conceito 
Enade 

(Contínu
o) 

Conceito 
Enade 
(Faixa) 

CPC 
(Contínu

o) 

CPC 
(Faixa) 

AGRONOMIA Presencial CPCS 33 33 37,11 2,29 54,12 2,64 2,55 3 2,92 3 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Presencial FAENG 76 65 52,29 3,92 66,41 3,66 3,73 4 2,69 3 

ENFERMAGEM Presencial CPCX 23 23 33,47 2,04 34,37 1,39 1,55 2 2,44 3 

ENFERMAGEM Presencial CPTL 13 13 45,68 3,73 45,63 2,78 3,01 4 3,27 4 

ENFERMAGEM Presencial INISA 30 30 39,80 2,91 56,42 4,10 3,81 4 3,20 4 

ENGENHARIA AMBIENTAL Presencial FAENG 42 38 56,31 3,80 55,30 3,92 3,89 4 3,34 4 

ENGENHARIA CIVIL - M/V Presencial FAENG 34 33 48,12 3,47 59,92 4,31 4,10 5 3,48 4 

ENGENHARIA CIVIL - V/N Presencial FAENG 34 32 50,87 3,83 54,70 3,78 3,79 4 3,35 4 

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO 

Presencial FACOM 29 27 50,28 3,61 46,31 3,15 3,26 4 3,37 4 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Presencial CPTL 37 37 41,32 2,79 47,56 2,98 2,93 3 2,87 3 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Presencial FAENG 82 78 47,30 3,51 54,01 3,73 3,68 4 3,30 4 

ENGENHARIA ELÉTRICA Presencial FAENG 50 43 47,76 3,36 37,13 2,89 3,01 4 3,23 4 

ENGENHARIA FLORESTAL Presencial CPCS 11 10 44,88 2,25 52,01 3,89 3,48 4 4,25 5 

FARMÁCIA Presencial FACFAN 32 32 44,53 3,43 61,16 4,22 4,02 5 3,57 4 

FISIOTERAPIA Presencial INISA 15 14 44,49 3,24 48,34 4,04 3,84 4 3,99 5 

MEDICINA Presencial CPTL 37 37 53,01 2,89 68,59 4,51 4,10 5 3,62 4 

MEDICINA Presencial FAMED 54 54 49,71 2,24 63,10 3,16 2,93 3 3,25 4 

MEDICINA VETERINÁRIA Presencial FAMEZ 36 34 46,37 3,36 58,55 3,27 3,29 4 3,30 4 

NUTRIÇÃO Presencial FACFAN 40 38 47,89 3,90 62,27 4,03 4,00 5 3,50 4 

ODONTOLOGIA Presencial FAODO 35 35 48,51 3,48 58,93 3,02 3,14 4 3,06 4 

ZOOTECNIA Presencial FAMEZ 31 30 40,78 2,80 43,12 2,58 2,63 3 3,04 4 

Fonte: Resultados do ENADE (INEP, 2020).
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Dos 21 cursos avaliados em 2019 no Enade, 1 curso obteve Conceito Enade 2; 4 

cursos obtiveram conceito 3; 12 cursos conceito 4 e 4 cursos obtiveram conceito 5. 

Com relação ao CPC, a UFMS conta com bom desempenho, todos os cursos 

avaliados em 2019 obtiveram conceitos 3, 4 ou 5. A Tabela 31 apresenta os resultados 

da UFMS e compara-os com os valores do Brasil. 

 
Tabela 31 - Resultados do CPC para os cursos avaliados em 2019, por faixas. 

CPC (faixa) 

UFMS (21 cursos) BRASIL (8188 cursos) 

Nº de cursos 
Percentual de 

cursos 
Nº de cursos 

Percentual de 
cursos 

1 0 0,0% 22 0,3% 

2 0 0,0% 665 8,1% 

3 4 19,0% 4034 49,3% 

4 15 71,4% 3255 39,8% 

5 2 9,5% 212 2,6% 

Fonte: INEP (2020). 

 
Como pode-se observar na Tabela 31, os resultados da UFMS acompanham em 

parte o desempenho nacional, pois dos 8188 cursos de graduação avaliados em 2019 

(com conceito), apenas 0,3% apresentaram CPC 1, 8,1% apresentaram conceito 2 e a 

maioria dos cursos (49,3%) situa-se na faixa 3. Na UFMS, verifica-se desempenho 

superior à média nacional, já que a maioria dos cursos (71,4%) apresentam CPC 4 e 9,5% 

apresentam CPC 5. 

 
2020 

 
Em 2020, diante da pandemia do Coronavírus, nenhum curso realizou a prova do 

Enade em 2020, conforme notícia disponível no site do INEP: 

“O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) adiou para 2021 a aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2020. O motivo são as 

restrições impostas devido à pandemia de Covid-19, com impacto no 

cronograma de aulas das instituições de ensino superior em todo o 

país. De acordo com o presidente do Inep, Alexandre Lopes, a nova 

data será redefinida conforme os ajustes dos calendários acadêmicos. 

“Primeiro, nós precisamos saber como será a retomada das aulas nas 

instituições de ensino superior, como vai ser a conclusão do segundo 
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semestre de 2020, para então podermos definir a data de aplicação do 

exame”, destacou. 

O Enade 2020 será aplicado para estudantes de cursos vinculados a 30 

áreas que compõem o Ano II do Ciclo Avaliativo do exame, que tem 

foco nos bacharelados e licenciaturas de ciências exatas e áreas afins, 

e, no caso dos cursos superiores de tecnologia, nas áreas de controle 

e processos industriais, informação e comunicação infraestrutura e 

produto industrial. 

As provas para os concluintes dos cursos de graduação dessas áreas 

estavam inicialmente marcadas para 22 de novembro de 2020. 

Alexandre Lopes reforçou, ainda, que o adiamento do exame atende a 

uma solicitação de várias instituições de ensino superior. “Elas têm 

procurado a gente. Então, eu quero tranquilizar as instituições de 

ensino superior de que a prova deste ano, prevista para ser aplicada 

em novembro, foi adiada para 2021, em data a ser marcada pelo Inep, 

concluiu. ” 

 
Índice Geral de Cursos (IGC) 
 

O Cálculo do Índice Geral de Cursos (IGC) é realizado anualmente e leva em conta 

os seguintes aspectos: a) notas contínuas dos CPC do último triênio, relativos aos cursos 

avaliados da instituição; b) conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação 

stricto sensu atribuídos pela Capes na última avaliação trienal disponível; c) número de 

matrículas nos diferentes níveis de ensino (graduação ou pós-graduação stricto sensu). 

Até o fechamento do Relatório de Autoavaliação Institucional Trienal da UFMS o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não 

havia lançado o IGC referente ao ano de 2019. 

A Tabela 32 apresenta o IGC (contínuo) e IGC (faixa) da UFMS em 2018. 

 
Tabela 32 - IGC da UFMS e insumos. 2018. 

Ano 

Nº de 
Cursos 

com CPC 
no 

Triênio 

α 
(Proporção 

de 
Graduandos

) 

Conceito 
médio da 

Graduação 

β 
(Proporção 

de 
Mestrandos 
Equivalente) 

Conceito 
Médio 

do 
Mestrad

o 

© 
(Proporção 

de 
Doutorando

s 
Equivalente) 

Conceito 
Médio do 
doutorado 

IGC 
Contínuo 

IGC 
Faixa 

2018 109 0,79 2,92 0,12 4,37 0,08 4,69 3,25 4 

Fonte: INEP (2020). 
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O IGC (Faixa) 4 é um resultado positivo para UFMS, pois segundo dados do INEP 

(2018), das 2.052 IES avaliadas, 21,35% obtiveram IGC 4 e apenas 2,05% o IGC 5 (Tabela 

33). Vale ressaltar que o IGC contínuo de 3,25 obtido em 2018 é maior que o de 2017 

(3,19), e é então, o maior já alcançado pela Instituição. 

 
Tabela 33 - Resultados do IGC para IES avaliadas em 2018, por faixas. 

Ano Faixas 1 2 3 4 5 

2018 
Nº de IES 7 259 1.306 438 42 

% 0,34 12,62 63,65 21,35 2,05 

Fonte: INEP (2020). 

 
Para a UFMS atingir IGC 5, seria necessário melhorar o desempenho no âmbito 

dos cursos de graduação, que contam com conceito médio 2,92, enquanto os cursos de 

mestrado e doutorado apresentam conceito médio superior a 4. 

 

3.1.2 O Planejamento e a autoavaliação institucional na percepção dos segmentos da 
UFMS 
 

Toda a comunidade acadêmica avaliou o Planejamento e a Avaliação 

Institucional, utilizando a escala avaliativa apresentada no item 2.2.1, e com grupos 

diferentes de questões, conforme sua atuação e segmento, conforme listado a seguir. 

 
Questões aplicadas aos docentes, coordenadores de curso de graduação, 
coordenadores de curso de pós-graduação, diretores de UAS e técnico-administrativos: 
Questão 1 – Seu nível de conhecimento sobre o plano de autoavaliação institucional? 
Questão 2 – Atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA)? 
Questão 3 - Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade? 
Questão 4 – Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria 
do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da UFMS? 
Questão 5 – Representatividade dos vários segmentos (docente, estudante e técnico-
administrativo) da UFMS e da sociedade civil organizada nesse processo? 
Questão 6 – Sensibilização para participação na autoavaliação institucional? 
Questão 7 – Divulgação dos resultados da autoavaliação? 
Questão 8 - Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância, pós-
graduação e residentes: 
Questão 1 – Atuação da Comissão Setorial de Avaliação da sua unidade (CSA)? 
Questão 2 - Sensibilização para participação na autoavaliação institucional? 
Questão 3 - Divulgação dos resultados da autoavaliação? 
Questão 4 - Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 
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A seguir serão apresentados gráficos com indicação das médias por segmentos, 

unidade acadêmica setorial e unidade da administração central.  Além disso, será 

apresentado quadro com indicação da melhor e pior questão avaliada pelos diferentes 

segmentos na avaliação do ano de 2020. 

O Gráfico 1 apresenta os resultados da avaliação do planejamento institucional 

por segmento, indicando a média dos anos de 2018, 2019 e 2020, e, ainda, a moda e a 

distribuição de respostas em 2020. 

Os segmentos avaliaram o Planejamento e Avaliação Institucional como 

satisfatório nos três anos sem diferença significativa. Os Diretores avaliaram o item com 

maior média e maior moda. No ano de 2020 ainda há indicação de respostas “não se 

aplica”, mostrando que os procedimentos inerentes ao processo avaliativo precisam de 

constante aprimoramento. 

 
Gráfico 1 - Avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional por todos os segmentos. 
2018 - 2020. 

 
Fonte: AGETIC/SIAI (2021). 

 
O Quadro 1 apresenta as questões pior e melhor avaliada no ano de 2020, por 

segmento. 
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Quadro 1 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Planejamento e a 
Autoavaliação Institucional. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade 
Setorial 

Sensibilização para participação na 
autoavaliação institucional? 

Atuação da Comissão Setorial de 
Avaliação (CSA) da sua unidade? 

Técnico Administrativo 
Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 

Possibilidade do Plano de 
Autoavaliação Institucional contribuir 
na melhoria do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da gestão da UFMS? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 

Atuação da Comissão Setorial de 
Avaliação (CSA) da sua unidade? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação? 

Seu nível de conhecimento sobre o 
plano de autoavaliação institucional? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 

Atuação da Comissão Setorial de 
Avaliação (CSA) da sua unidade? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação? 

Sensibilização para participação na 
autoavaliação institucional? 

Estudante de Residência 
Médica 

Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 

Sensibilização para participação na 
autoavaliação institucional? 

Estudante de Residência 
Multi-Profissional 

Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 

Sensibilização para participação na 
autoavaliação institucional? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Melhorias realizadas no curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado 
das autoavaliações anteriores? 

Sensibilização para participação na 
autoavaliação institucional? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação? 

Atuação da Comissão Setorial de 
Avaliação (CSA) da sua unidade? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Observa-se no quadro que no segmento dos estudantes o quesito melhor 

avaliado foi o da sensibilização para a participação na autoavaliação. Para os técnicos 

administrativos a melhor é a possibilidade de a avaliação contribuir na melhoria do 

ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da UFMS. Os diretores, os estudantes de 

graduação EAD, os docentes (de graduação ou de pós-graduação) e os coordenadores 

de curso de pós-graduação enfatizam a importância das CSAs no processo avaliativo. 

A questão “Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do 

resultado das autoavaliações anteriores” foi considerada a pior avaliada pela maioria 

dos segmentos. O acompanhamento das CSAs e da CPA sobre as melhorias decorrentes 

apontam para várias ações já realizadas em vários âmbitos, mas essas ações não 
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parecem estar sendo visualizadas pelos segmentos da IES. Essa constatação aponta para 

a necessidade de ampliar os espaços e estratégias de divulgação das decorrências do 

processo de autoavaliação, algo a ser revisto em 2021. Além disso, com o objetivo de 

sistematizar e institucionalizar o processo de discussão e planejamento de ações 

decorrentes da avaliação, a CPA, por meio das CSAs, encaminhou os resultados da 

avaliação a todos os cursos de graduação, pós-graduação e residências. Os resultados, 

em forma de gráficos e indicadores, foram analisados e discutidos por cada Colegiado 

de Curso, muitas vezes com a participação e apoio de um membro da CSA da UAS. A 

partir dessa discussão, cada curso definiu seu Plano de Ação para melhoria das 

fragilidades apontadas. 

O Gráfico 2 apresenta a percepção da comunidade acadêmica por unidade 

acadêmica setorial. 
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Gráfico 2 - Avaliação do Planejamento e Avaliação institucional, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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No ano de 2020, as médias das 25 unidades apontam para o conceito satisfatório, 

embora com predominância de conceito bom nas respostas. Apenas a Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição - FACFAN apresentou moda 3. 

Como já indicado anteriormente, alguns técnicos administrativos estão lotados 

em unidades administrativas e tem os resultados de suas avaliações ligadas a essas 

unidades. O Gráfico 3 apresenta estes resultados para os anos de 2018, 2019 e 2020. 

 
Gráfico 3 - Avaliação do Planejamento e Avaliação institucional, por Unidade da 
Administração Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: AGETIC/SIAI (2021). 

 
No item avaliado, observa-se que houve, em várias UACs, uma evolução positiva 

da média entre 2019 e 2020. Ressalta-se que os técnicos da PROGEP ainda consideram, 

predominantemente, o planejamento e a avaliação institucional como parcialmente 

satisfatório. Houve redução de 2019 para 2020 na quantidade de respostas “não se 

aplica”, mas observa-se que esta ainda é significativa, indicando a pouca informação a 

respeito do processo avaliativo na maioria das UACs. Registra-se aqui que o processo 
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avaliativo nas UAC não é coordenado pelas CSAs. A CPA, para o próximo período 

avaliativo deverá acompanhar de maneira mais próxima o desenvolvimento do processo 

nessas unidades. 

 

3.1.3 Meta-avaliação dos questionários da autovaliação institucional 
 

A meta-avaliação dos instrumentos de consulta à comunidade foi realizada por 

meio de três questões, comuns a todos os segmentos: 

 
Questão 1 – Adequação das questões para os quesitos avaliados 
Questão 2 – Quantidade de questões 
Questão 3 – Clareza das questões 
 

O Gráfico 4 apresenta os resultados da meta avaliação por cada segmento. 
 
Gráfico 4 - Meta Avaliação institucional por todos os segmentos. 2018 - 2020. 
 

 
Fonte: AGETIC/SIAI (2021). 

 
A comunidade da UFMS, em sua maioria (64%), atribui aos questionários de 

autoavaliação institucional o conceito bom ou muito bom. Os segmentos dos estudantes 

de pós-graduação, graduação presencial e graduação EAD, foram os que avaliaram 

melhor o instrumento. Em todos os segmentos houve uma evolução positiva das médias 
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entre 2019 e 2020, com exceção dos estudantes de residência médica, que avaliaram 

esse grupo de questão com a pior média. 

O Quadro 2 apresenta as questões melhor e pior avaliadas por segmento. 

 
Quadro 2 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Meta Avaliação 
institucional. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial Quantidade de questões? Clareza das questões? 

Técnico Administrativo Clareza das questões? Quantidade de questões? 

Coordenador de Curso de Pós-
Graduação 

Clareza das questões? Quantidade de questões? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Quantidade de questões? 
Adequação das questões para os 
quesitos avaliados 

Docente (de Graduação ou de 
Pós-Graduação) 

Quantidade de questões? Clareza das questões? 

Estudante de Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

Quantidade de questões? 
Adequação das questões para os 
quesitos avaliados 

Estudante de Residência 
Médica 

Adequação das questões para os 
quesitos avaliados 

Adequação das questões para os 
quesitos avaliados 

Estudante de Residência Multi-
Profissional 

Quantidade de questões? Clareza das questões? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Quantidade de questões? 
Adequação das questões para os 
quesitos avaliados 

Estudante de Graduação EAD Quantidade de questões? 
Adequação das questões para os 
quesitos avaliados 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Observa-se, no Quadro 2, que a questão melhor avaliada por cinco segmentos 

foi a adequação das questões para avaliação dos quesitos, para três, foi a clareza das 

questões, e para dois foi a quantidade de questões. A questão melhor e pior avaliada 

pelos estudantes de residência médica foi a mesma, mostrando que há divergência de 

opiniões acerca dessa questão. A questão que obteve pior avaliação por sete segmentos 

foi a quantidade de questões no instrumento. Em 2019, essa questão foi a pior avaliada 

por todos os segmentos. A partir daquela avaliação, a CPA revisou o instrumento, e 

melhorou a adequação e clareza das questões, reduzindo um pouco a quantidade de 

questões. Conseguiu-se esse resultado de melhora, mas ainda há o que melhorar no 
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instrumento do próximo triênio, o que já está no planejamento de atividades da CPA 

para 2021. 

O Gráfico 5 apresenta a meta-avaliação, por UAS. 
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Gráfico 5 - Meta Avaliação Institucional por UAS. 2018 - 2020. 

 
Fonte: AGETIC/SIAI (2021). 
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Os resultados apontam que a comunidade de todas as UAS classificam de modo 

semelhante os instrumentos de avaliação. 

O Gráfico 6 apresenta o resultado da meta avaliação nas UACs. 
 
Gráfico 6 - Meta Avaliação Institucional por UAC. 2018 - 2020. 

 
Fonte: AGETIC/SIAI (2021). 

 
Entre as UACs há maior diversidade de opiniões do que nas UAS, variando de 

predominância de conceito satisfatório a muito bom, sendo significativa a evolução 

positiva, entre 2018 e 2020, em algumas unidades, como, por exemplo, na PROGRAD e 

na AGINOVA. 

 

3.1.4 Questões abertas sobre planejamento e avaliação institucional e meta avaliação 
 

A análise de questões abertas, principalmente com um universo e um tempo de 

análise como o de uma avaliação institucional, não é tarefa simples. Além disso, não são 

encontradas na literatura muitas experiências de metodologias específicas para este 

tipo de análise. 
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Considerando essa realidade, a CPA da UFMS vem buscando no decorrer dos 

anos alternativas viáveis para a análise das questões abertas de seus instrumentos. 

Assim, optou-se por utilizar uma metodologia que prioriza o conteúdo declarado pela 

comunidade participante do processo. Mesmo restringindo a análise mais a nível da 

descrição do que da interpretação, ainda não foi possível atingir os comentários de 

todos os eixos. Além disso, em 2020, optou-se por disponibilizar espaços para 

comentários somente para os grupos de questões: Ensino Remoto de Emergência, e 

Disciplinas/Desempenho Docente. Neste relatório apenas serão apresentados os 

comentários dos eixos 1 (um) e 3 (três), relativos ao ano de 2019. 

Para a execução da análise iniciou-se utilizando um recurso oferecido pelo 

Sistema de Avaliação Institucional (SIAI) da UFMS, que permite a extração dos 

comentários já compilados segundo os eixos do relatório. Os comentários foram 

inseridos em planilhas do Excel e organizados em ordem alfabética.  Em seguida foi feita 

uma nuvem de palavras para verificar a quantidade de ocorrências das diferentes 

expressões. De posse desse levantamento foi feita uma leitura flutuante dos 

comentários para averiguar o contexto em que as palavras eram utilizadas. A partir 

dessa leitura foram criadas categorias para a classificação das respostas. 

As categorias criadas para o enquadramento das respostas nesse eixo foram: 

questionam necessidade de ter avaliação; questionam número de questões ou 

questionam a qualidade do questionário; não receberam informações sobre demandas 

feitas na avaliação; sugestões de questões ou de reestruturação da arquitetura do 

instrumento; consideram que as questões e o sistema de avaliação precisam ser mais 

claros; elogios sobre o sistema e o processo de avaliação; sugestão sobre mudança no 

período da avaliação e outros. A categoria “outros” foi criada para enquadrar 

comentários que não estavam relacionados ao processo de avaliação ou meta avaliação. 

A Tabela 34 apresenta a relação, estratificada por segmentos, da porcentagem 

de comentários feitos em relação ao universo de comentários de cada segmento. 
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Tabela 34 - Número de comentários registrados sobre Planejamento e Avaliação e Meta-
avaliação. 

 Diretor Técnico 
Coordenador 

de pós-
graduação 

Coordenador 
de 

graduação 
Professor 

Estudante 
de pós-

graduação 

Estudante 
de 

graduação 

Estudante 
de 

graduação 
EAD 

Total de 
respondentes 

25 1859 51 130 1018 582 6439 110 

Total de espaços 
disponíveis para 
comentários 

50 3718 102 260 2036 1164 12878 220 

Número de 
comentários 

32 212 0 212 313 0 2631 114 

Percentual de 
comentários 
registrados 

64,0% 5,7% 0,0% 81,5% 15,4% 0,0% 20,4% 51,8% 

Fonte dos dados: AGETIC/SIAI (2019). 

 
Nem todos os respondentes fizeram comentários quanto ao sistema de avaliação 

e meta avaliação. Considerando que para cada questionário há dois campos para 

comentários, a Tabela 34 mostra que a porcentagem maior de segmentos que utilizaram 

esses campos foram os dos diretores (64%) e coordenadores de graduação (81,5%), 

sendo que 2 (dois) segmentos, estudantes de pós-graduação e coordenadores de pós-

graduação, não fizeram nenhum comentário. 

Estas ocorrências podem estar relacionadas a ligação direta dos segmentos com 

a administração da IES e, portanto, envolvidos nos processos onde os resultados da 

avaliação são importantes na formulação de planejamentos institucionais a curto, médio 

e longo prazo. No caso dos estudantes e coordenadores da pós-graduação a cultura de 

avaliação institucional ainda não está consolidada. Esses segmentos ainda priorizam as 

avaliações externas, relação que pode mudar, com as novas regras de avaliação de 

programas de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Outro segmento onde as ações de sensibilização acerca da importância da 

avaliação institucional precisam ser intensificadas é o dos técnicos administrativos e 

professores. No caso dos técnicos administrativos as ações, muito em decorrência da 

estrutura da CPA, ainda são realizadas por meios de comunicação virtual.  Já os 

professores, apesar de terem acesso direto aos processos de sensibilização, ainda se 

mostram, em alguns casos, resistentes ao processo. 
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O segmento dos estudantes tem aumentado sua participação nos processos de 

avaliação, apesar de ainda não termos um número significativo de contribuições nas 

questões abertas. 

A Tabela 35 apresenta a porcentagem de respostas, por segmento, enquadradas 

nas diferentes categorias. 

 
Tabela 35 - Percentual de comentários de cada segmento em relação ao total de 
comentários, por categoria, sobre Planejamento e Avaliação e Meta-avaliação. 

Categoria Diretor Técnico 
Coordenad

or de 
graduação 

Professor 
Estudante 

de 
graduação 

Estudante 
de 

graduação 
EAD 

Questionam necessidade 
de ter avaliação  

0,0% 1,4% 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 

Questionam número de 
questões ou questionam 
a qualidade do 
questionário 

21,9% 8,9% 28,0% 9,6% 14,0% 7,9% 

Não receberam 
informações sobre 
demandas feitas na 
avaliação 

15,6% 18,8% 8,4% 29,7% 10,7% 9,6% 

Sugestões de questões ou 
de restruturação da 
arquitetura do 
instrumento 

12,5% 7,0% 26,2% 21,7% 15,1% 4,4% 

Consideram que as 
questões e o sistema de 
avaliação precisam ser 
mais claros 

6,3% 12,2% 6,5% 2,2% 7,7% 0,9% 

Elogios sobre o sistema e 
o processo de avaliação 

25,0% 18,8% 21,5% 18,2% 22,1% 11,4% 

Sugestão sobre mudança 
no período da avaliação 

6,3% 0,0% 0,9% 0,3% 1,0% 0,0% 

Outros 12,5% 32,4% 8,4% 17,6% 29,2% 65,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte dos dados: AGETIC/SIAI (2019). 

 
Para os Diretores das unidades os comentários majoritários dizem respeito ao 

número de questões ou qualidade do instrumento (21,9%) e elogios sobre o sistema de 

avaliação (25,0%). 

 
- Muito longo o protocolo que questões a serem respondidas. 
- Quantidade excessiva de questões. 
- É um questionário muito longo, nem sempre temos as condições ideais para responder 
com calma e atenção. 
- Muitas questões, 2 dias para terminar. 
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- O questionário é bastante extenso, mas deixa de fora temas importantes. 
- O elogio é efeito as ações da comissão de avaliação em aprimorar todo esse processo 
e efetivamente fazer desse processo algo mais rico e efetivo no aprimoramento da 
gestão da UFMS. 
- Excelente trabalho da comissão setorial. 
- Os processos de avaliação interna dão um excelente retorno para que a coordenação 
compreenda melhor seu papel e estabeleça um diálogo mais rico com docentes e 
discentes para melhoria do curso. 
- Parabenizo CSA e CPA pelo trabalho árduo e muitas vezes pouco valorizados por 
docentes, discentes e gestores. 
- Quero parabenizar toda a equipe que tem trabalhado no processo de avaliação 
institucional ao longo dos anos. É possível observar a instituição de uma cultura de 
valorização do processo de avaliação, assim como um crescente envolvimento de toda a 
comunidade universitária. Esse foi um trabalho árduo de quem acreditou no resultado 
de todo empenho e esforços despendidos. 
 

Para os técnicos administrativos, além dos elogios (18,8%), ainda faltam ações 

a serem executadas no que diz respeito as informações sobre os resultados da avaliação 

(18,8%). 

 
- É muito bom que a administração da nossa universidade tenha essa preocupação de 
colher as opiniões dos técnicos administrativos, pois, grande parte do que é feito na Ufms 
não seria efetivado se não fosse pelo nosso trabalho diário. 
- Ainda falta relacionar a avaliação com um Planejamento efetivo dentro da unidade. 
- Demora para executar as solicitações de melhorias, quando atendida é parcial. 
- Depois do resultado, corrigir erros. 
- Faz-se necessário desenvolver meios objetivos e integrados de divulgação dos 
resultados às unidades e seus integrantes. Assim também é necessário criar uma forma 
sistemática de trabalho para ampliar a participação da sociedade civil organizada. 
 

Os coordenadores de curso consideram, em seus comentários, 

predominantemente que há necessidade de rever o número de questões do 

instrumento e a qualidade do instrumento (28%), fazem sugestões de questões e layout 

do sistema (26,2%) além de elogios (21,5%). 

 
- Questionário muito extenso. 
- Número elevado de questões. Poderia ser feito um questionário mais sucinto, com foco 
nas questões mais relevante para aquele período avaliativo, e deixar a possibilidade de 
responder mais questões específica para aqueles que se dispusessem à tal. 
- O relatório é muito extenso e tem várias informações que estão no PPC, que é público. 
Sugiro deixar o relatório setorial apenas para a avaliação e informações básicas sobre o 
Curso. 
- A elaboração do Plano de Autoavaliação Institucional poderia ser melhor discutida com 
todos os segmentos da UFMS. 
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- Acho que faltam itens em que a coordenação avalie também seus professores. 
- Poderia ser criado um glossário para alguns termos, ou explicações para as questões. 
Por exemplo, o que se considera "ações inovadoras"? 
- Acho que a universidade e suas comissões estão evoluindo muito nesse processo. 
- Excelente trabalho da comissão setorial. 
- O elogio é efeito as ações da comissão de avaliação em aprimorar todo esse processo 
e efetivamente fazer desse processo algo mais rico e efetivo no aprimoramento da 
gestão da UFMS. 
 

Para o segmento dos professores prevalecem os comentários sobre a 

insuficiência de informações sobre as demandas da avaliação (29,7%) e sugestões sobre 

o processo avaliativo (21,7%). 

 
- A divulgação e a consequente conscientização sobre a autoavaliação não chegam a 
mim, não se manifestam na prática. 
- A Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da UFMS, mas infelizmente não ocorre. 2 - 
Os Colegiados de Cursos não consideram as reclamações e sugestões dos professores 
para a melhoria nos cursos. 
- A avaliação não traz mudanças na unidade e nos cursos. 
- Como sugestão fica a ponderação de equilibrar os aspectos quantitativos e qualitativos 
das respostas, evitando dar publicidade exagerada quando esta se mostrar pouco 
representativa. 
- Os processos de avaliação institucional têm melhorado. Como sugestão, poderiam ser 
mais frequentes e "pulverizados" ao longo do ano. Um longo questionário para 
responder uma única vez ao ano é inadequado. Questionários mais simples e rápidos de 
responder e mais frequentes podem ser mais efetivos. Aos moldes do setor privado, que 
fazem perguntas rápidas logo após a prestação de um serviço ou entrega de um produto. 
- Setorizar as Autoavaliações e incluir no processo pelo menos um momento presencial 
(dentro de cada setor/curso), não-anônimo. A observação de problemas localizados, 
acredito, precisa ser compreendida localmente, assim como soluções demandam debate 
localmente. 
 

Os estudantes de graduação ((presencial (29,2%) e EAD (65,8%)) utilizaram 

muitos dos espaços de comentários sobre a avaliação para fazerem comentários 

diversos sobre a IES, curso e professores. 

 
- Seria bom fazer uma cobertura do pátio até a cantina. 
- Só falta a cantina voltar a funcionar. 
- Sugestão: realizar três tipos de prova (fechada, mista e aberta), visto que o método de 
aprendizado difere de aluno para aluno, assim como o método de avaliação. 
- Atraso na disponibilização de conteúdo das matérias por parte de alguns professores. 
Senti falta de mais vídeos-aula em algumas matérias. Livro-texto mais explicativo, tendo 



 

114 
  

em visto que os oferecidos são muitos didáticos. Maior interação entre professores e 
alunos. 
- Estou gostando do curso, porém penso que deveria ter mais aulas presenciais. 
 

Também fizeram elogios ao processo avaliativo, estudantes EAD (11,4%) 

estudantes presencial (22,1%); indicaram não ter recebido devolutiva dos processos 

avaliativos anteriores, estudantes EAD (9,6%) estudantes presencial (10,7%). 

 
- Deveria ser feitas palestras para uma exposição de todos os resultados e como serão 
trabalhados durante o ano 
- Não houve nenhuma explanação sobre aplicações ou não, sobre a avaliação 
institucional antecedente. 
- As reclamações feitas aqui não tem efeito, os péssimos professores continuam 
intocáveis. 
- Até o presente momento não fiquei sabendo dos resultados das avaliações, tampouco 
se houve melhorias. 
- A autoavaliação é muito importante pois através dela houve melhora no curso. 
- A avaliação é ótima para se fazer melhorias no campus. 
- É muito bom para avaliar a instituição. 
- Sobre o planejamento e avaliação institucional até o presente momento tudo perfeito. 
 

A Tabela 36 apresenta uma comparação de porcentagem de comentários entre 

os diferentes segmentos. 

 
Tabela 36 - Percentual de comentários de cada segmento em relação ao total de 
respondentes, por categoria, sobre Planejamento e Avaliação e Meta-avaliação. 

Categoria Diretor Técnico 
Coordenad

or de 
graduação 

Professor 
Estudante 

de 
graduação 

Estudante 
de 

graduação 
EAD 

Questionam necessidade 
de ter avaliação  

0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Questionam número de 
questões ou questionam 
a qualidade do 
questionário 

14,0% 1,1% 11,5% 1,5% 2,9% 4,1% 

Não receberam 
informações sobre 
demandas feitas na 
avaliação 

10,0% 2,2% 3,5% 4,6% 2,2% 5,0% 

Sugestões de questões ou 
de restruturação da 
arquitetura do 
instrumento 

8,0% 0,8% 10,8% 3,3% 3,1% 2,3% 
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Consideram que as 
questões e o sistema de 
avaliação precisam ser 
mais claros 

4,0% 1,5% 2,7% 0,3% 1,6% 0,5% 

Elogios sobre o sistema e 
o processo de avaliação 

16,0% 2,2% 8,8% 2,8% 4,5% 5,9% 

Sugestão sobre mudança 
no período da avaliação 

4,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 

Outros 8,0% 3,9% 3,5% 2,7% 6,0% 34,1% 

Total 64,0% 11,9% 41,2% 15,4% 20,4% 51,8% 

Fonte dos dados: AGETIC/SIAI (2019). 

 
Principalmente diretores (21,9%) e coordenadores de graduação (28,0%) 

consideram que o número de questões do instrumento é excessivo ou que sua qualidade 

não é adequada. 

Quanto a falta de informação sobre demandas feitas na avaliação, os 

seguimentos que apresentam maior porcentagem de reclamações são os dos diretores 

(15,6%), coordenadores de curso e professores. 

Já os coordenadores de curso são o segmento que fez maior número de 

sugestões para reestruturação do instrumento de avaliação (10,8%). 

Para os diretores (4,0%) consideram que as questões precisam ser mais claras e 

(16,0%) fazem elogios ao processo de avaliação. 

 

3.1.5 Fragilidades, potencialidades e ações decorrentes da autoavaliação 
institucional da UFMS em 2020 
 

O Quadro 3 apresenta as fragilidades e potencialidades na autoavaliação 

institucional identificadas pela CPA, a partir dos resultados das avaliações e informações 

complementares. Também são descritas as ações já realizadas decorrentes da avaliação 

e as ações previstas para 2021. 

 
Quadro 3 - Fragilidades e potencialidades na autoavaliação institucional da UFMS. 2020. 

Indicadores Potencialidades Fragilidades Ações já realizadas 
Ações previstas 

para 2021 

Planejamento 
da CPA 

Realização de mais 
de 90% das ações 

previstas no Plano de 
atividades da CPA no 
período 2018-2019. 

Atraso na aplicação 
dos instrumentos 

devido à pandemia, 
e 

consequentemente, 
no cronograma do 
plano de atividade. 

Revisão e adequação 
das atividades. 

Elaboração do 
plano de atividades 

para 2021. 

Representativida
de e participação 

Ampliação do 
universo de 

Não foram inseridos 
em 2020 

Atualização dos 
questionários para os 

Cadastro dos 
coordenadores de 
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dos segmentos 
da UFMS no 
processo de 

autoavaliação 
institucional 

segmentos 
participantes das 

consultas à 
comunidade, 

acrescentando-se 
estudantes de 

residência médicas e 
multi-profissionais. 

questionários para 
os coordenadores de 

polos e tutores 
presenciais e a 

distância. 

segmentos e 
levantamento das 
possibilidades de 

cadastro para 
coordenadores de 

polos e tutores 
presenciais e a 

distância. 

polos e tutores 
presenciais e a 

distância no SIAI e 
validação dos 

instrumentos para 
esses segmentos. 

Atuação da CPA e 
das CSAs na 

percepção da 
comunidade 

Avaliação positiva da 
comunidade quanto 
ao trabalho das CSAs 

e da CPA. 

Falta de divulgação 
das melhorias já 

realizadas nas UAS e 
UAC, em decorrência 

da autoavaliação 
institucional. 

Ampliação das 
estratégias de 

sensibilização, com 
outras modalidades 

de mídia. 

Explorar ainda 
mais outras 

modalidades de 
mídias para 

divulgação das 
melhorias 

decorrentes da 
autoavaliação. 

Estratégias de 
Sensibilização 

Utilização de 
estratégias de 
sensibilização 

diferenciadas de 
acordo com o perfil 

da UAS. 

Substituição de 
muitos membros das 

CSA em período 
próximo e durante o 

período de 
sensibilização. 

Utilização de mídias 
diversificadas, 
principalmente 

digitais e redes sociais, 
para as ações de 
sensibilização da 

autoavaliação 
institucional. 

Inserção do 
período avaliativo 

no calendário 
acadêmico. 

 
Acompanhamento 
das estratégias de 

sensibilização e 
divulgação de 

resultados. 
 

Atenção à 
sensibilização nas 

UACs. 

Articulação entre 
a CPA e as CSAs 

Melhoria no 
processo de 

comunicação entre a 
CPA e as CSA. 

Grande participação 
dos membros das 

CSAs nas atividades 
de integração. 

Impossibilidade em 
realizar eventos 

presenciais devido a 
pandemia; Ausência 

de CH específica 
para o trabalho de 
autoavaliação na 

UFMS. 

Utilização de mídias e 
recursos tecnológicos 
para comunicação e 

reunião entre as 
comissões. 

Previsão de fóruns 
semestrais. 

Adesão dos 
segmentos da 
comunidade 
acadêmica à 

autoavaliação 
institucional 

Ampliação da adesão 
dos respondentes no 

processo. 

Baixa adesão em 
segmentos ou 

unidades específicas, 
especialmente nos 

segmentos dos 
técnico-

administrativos das 
UACs. 

Foram identificados os 
níveis de adesão e 

serão acentuadas as 
ações de 

sensibilização. 

Ampliação das 
estratégias de 

sensibilização e 
divulgação dos 
resultados da 
autoavaliação. 

Instrumentos de 
coleta/consulta à 

comunidade 
acadêmica 

Instrumento bem 
avaliado pela 
comunidade. 

Avaliação da 
comunidade quanto 

à quantidade de 
questões. 

Meta-avaliação 
inserida nos próprios 

instrumentos para 
avaliar a adequação, 
quantidade e clareza 

das questões 
disponíveis. 

Análise da meta-
avaliação e 

correções possíveis 
para a próxima 

aplicação. 

Geração de 
dados - SIAI 

Modelagem de um 
sistema próprio para 

a avaliação 
institucional. 

Dificuldades de 
operação do SIAI, 
por algumas CSAs. 

Melhora na geração 
dos vários tipos de 

relatórios. 
 

Aprimoramento do 
SIAI. 
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Levantamento da 
necessidade de 

geração de outros 
relatórios para a CPA, 

CSAs e níveis da 
gestão. 

Elaboração de 
Manual de 

utilização do SIAI. 

Meios de 
divulgação dos 
resultados da 
autoavaliação 
institucional 

Sistema operacional 
próprio para a 
autoavaliação 

institucional –SIAI –
que disponibiliza os 

resultados para 
todos os segmentos. 

Divulgação baseada 
principalmente em 

documentos. As 
apresentações orais 

e visuais para a 
comunidade 

acontecem de forma 
não 

institucionalizada. 

Levantamento da 
necessidade de 

geração de outros 
relatórios para facilitar 
a visualização por toda 

a comunidade. 

Explorar outras 
modalidades de 

mídias para 
divulgação dos 

resultados. 
 

Gravação de vídeos 
e programas de 
rádio e TV para 

divulgar a 
autoavaliação da 

UFMS. 

Melhorias 
realizadas na IES, 
UAS ou cursos, a 

partir dos 
resultados da 
autoavaliação 

Apresentação das 
melhorias em 

diferentes mídias da 
UFMS, nos Conselhos 

das UAS. 

Falta de vínculo 
claro para a 

comunidade, entre 
as melhorias 
realizadas e o 
processo de 

autoavaliação 
institucional. 

 
Ausência de 

apresentação dos 
resultados da 
autoavaliação 

institucional e das 
melhorias 

decorrentes aos 
alunos, por curso 

e/ou UAS e para os 
técnico-

administrativos e 
parcela dos 
estudantes. 

Solicitação às CSAs 
para a realização de 
palestras sobre os 
resultados para os 

vários segmentos da 
UAS. 

 
Criação do Plano de 
Ação que deve ser 

elaborado pelas 
coordenações de 
curso a partir dos 

resultados da 
avaliação. 

Transformar o 
Plano de Ação em 
um processo de 

gestão 
institucionalizado e 

acompanhar a 
implantação das 

melhorias nas UAS. 
 

Melhorar as 
 formas de registro 

e divulgação das 
melhorias 
realizadas. 

Fonte: CPA (2021). 

 

3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

O Eixo 2 é composto por duas Dimensões: a Dimensão 1 - Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional e a Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição. 

As informações pertinentes a essas dimensões foram encaminhadas pelos 

setores da administração central e setorial responsáveis por tais políticas, a saber: a 

Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional, sob a responsabilidade 

da PROPLAN; e, a Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição, sob a 
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responsabilidade da AGECOM, da Ouvidoria, da AGINOVA, da PROAES, da PROECE, da 

PROPP, da SEAD, do HUMAP, dos Escritórios Modelos de Assistência Judiciaria – EMAJ, 

(FADIR, CPTL, CPAN), das Clínicas de psicologia (FACH, CPAN, CPAR), dos Herbários 

(INBIO, CPTL), do Hospital Veterinário e da Fazenda Escola - FAMEZ, dos museus (CG e 

CPCX), da Clínica Odontológica - FAODO e da Clínica Escola Integrada (INISA). 

Já, a percepção dos segmentos (estudantes, docentes, coordenadores de 

graduação e pós-graduação, diretores e técnicos-administrativos) da comunidade 

acadêmica sobre esses aspectos é apresentada ao final do eixo e decorre dos resultados 

dos instrumentos de autoavaliação aplicados no primeiro e segundo semestre de 2019. 

 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e plano de desenvolvimento institucional 
 

Nesta dimensão são apresentadas informações sobre a missão, a visão, as 

finalidades e os objetivos institucionais da UFMS, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e sua articulação com a avaliação institucional. 

 

3.2.1.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – PROPLAN 
 

Nesta dimensão é apresentado o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, compreendendo três grandes 

eixos estratégicos: a)  Perfil Institucional, no qual consta a missão, visão, valores, e 

histórico da instituição e área de atuação acadêmica; b) Gestão Acadêmica a qual 

contempla o Projeto Pedagógico Institucional; as políticas de pós-graduação e pesquisa, 

extensão, inovação e empreendedorismo, internacionalização  e avaliação institucional, 

além do sistema de organização didático pedagógica, com oferta dos cursos, 

planejamento de novos cursos, e ainda, polos e infraestrutura da educação a distância; 

e c) Gestão Administrativa, com as políticas de gestão e governança, gestão da 

tecnologia de informação, de pessoal de infraestrutura, sustentabilidade financeira 

entre outras informações. 
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Disponível em https://www.ufms.br/universidade/plano-de-desenvolvimento-institucional/ 

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vem adotando 

nos últimos anos modelos, práticas e técnicas inovadoras na administração pública a fim 

de fortalecer e avançar em sua missão social na região sul-mato-grossense e no Brasil, 

acompanhando a dinamicidade da Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo 

em nível nacional e internacional.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional vigente foi elaborado seguindo o 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e pós-graduação no sistema federal. Com esses requisitos 

mínimos, foram adotados instrumentos gerenciais eficientes, eficazes e inovadores para 

aperfeiçoar a gestão universitária, a governança e o desempenho da UFMS, tendo o 

Planejamento Estratégico adotado técnicas de análise dos ambientes internos e 

externos como modelo de referência. 

A construção do PDI-UFMS 2020-2024 observou a legislação, normas vigentes e 

instrumentos de gestão como o Relatório de Avaliação Institucional, o Plano de 

Desenvolvimento das Unidades Administrativas Setoriais (PDU) e os Relatórios de 

Avaliação de PDIs anteriores. Foi instituída Comissão Central, Portaria nº 1.212, de 7 de 

agosto de 2019, com representantes de todas as Unidades da Administração, membros 

dos segmentos da comunidade universitária (docentes, discentes, técnicos) e 

representantes da sociedade. Todo o processo de discussão foi realizado de forma 
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colaborativa e democrática e o empenho coletivo foi determinante para criar um 

compromisso mútuo em torno dos valores e da missão institucional, o que facilitou a 

definição dos objetivos e das metas de desenvolvimento em médio e longo prazos, bem 

como das ações tático-operacionais para a execução das estratégias institucionais. 

O PDI é um marco institucional para consolidar um sistema de gestão inovador,  

arrojado e sustentável, consonante com a  importância da participação da comunidade 

universitária e, sobretudo, com as expectativas sociais demandadas para o 

desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil e consolida na UFMS um 

modelo de gestão e governança pública apoiado no planejamento estratégico e na 

avaliação permanente de desempenho, tornando a visão, a missão e os valores 

institucionais um projeto coletivo, consistente e sustentável. 

O PDI vigente, que corresponde ao período de 2020 a 2024, enfatiza que a missão 

defendida pela UFMS é “Desenvolver e socializar o conhecimento, formando 

profissionais qualificados para a transformação da sociedade e o crescimento 

sustentável do país” e a visão “Ser uma universidade reconhecida nacional e 

internacionalmente por sua excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação” (PDI, 

p. 12). A base de orientação para o desenvolvimento da missão institucional é legitimada 

pelos valores adotados nos modelos de gestão, governança e de negócios propostos, os 

quais são: ética, respeito, transparência, efetividade, interdisciplinaridade, 

profissionalismo, sustentabilidade e independência. 

A missão e visão da Universidade são, assim, condizentes com seus valores, 

também expressos no PDI e que pautam as políticas de ensino, pesquisa, extensão, 

inovação e empreendedorismo, internacionalização e assuntos estudantis, citadas nos 

eixos de Gestão Acadêmica; e de gestão, governança, pessoas e infraestrutura e 

sustentabilidade financeira contidas no eixo de Gestão Administrativa. Além disso, o 

mapa estratégico (PDI p. 63) aponta os objetivos estratégicos que devem ser seguidos 

para almejar o alcance da visão. 

Através da matriz estratégica (PDI páginas 66 a 72) foi realizada a correlação 

entre os objetivos estabelecidos com indicadores e metas quantitativas claras, 

facilitando seu acompanhamento e mensuração de impacto no dia a dia das atividades 

universitárias. 
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As atividades de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável da UFMS 

estão relacionadas no contexto de todo o PDI, nas políticas adotadas nas mais diferentes 

áreas, na missão, na visão, nos valores, nos objetivos e indicadores estabelecidos e, 

particularmente, de forma esquemática no modelo de negócio definidos para a UFMS 

(PDI página 64) onde são demonstrados os inputs, o desenvolvimento das ações nos 

ambientes organizacionais e a entrega a sociedade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional é avaliado anualmente para verificar 

a conformidade do planejamento estratégico definido e o alcance das metas pactuadas 

e os indicadores de desempenho que forem possíveis de mensurar para cada área 

estabelecida (relatórios serão disponibilizados em https://pdi.ufms.br/avaliacao/). 

Os relatórios anuais de avaliação do PDI apresentam o alcance das metas, por 

grandes áreas definidas e, ainda, a análise de indicadores de desempenho que 

parametrizam os resultados organizacionais vigentes para identificar avanços e 

retrocessos e nesse sentido permitir uma melhor tomada de decisão. 

Buscando mitigar o gargalo de falta de integração e interrelação entre o 

planejamento estratégico, contido no PDI,  com o planejamento tático operacional 

constantes nos Planos de Desenvolvimento das Unidades PDUs, foi realizado o 

realinhamento destes e desenvolvida uma ferramenta de apoio, o Sistema SISPDU, que 

servirá para planejar e acompanhar as metas e ações da unidade, possibilitando a 

constituição uma rede de Unidades com competência, arrojo e autonomia para planejar 

e operacionalizar o futuro; pois, somente por meio de uma coligação de forças e 

compromissos mútuos, a UFMS poderá assumir os papeis que lhe cabem como ente 

público indispensável ao desenvolvimento do homem e do seu meio. 

Nesse sentido, o PDU é uma propositura estratégica dentro do PDI, que aporta a 

melhoria na comunicação interna e externa, um processo decisorial mais ágil e assertivo, 

maior delegação administrativa, além de melhoria significativa no desempenho 

organizacional da Unidade. 

Os resultados do primeiro ano de implantação dos PDUs serão disponibilizados 

por Unidade de Administração Setorial, para a comunidade universitária no link 

https://sistemas.ufms.br/pdu/. 

 

https://pdi.ufms.br/avaliacao/
https://sistemas.ufms.br/pdu/
https://sistemas.ufms.br/pdu/
https://sistemas.ufms.br/pdu/
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3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade social da instituição 
 

A dimensão da Responsabilidade Social apresenta-se, neste Relatório, na 

perspectiva do desenvolvimento econômico e social, das questões voltadas à ciência e 

tecnologia, da inclusão social, da defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e da 

memória cultural. A responsabilidade social da UFMS presente nas suas diversas 

atividades manifesta-se nas ações executadas por várias instancias da Instituição: 

AGINOVA, PROAES, PROECE, PROPP, SEAD, HUMAP, pelos Núcleos de Práticas Jurídicas 

(FADIR, CPTL, CPAN), pelas clínicas de psicologia (FACH, CPAN, CPAR), pelos Herbários 

(INBIO, CPTL), pelo Hospital Veterinário e pela Fazenda Escola - FAMEZ, pelos museus 

(PROECE, CPCX), pela Clínica Odontológica - FAODO e pela Clínica Escola Integrada 

(INISA). Nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 coloca a 

responsabilidade social como um compromisso da Instituição, focando na adequação ao 

novo cenário de maior interação com a sociedade. 

 

3.2.2.1 Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais – AGINOVA 

3.2.2.1.1 Empreendedorismo e Inovação 

 
A Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais (AGINOVA), 

por meio da Divisão de Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual (DIEIP), 

é responsável pela integração de atividades entre a Universidade, Empresas, Governo e 

Sociedade para a promoção da inovação e do empreendedorismo, pelo fomento e 

suporte aos empreendimentos incubados e Empresas Juniores da UFMS e pela 

operacionalização da Política Institucional de Inovação da Universidade, estimulando a 

proteção e a transferência dos conhecimentos gerados. 

A seguir apresentamos as principais ações realizadas em 2018, 2019 e 2020 no 

âmbito da temática do empreendedorismo e da inovação: 

 
Tabela 37 - Ações na área de Empreendedorismo e Inovação. 

Ações Descritivo 2018 2019 2020* 
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Oferta de 
Disciplina de 

Empreendedorism
o e Inovação 

Oferta da disciplina de 
Empreendedorismo e 

Inovação, com a 
metodologia desenvolvida 
pelo SEBRAE e aplicada na 

UFMS, sob 
responsabilidade da 

AGINOVA, segundo o 
Acordo de Cooperação nº 

12/2018. 

5 turmas em 
2018/2 

4 turmas em 
2019/1 e 3 
turmas em 

2019/2 

2 turmas em 
2020/1 

Capacitação de 
docentes 

Capacitação de docentes 
para ministrar a 

metodologia Sebrae. 
93 0 0 

Certificação 
CERNE 

Certificação como Centro 
de Referência para Apoio a 
Novos Empreendimentos - 

CERNE 1 pela Anprotec, 
em 17 de julho de 2019. 

Não se aplica 1 1 

Manual de 
Processos da 
Incubadora 

Elaboração do Manual de 
Processos para guiar o 

funcionamento da 
incubadora e o CERNE. 

Não se aplica 1 Atualizado 

Apoio ao HackMS 

Apoio ao evento 
"Hackathon de 

Transparência, Controle 
Social e Combate à 

Corrupção”, também 
chamado HackMS, 

conforme Acordo de 
Cooperação nº 39/2019, 

estabelecido entre a UFMS 
e a CGE-MS. 

Não se aplica 1 Não se aplica 

Apoio ao 
Programa 
Centelha 

Acordo de Parceria entre a 
UFMS e a FUNDECT de 

apoio ao Programa 
Centelha. Além da 

divulgação, a UFMS 
disponibilizou o local para 
o Workshop de divulgação 
do Programa Centelha MS 

e está participando da 
Câmara de Inovação para 

avaliação dos projetos. 

Não se aplica 1 1 

Workshop Pitch 
nas salas de aula 

Workshop Pitch, que dura 
2 horas e ensina os 

participantes a criar um 
pitch para qualquer 

negócio. 

Não se aplica 
148 

participantes 
38 pessoas 

participantes 
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Workshop de 
Empreendedorism

o 

Workshop sobre 
empreendedorismo 

realizado para os calouros. 
Não se aplica Não se aplica 

22 pessoas 
participantes 

Mapeamento de 
Startups 

Mapeamento de Startups 
como forma de 

prospecção de novos 
negócios na comunidade 

acadêmica 
(https://www.ufms.br/pim

e-lanca-formulario-para-
mapeamento-de-startups-

da-ufms/). 

0 
20  

respostas 

Em andamento 
(Dezembro/202

0) 

Palestra “Quer 
empreender? A 
PIME te ajuda!” 

Palestra ministrada em 
salas de aula incentivando 

o empreendedorismo e 
promovendo a PIME. 

Não se aplica 
221 

participantes 
41 pessoas 

participantes 

#VISITAPIME 

Visita Pime: A incubadora 
recebe interessados que 
passam a conhecer todas 
as dependências do local, 

módulos e incubados, 
funcionamento da 

incubadora e finaliza-se 
com a palestra “Quer 

empreender? A PIME te 
ajuda!” 

Não se aplica 
29  

visitantes 
8  

visitantes 

Divulgação Digital 
da PIME 

Como parte dos requisitos 
do CERNE, a PIME se 

tornou ativa nas redes 
sociais instagram e 
facebook, além da 

constante atualização do 
site www.pime.ufms.br. 

33 matérias 
para o site 

86 publicações 
no facebook, 27 

posts e 334 
“stories” no 

instagram e 58 
matérias para 

site 

8 publicações 
no facebook, 29 

posts e 64 
“stories” no 

instagram e 30 
matérias para o 

site 

Edital PIME 
Edital para seleção de 

novos empreendimentos. 
1 1 1 

Monitoramento 
das Empresas 

Incubadas 

Como parte do CERNE, a 
PIME monitora as 

empresas incubadas para 
identificar a maturidade 
para compreender como 

melhor atendê-las. 

Não se aplica 
7 

monitoramento
s 

22 
monitoramento

s 

https://www.ufms.br/pime-lanca-formulario-para-mapeamento-de-startups-da-ufms/
https://www.ufms.br/pime-lanca-formulario-para-mapeamento-de-startups-da-ufms/
https://www.ufms.br/pime-lanca-formulario-para-mapeamento-de-startups-da-ufms/
https://www.ufms.br/pime-lanca-formulario-para-mapeamento-de-startups-da-ufms/
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Agregação de 
Valor 

Suporte para empresas 
incubadas através de 

qualificações e 
consultorias de acordo 
com suas necessidades. 

- 
14  

consultorias 

12 palestras e 
23 consultorias 
individuais de 

marketing 
digital com prof 

Ana Grazielle 
Toledo e 1 

consultoria com 
prof Andres 

Cheung 

Relacionamento 
com empresas 

graduadas 

Acompanhamento da 
evolução e o impacto das 

empresas graduadas. 
Não se aplica 

6 empresas 
graduadas 
mantêm 
contato 

3 empresas 
graduadas 
mantêm 
contato 

Edital para 
Empresas Juniores 

(EJs) 

Editais para projetos 
inovadores das Empresas 

Juniores. 

Edital 
AGINOVA/UF

MS nº 
01/2018 

 
R$ 50.000,00 

6 EJs 
contemplada

s com o 
recurso 

AGINOVA/PRO
PP/UFMS n° 

02/2019 
 

R$ 45.600,00 
9 EJs 

contempladas 
com o recurso 

Edital 
AGINOVA/UFM

S nº 01/2020 
 

R$ 100.000,00 
5 EJs 

contempladas 
com o recurso 

Divulgação Digital 
do Programa 
UFMS Junior 

Por meio de perfil no 
instagram 

(programa.ufmsjr) para o 
Programa UFMS Júnior e 

atualização do site 
https://ufmsjr.ufms.br/ 

12 matérias 
no site 

11 matérias no 
site 

6 posts e 18 
“stories” no 

instagram e 6 
matérias para o 

site 

Integra UFMS 

Webinar “UFMS Júnior: 
Fortalecendo a cultura 

empreendedora na 
UFMS”. 

Não se aplica Não se aplica 1 

Integra UFMS 
Projetos das empresas 

juniores apresentados no 
Integra UFMS. 

6 9 16 

Agro Inova MS 

Participação na rede Agro 
Inova MS com outras 

entidades e ambientes de 
inovação do MS. 

Não se aplica Não se aplica 1 

Encontro Nacional 
de Empresas 

Juniores (ENEJ) 

Número de membros das 
EJs que receberam auxílio 

para participação do 
Encontro Nacional de 

Empresas Juniores (ENEJ). 

66 
beneficiados 

75  
beneficiados 

53  
beneficiados 
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Missão Técnica 

Visita exploratória (missão 
organizada pelo Sebrae 

MS) do diretor da Aginova 
aos ambientes de inovação 

de Santa Catarina. 

Não se aplica Não se aplica 1 

*Até novembro/2020. 
Fonte: DIEIP/AGINOVA 

 

3.2.2.1.2.1 Pantanal Incubadora Mista de Empresas – PIME 

 
O Programa de Incubação da PIME, em funcionamento desde 2006, viabilizado 

pela UFMS e vinculado à AGINOVA, busca apoiar projetos inovadores de base 

tecnológica, voltados para a vocação do Estado de Mato Grosso do Sul e como 

consequência, ao ecossistema de inovação brasileiro e internacional. 

Sua visão consiste em “ser autossustentável, prospectando empreendimentos 

inovadores para o estabelecimento da Pantanal Incubadora Mista de Empresas como 

agente de desenvolvimento científico e tecnológico no país”. 

E com a missão de “apoiar empreendimentos inovadores em todos os seus 

estágios de incubação aliando o conhecimento da UFMS e da Comunidade para a 

transformação da Ciência e Tecnologia em produtos e serviços com alto valor agregado” 

até que adquiram maturidade de gestão e possam se instalar independentes no 

mercado, com equipes e espaços próprios. 

Em 2018 e 2019, a PIME contou com quatro empresas incubadas. Já em 2020, 

até novembro, a PIME possui oito empresas incubadas (Tabela 38), conforme a seguir: 

 
Tabela 38 - Relação de Empresas Incubadas (2020). 

EMPRESAS INCUBADAS 

Empresa CNPJ 
Data de 

incubação 
Data de 

graduação 
Atuação 

ENG Energia 24.448.547/0001-12 28/02/2019 - Serviços de Engenharia 

Indext 23.649.666/0001-70 28/02/2019 - 

Desenvolvimento e 
licenciamento de programas 

de computador 
customizáveis 

Damine 37.914.643/0001-50 05/02/2020 - 
Algoritmo de 

reconhecimento de imagens 
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D-Modulo - 31/01/2020 - Construção civil 

Labmol Vet 37.000.181/0001-66 31/01/2020 - 
Exames laboratoriais 

veterinários 

ENG 
Tecnologia 

- 31/01/2020 - 

Desenvolvimento e 
licenciamento de programas 

de computador 
customizáveis 

Escola em 
Foco 

- 31/01/2020 - Fotografia e educação 

Sobios 
Medicina 

Regenerativa 
E Terapia 

Celular 

37.133.425/0001-89 26/05/2020 - 
Medicina e Medicina 

Veterinária 

Fonte: PIME-DIEIP/AGINOVA. 

 
Em 2020, a Incubadora manteve a certificação de Centro de Referência para 

Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE – ANPROTEC/SEBRAE). 

Assim a PIME monitora empreendimentos com base nos cinco eixos propostos 

pela metodologia Cerne (Mercado, Capital, Empreendedor, Gestão e Tecnologia) e 

obtém o diagnóstico da fase de maturidade das empresas (embrião, em crescimento ou 

madura), indicando ou oferecendo o suporte necessário e específico a cada incubado. 

A Tabela 39 apresenta a fase de maturação das empresas atualmente incubadas 

na PIME e a Tabela 40 demonstra a relação das empresas que foram graduadas nos 

últimos 3 anos: 

 
Tabela 39 - Fase de Maturidade das Empresas Incubadas. 

Empresa 
Data do último 
monitoramento 

Fase de maturidade 

ENG Energia Novembro/2020 Validação 

Indext Outubro/2020 Validação 

Damine Novembro/2020 Prototipação 

D-Modulo Outubro/2020 Prototipação 
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Labmol Vet Novembro/2020 Validação 

ENG Tecnologia Novembro/2020 Prototipação 

Escola em Foco Novembro/2020 Validação 

Sobios Novembro/2020 Prototipação 

Fonte: PIME-DIEIP/AGINOVA. 

 
Tabela 40 - Empresas Graduadas. 

 2018 2019 2020* 

Total de Empresas 
Graduadas 

2 1 0 

*Até novembro/2020. 
Fonte: PIME-DIEIP/AGINOVA. 

 

3.2.2.1.2.2 Programa “UFMS Júnior” 

 
O Programa UFMS Júnior, criado por meio da Resolução COUN/UFMS nº 62, de 

25 de julho de 2017, tem por objetivo fomentar a cultura do empreendedorismo no 

meio acadêmico. 

Apresentamos, a seguir, as Empresas Juniores (EJs) reconhecidas até novembro 

de 2020 (Tabela 41), de acordo com a legislação pertinente, e um comparativo do total 

de EJs reconhecidas pelo Programa UFMS Júnior nos últimos 3 anos (Tabela 42). 

 
Tabela 41 - Empresas Juniores reconhecidas até 2020* pelo Programa UFMS Júnior. 

EJs reconhecidas pelo Programa UFMS 
Junior 

Descrição 

ADITUM 

Data de reconhecimento: 12/04/2019 
Fundação: 08/05/2018 

Unidade/Cursos: CPTL - Direito 
Contato: contatoaditum@gmail.com 
Processo SEI: 23104.035267/2018-92 

CNPJ: 32.493.973/0001-04 
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ADM CPAR 

Data de reconhecimento: 09/03/2018 
Fundação: 30/03/2007 

Unidade/Cursos: CPAR - Administração 
Contato: empresajunior.ufmscpar@gmail.com 

Processo SEI: 23104.005447/2018-40 
CNPJ: 08.952.748/0001-04 

AGATHON 

Data de reconhecimento: 18/05/2020 
Fundação: 22/08/2019 

Unidade/Cursos: CPNV - Administração 
Contato: agathon.aginova@ufms.br 

Processo SEI: 23104.036850/2019-00 
CNPJ: 36.376.478/0001-68 

APETITE 

Data de reconhecimento: 01/04/2019 
Fundação: 26/10/2015 

Unidade/Cursos: FACFAN - Nutrição 
Contato: ejnutriufms@gmail.com 

Processo SEI: 23104.026122/2017-10 
CNPJ: 32.119.811/0001-00 

BRAVA 

Data de reconhecimento: 11/04/2019 
Fundação: 26/10/2015 

Unidade/Cursos: FACFAN - Nutrição 
Contato: ejnutriufms@gmail.com 

Processo SEI: 23104.026122/2017-10 
CNPJ: 32.119.811/0001-00 

CETALI 

Fundação: 09/07/2020 
Unidade/Cursos: FACFAN - Engenharia e Tecnologia de 

Alimentos 
Contato: cetali.consultoria@gmail.com 
Processo SEI: 23104.042064/2019-33 

CNPJ: 37.554.295/0001-58 

CONECTA 

Fundação: 15/06/2018 
Unidade/Cursos: CPAN - Administração 

Contato: conectajrcpan@gmail.com 
Processo SEI: 23104.025322/2017-55 

CNPJ: 30.500.199/0001-88 

EFFECTUS 

Data de reconhecimento: 11/12/2017 
Fundação: 15/03/2017 

Unidade/Cursos: ESAN - Administração, Ciências 
Econômicas, Ciências Contábeis, Turismo e Tecnologia 

em Processos Gerenciais. 
Contato: effectusjr@gmail.com 

Processo SEI: 23104.016249/2017-21 
CNPJ: 29.098.775/0001-23 
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ENGEFOUR 

Data de reconhecimento: 16/10/2017 
Fundação: 28/05/2015 

Unidade/Cursos: FAENG - Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e 

Geografia 
Contato: engefourjunior@gmail.com 
Processo SEI: 23104.002259/2017-89 

CNPJ: 23.871.915/0001-78 

FACTIVA 

Data de reconhecimento: 09/05/2018 
Fundação: 06/12/2012 

Unidade/Cursos: CPTL - Engenharia de Produção 
Contato: presidencia.factivajr@gmail.com 

Processo SEI: 23104.018292/2017-21 
CNPJ: 21.020.762/0001-20 

MULTIPLA 

Data de reconhecimento: 15/06/2018 
Fundação: 31/08/2016 

Unidade/Cursos: FAENG - Engenharia de Produção 
Contato: multiplajr.ms@gmail.com 

Processo SEI: 23104.002575/2017-51 
CNPJ: 29.115.197/0001-96 

PHARMA 

Data de reconhecimento: 24/05/2018 
Fundação: 03/12/2012 

Unidade/Cursos: FACFAN - Farmácia 
Contato: diretoria.ejpharma@gmail.com 

Processo SEI: 23104.018299/2018-23 
CNPJ: 20.397.371/0001-66 

VERUS 

Data de reconhecimento: 08/05/2018 
Fundação: 02/05/2013 

Unidade/Cursos: FADIR - Direito (Bacharelado) 
Contato: presidencia.verus@gmail.com 
Processo SEI: 23104.003828/2017-11 

CNPJ: 20.923.617/0001-96 

ZOOPLUS 

Data de reconhecimento: 22/04/2019 
Fundação: 05/02/2018 

Unidade/Cursos: FAMEZ - Zootecnia e Medicina 
Veterinária 

Contato: zooplusjunior@gmail.com 
Processo SEI: 23104.002576/2017-03 

CNPJ: 33.178.715/0001-98 

TOTAL 14 

*Até novembro de 2020. 
Fonte: PIME-DIEIP/AGINOVA. 

 
Tabela 42 - Comparativo do total de EJs reconhecidas pelo Programa UFMS Júnior. 

 2018 2019 2020* 
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Quantidade 8 12 14 

*Até novembro de 2020 
Fonte: PIME-DIEIP/AGINOVA. 

 
Ainda no âmbito do Programa UFMS Júnior, com o intuito de fomentar o 

empreendedorismo universitário foi lançado o Edital AGINOVA/UFMS nº 01, de 21 de 

fevereiro de 2020, para que as Empresas Juniores propusessem projetos inovadores 

para melhoria da gestão sustentável da UFMS. Os projetos aprovados, por meio do 

Edital AGINOVA/UFMS nº 08, de 16 de abril de 2020, assim como o auxílio concedido 

estão expostos na Tabela 43. 

Na Tabela 44, apresentamos os recursos financeiros disponibilizados às 

Empresas Juniores nos últimos três anos. 

 
Tabela 43 - Projetos aprovados no EDITAL AGINOVA/UFMS Nº 08/2020. 

EMPRESA JÚNIOR TÍTULO DO PROJETO RECURSO 

ENGEFOUR e 
EFFECTUS 

Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa por meio da 
Implantação de uma Ciclovia com Postos de Bicicletas 
Compartilhadas na UFMS - Campo Grande. 

R$ 15.000,00 

ZOOPLUS e 
ENGEFOUR 

Dimensionamento de um Biodigestor para geração de energia 
elétrica. 

R$ 15.000,00 

ENGEFOUR e 
EFFECTUS 

Promoção da Segurança Pública por meio do Desenho Urbano 
e Turismo no Lago do Amor 

R$ 15.000,00 

ENGEFOUR 
Captação e aproveitamento de águas pluviais do corredor 
central/ UFMS - Cidade Universitária 

R$ 6.000,00 

ZOOPLUS Pet friendly: socialização e saúde integrativa R$ 6.000,00 

ZOOPLUS e APETITE 
Protocolo de qualidade voltado ao preparo correto de 
alimentos de origem animal para a prevenção de endemias no 
Restaurante Universitário 

R$ 15.000,00 

APETITE e 
EFFECTUS 

Reestruturação de Cardápios dos Serviços de Alimentação 
Localizados na UFMS com Implementação de Selos Saudáveis 

R$ 12.000,00 

FACTIVA 
Desenvolvimento de uma área para práticas de integração e 
socialização na comunidade universitária (Projeto CIS- Convívio 
e Integração Social) 

R$ 6.000,00 

TOTAL R$ 90.000,00 

Fonte: DIEIP/AGINOVA. 

 
Tabela 44 - Recursos financeiros disponibilizados nos últimos 3 anos. 

 2018 2019 2020 
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Valor disponibilizado 
pelo edital (R$) 

R$ 50.000,00 R$ 45.600,00* R$ 100.000,00 

Valor aprovado (R$) R$ 39.640,00 R$ 45.600,00 R$ 90.000,00 

Quantidade de projetos 
aprovados 

6 9 8 

*No Edital AGINOVA/PROPP/UFMS n° 02/2019, o valor de R$ 70.000,00 mas teve que ser alterado por 
causa do contingenciamento. 
Fonte: DIEIP/AGINOVA. 

 
A partir do acompanhamento realizado pelo Programa UFMS Júnior junto às 

Empresas Juniores, são apresentados a seguir os números de projetos realizados, bem 

como o faturamento obtido até julho de 2020 (Tabela 45), bem como um comparativo 

da quantidade de projetos e do faturamento alcançado nos último três anos (Tabela 46): 

 
Tabela 45 - Resultados das Empresas Juniores até julho/2020. 

EMPRESA JÚNIOR Nº DE PROJETOS FATURAMENTO (R$) 

ADITUM 1 R$ 287,50 

ADM CPAR 0 R$ 0,00 

AGATHON 1 R$ 63,00 

APETITE 3 R$ 15.096,00 

BRAVA 7 R$ 4.845,90 

CETALI 0 R$ 0,00 

CONECTA 1 R$ 3.000,00 

EFFECTUS 3 R$ 13.000,00 

ENGEFOUR 9 R$ 46.222,00 

FACTIVA 4 R$ 7.330,00 

MULTIPLA 2 R$ 450,00 
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PHARMA 1 R$ 100,00 

VERUS 1 R$ 550,00 

ZOOPLUS 3 R$ 21.000,00 

TOTAL 36 R$ 111.944,40 

Fonte:  DIEIP/AGINOVA - Relatório Semestral 2020/1 

 
Tabela 46 - Comparativo dos projetos e do faturamento entre 2018 e 2020. 

  2018 2019 2020 * 

Quantidade projetos 79 149 36 

Faturamento total R$ R$ 92.789,22 R$ 147.152,55 R$ 111.944,40 

*Realizado até julho/2020. 
Fonte: DIEIP/AGINOVA - Relatório Semestral 2020/1 

 

3.2.2.1.2.3 Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
 

A Propriedade Intelectual é a área do Direito que garante aos seus criadores ou 

responsáveis por qualquer produção do intelecto, nos domínios industrial, científico, 

literário ou artístico, o direito de obter, por um determinado período de tempo, 

recompensa resultante de sua criação. A Propriedade Intelectual engloba o campo da 

Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros Direitos sobre bens imateriais de 

vários gêneros. 

Na UFMS um dos principais bens imateriais, que resulta de suas pesquisas é a 

patente, que é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de 

utilidade, outorgado pelo Estado aos detentores de direitos sobre a criação. Em troca 

da propriedade temporária, o titular revela o conteúdo técnico da matéria protegida. 

Outro ativo também resultante de pesquisas no âmbito da universidade é o programa 

de computador, que é a expressão de um conjunto organizado de instruções em 

linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de 

emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, 
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dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou 

análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 

A DIEIP/AGINOVA realiza o gerenciamento desses ativos por meio do 

acompanhamento e manutenção dos processos junto ao INPI, sendo que atualmente a 

UFMS possui: 4 (quatro) cartas patentes, 94 (noventa e quatro) processos de pedidos de 

patentes depositados e ativos no INPI, sendo 11 depositados em 2020 (Tabela 47 e 

Tabela 48); 22 (vinte e duas) marcas registradas (Tabela 49); 75 (setenta e quatro) 

programas de computador de registrados, sendo 13 protocolados em 2020 (Tabela 50 e 

Tabela 51); 1 (um) pedido de registro de topografia de circuito integrado registrado 

(Tabela 50) e 2 (dois) desenhos industriais registrados (Tabela 50). 

 
Tabela 47 - Pedidos de Patente. 

 2018 2019 2020* 

Pedidos de Patente 
depositados no INPI 

18 8 11 

Pedidos de Patente 
Ativos no INPI 

80 84 94 

Cartas-Patente 
concedidas pelo INPI 

2 1 1 

*Até novembro de 2020. 
Fonte: DIEIP/AGINOVA. 

 
Tabela 48 - Pedidos de patentes depositados no INPI até novembro de 2020. 

Ano Título Protocolo 

2020 Sigilo INPI BR1020200192493 

2020 Sigilo INPI BR1020200192418 

2020 Sigilo INPI BR1020200190555 

2020 Sigilo INPI BR1020200163680 

2020 Sigilo INPI BR1020200115030) 

2020 Sigilo INPI BR1020200110080 

2020 Sigilo INPI BR1020200109600 

2020 Sigilo INPI BR2020200052140 

2020 Sigilo INPI BR1020200066463 

2020 Sigilo INPI BR1020200048813 
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2020 Sigilo INPI BR1020200041738 

Fonte: DIEIP/AGINOVA. 

 
Tabela 49 - Marcas. 

Tipos de procedimento 2018 2019 2020* 

Pedidos de Registro de 
Marcas solicitados ao 

INPI 
1 6 1 

Processos de Registro 
de Marcas ativos no 

INPI 
18 23 22 

*Até novembro de 2020. 
Fonte: DIEIP/AGINOVA. 

 
Tabela 50 - Pedidos de programas de computadores / Topografia de Circuitos Integrados 
Registrado / Desenho Industrial Registrado. 

Tipos de procedimento (todos os anos) 2018 2019 2020* 

Solicitações de registros de Programas de Computador 
recebidos pela UFMS (DIEIP/AGINOVA) 

15 12 15 

Pedidos de Registros de Programas de Computador 
solicitados ao INPI 

11 12 13 

Programas de Computador registrados pelo INPI 11 12 13 

Total de Pedidos de Programa de Computador Registrados 
(acumulado) 

50 62 75 

Topografia de circuito integrado solicitado ao INPI 0 1 0 

Desenho industrial 0 0 2 

*Até novembro de 2020. 
Fonte: DIEIP/AGINOVA. 

 
Tabela 51 - Lista de processos de programas de computadores registrados até novembro 
de 2020. 

Ano Título Protocolo 

2020 Rede Recicla BR512020002483-1 

2020 Ability BR512020002464-5 
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2020 MiniJava UFMS Compiler BR512020002133-6 

2020 
Sistema de Gestão para Operações de Corte e 
Religação em Unidades Consumidoras 

BR512020001755-0 

2020 App Cliente-Relig BR512020001754-1 

2020 APP Operador Relig Energisa BR512020001753-3 

2020 
Sistema online de monitoramento e melhoria da 
performance e desempenho em atividades físicas de 
atletas 

BR512020001339-2 

2020 Facom em Foco BR512020001175-6 

2020 Simulador de Produção da Bovinocultura de Corte BR512020001087-3 

2020 TSViz BR512020000618-1 

2020 E-Wood BR512020000600-0 

2020 Click Escola BR512020000599-3 

2020 GPVI 1.0 BR512020002588-9 

Fonte: DIEIP/AGINOVA. 

 

3.2.2.1.2 Articulação Institucional 
 

A Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais (AGINOVA), 

por meio da Divisão de Articulação Institucional (DIARI), é responsável pela articulação 

e orientação às unidades interessadas dos procedimentos necessários à formalização de 

instrumentos jurídicos oriundos de Programas e Projetos Institucionais, de forma a 

estabelecer parcerias entre a UFMS e demais partícipes, inclusive com as Fundações de 

Apoio credenciadas da UFMS. 

Na Tabela 52 seguem as informações dos instrumentos jurídicos celebrados nos 

3 últimos anos, com o assessoramento técnico prestado pela DIARI: 
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Tabela 52 - Instrumentos Jurídicos celebrados. 

Ano 

Instrumento Jurídico TOTAL 

Convênio 
Acordo de 
Cooperaçã

o 

Protocolo 
de 

Intenções 

Termo 
de 

Adesão 

Termo de 
Ajuste de 

Propriedade 
Intelectual 

Termo de 
Execução 

Descentrali
zada 

 

2018 8 53 17 3 - 20 101 

2019 3 58 25 4 2 14 106 

2020* 5 68 13 10 5 16 117 

*Até 15/12/2020 
Fonte: DIARI/AGINOVA. 

 
Como ações realizadas no ano de 2020, citamos: 

- Atendimentos remotos por meio de ferramentas de tecnologia (Google Meet, 

WhatsApp, telefone) aos interessados em realizar parcerias; 

- Assessoramento na elaboração de Planos de Trabalho referente à Projetos 

(Ensino, Pesquisa, Extensão e Institucional); 

- Reuniões com a Fundação de Apoio da UFMS para alinhamento dos fluxos 

processuais; 

- Reuniões com a Fundação de Apoio para discussão de projetos/ plano de 

trabalhos; 

- Reuniões com potenciais parceiros de projetos (empresas/órgãos/instituições); 

e  

- Atualização dos fluxos processuais. 

 
Em 2020, acometido pela pandemia do coronavírus, o que levou a paralisação 

dos atendimentos presenciais e a adoção do trabalho administrativo semi-presencial, a 

AGINOVA continuou a exercer o seu papel na atuação nos processos de celebração dos 

diversos instrumentos jurídicos. 

 

3.2.2.1.3 Resultados Alcançados 

 
No ano de 2020, a AGINOVA alcançou resultados que direta e indiretamente 

abrangem o atingimento dos objetivos propostos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, tais como: 

 Consolidar o Ensino Graduação e Pós-Graduação. 
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 Fortalecer a Pesquisa, Extensão, Empreendedorismo e Inovação em âmbito 

Nacional e Internacional. 

Por fim, a seguir, temos os aspectos mais relevantes para a AGINOVA no ano de 2020 

(Quadro 4): 

 
Quadro 4 - Potencialidades, fragilidades, decorrências e ações de médio e longo prazo 
da AGINOVA. 

ASPECTOS/ 
INDICADORES 

POTENCIALIDADES 
(2020) 

FRAGILIDADES 
(2020) 

DECORRÊNCIAS 
(ações já realizadas 

para sanar 
fragilidades) 

AÇÕES DE MÉDIO E 
LONGO PRAZO 

(2019/2020) 

Depósito de Patente, 
registro de software 

e marca. 

- Docentes com 
competências 

comprovadas pelas 
publicações de 

artigos científicos; 

- Existência de 
parque de 

equipamentos em 
diferentes áreas do 

conhecimento; 

- Programas de pós-
graduação 

estruturados. 

- Conhecimento ainda 
incipiente, pela 

comunidade acadêmica, 
das possibilidades para 

o desenvolvimento 
tecnológico 

- Não aderência de boa 
parte da produção 

científica ao 
desenvolvimento de 

produtos ou processos 
tecnológicos; 

- Divulgação do 
apoio oferecido pela 
UFMS para proteção 

do conhecimento 
gerado e de 

informações sobre a 
importância dessa 
atividade para a 

instituição e 
sociedade; 

-  Ambiente 
adequado para 

reuniões de 
orientações e ou 

apresentações aos 
pesquisadores e uso 
de ferramenta digital 

para realização de 
reuniões em época 

de teletrabalho; 

- Capacitação de um 
servidor da DIEIP em 

“DL-318 Busca de 
Informações de 

Patentes” e de todos 
os servidores DIEIP 

“em DL 101 (Ompi)” 
(tornando o DL 101 
requisito a todos os 
servidores da DIEIP); 

- Adequação da 
atuação do NIT às 

recomendações da 
Projur (manifestação 
do NIT nos pedidos 

Médio prazo: 

- Ação para maior 
divulgação da 

importância da 
geração de tecnologia 

e proteção (em 
laboratórios, hospital 
veterinário, farmácia 
escola, clínica escola); 

- Palestras e cursos 
sobre tecnologia e 

inovação, com 
pesquisa de público 
sobre a fragilidade 

exposta neste quadro. 

- Elaboração de 
Manual de 

Propriedade 
Intelectual (2021- 

PDU). 

Longo Prazo: 

- Capacitar servidores 
da AGINOVA para 

orientação na redação 
de patentes; 

-  Consolidar equipe 
do NIT para 

fortalecimento da 
atuação nos registros 

de PI e também 
prospecção de 

acordos de 
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de proteção e 
acordos de parceria); 

Transferência de 
Tecnologia. 

Ações de 
empreendedorismo 

e inovação. 

- Potencial 
reconhecido da 

UFMS no contexto 
regional e nacional; 

- Espaço adequado 
para a convivência 

entre empresas 
juniores e sua 
interação com 

empresas (escritório 
Aginova e 

coworking); 

- Aumento do 
número de 

Empresas Juniores 
que foram 

reconhecidas pelo 
Programa UFMS 

Júnior; 

- Implantação da 
Política Institucional 

de Inovação; 

- Isenção de 
pagamento de taxas 

pelas empresas 
incubadas durante o 

período de 
teletrabalho; 

- Maior 
envolvimento 

docente na 
formação / 

capacitação de 
empresas 
incubadas; 

- Certificação Cerne 
1 prorrogada pela 

Anprotec em função 
da Pandemia. 

- Necessidade de 
adequação dos espaços 
destinados à incubação 

de empresas e das 
estruturas de suporte; 

- Dificuldade de 
conseguir consultores 

em determinadas áreas 
temáticas para orientar 
as empresas incubadas; 

- Dificuldades das 
Empresas Juniores 

conseguirem 
salas/espaços nas 

unidades. 

- Realização do 
evento Conecta 

UFMS 2020; 

-  Capacitação da 
comunidade 

acadêmica através 
da Disciplina de 

Empreendedorismo 
e Inovação, com 
metodologia do 

SEBRAE/MS; 

- Sensibilização da 
comunidade 

acadêmica através 
do workshop de 

empreendedorismo 
durante a recepção 

de calouros; 

- Ações para 
manutenção 

exigências CERNE 1 
da PIME; 

- Realização de 
Workshop Pitch, 
Palestra “Quer 
empreender? A 

PIME te ajuda!” e da 
#VISITAPIME via 

ferramenta digital de 
reuniões; 

-Fortalecimento da 
divulgação em 

mídias digitais (PIME 
e UFMS Jr); 

- Monitoramento 
sistemático das 

empresas incubadas; 

- Incentivo à criação 
de Projeto de 

melhoria 
arquitetônica da 

PIME, com apoio da 
Faeng e Proece. 

Médio Prazo: 

- Adequar os 
normativos vigentes à 
Política Institucional 

de Inovação; 

- Adequação de 
ambiente para 
incubação de 

empresas (PIME - 
Morenão); 

- Lançamento do 
Edital de consultores 

ad hoc. 

-  Aumento da 
capacitação da 

comunidade 
acadêmica em 

habilidades 
empreendedoras; 

- Manutenção / 
Consolidação dos 

processos-chave do 
CERNE 1; 

Longo Prazo: 

- Fortalecer a 
interação UFMS e 
Fundações para 
transferência de 

tecnologia e apoio a 
novos 

empreendimentos; 

- Fortalecer a 
interação da 

AGINOVA com outros 
Ambientes de 

Inovação; 

- Sensibilização para 
futura implantação 

CERNE 2: 
planejamento 
estratégico e 
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- Elaboração de 
projeto de 

marketing para a 
PIME; 

- Qualificação e 
mentoria para 

incubadas; 

- Criação de espaço 
coworking no prédio 

da AGINOVA; 

- Articulação com 
Fundect / FINEP: 

programa Centelha, 
incubando dois 

empreendimentos 
vencedores e 

participando da 
Câmara de Inovação 

do Centelha; 

- Aumento de 
Empresas Juniores 
reconhecidas pelo 
Programa UFMS 

Júnior, através do 
contato com as EJs 
não reconhecidas e 

prospecção de 
interessados para 

criação de novas EJs; 

- Visita exploratória 
(missão organizada 
pelo Sebrae MS) do 
diretor da Aginova 
aos ambientes de 
inovação de Santa 

Catarina; 

- Edital para 
selecionar Projetos 

Inovadores das 
Empresas Juniores, 

fomentando as 
Empresas 

reconhecidas pelo 
Programa UFMS Jr. 

- Participação do 
AgroInova MS, com 

outros ambientes de 
inovação; 

sustentabilidade da 
incubadora; 

- Sensibilização para 
futura implantação 
CERNE 3: Ampliação 

dos limites da 
incubadora por meio 

de uma rede de 
parceiros; 

- Sensibilização para 
futura implantação 

CERNE 4: 
Internacionalização da 

incubadora e dos 
empreendimentos 

apoiados; 

- Captação de 
recursos para 

adequação do espaço 
de coworking ao 

público; 

- Adequação do 
espaço PIME no 

Morenão. 
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- Formalização de 
parcerias 

- Agilidade nos 
trâmites internos; 

 
- A importância da 

marca UFMS no 
contexto regional e 

nacional. 
 

- Consolidação da 
marca UFMS no 

contexto regional e 
nacional por meio 

de política de 
valorização da 

identidade 
institucional. 

- Dificuldade de 
comunicação e 

obtenção de 
informações junto aos 

Ministérios; 
 

- Segmentação de 
ações; 

 
- Instrução Normativa 

nº 01/2016 – PROPLAN 
desatualizada. 

-Dois novos 
servidores em 2020 

para a equipe 
DIARI/AGINOVA 

 
- Alinhamento e 

reuniões técnicas 
com a Projur para 

saneamento de 
dúvidas e consultas 

prévias; 

- Realização de 
reuniões e início da 

construção de 
solução de fluxos de 

trabalho e fluxos 
processuais entre 
UFMS e Fundação 

de Apoio. 

-Atualização dos 
fluxos processuais. 

- Sistema de 
Contratos e 

Convênio (SICON) da 
UFMS atualizado e 

em operação. 

- Publicação da IN 
n.º 1/2020-PROADI 

que trata dos 
procedimentos 
administrativos 

necessários para o 
alcance de uma 

eficiente gestão e 
fiscalização dos 

contratos 
celebrados entre a 

UFMS e as 
Fundações de Apoio 

credenciadas. 

-Parecer Referencial 
n.º 1/2020 da 
Procuradoria 
Jurídica sobre 
Protocolo de 

Intenções. 

Médio Prazo: 
- Promover a 

capacitação dos 
servidores; 

 
- Revisão dos 

instrumentos jurídicos 
em conformidade 
com a norma de 

relacionamento da 
UFMS com a 

Fundação de apoio e 
com os novos 

entendimentos e 
sugestões da 

Procuradoria da 
União; 

 
- Criação de Grupo de 

Trabalho, a fim de 
discutir e estabelecer 
mecanismos claros de 

governança para 
formalização de 

instrumentos jurídicos 
que envolvam 

recursos financeiros, 
em especial os 

Instrumentos geridos 
com o apoio de 

Fundação de Apoio; 
 

- Realizar visitas às 
unidades da UFMS 

para orientação 
quanto a formalização 

de parcerias; 
 

- Incentivar a 
realização de 

parcerias, 
especialmente as que 
envolverem captação 

de recursos de 
empresas. 

 
Longo Prazo: 

- Atualização da 
Instrução Normativa 

nº 01/2016 – 
PROPLAN. 

 
-Atualização da 

Resolução CD n.º 
278/2017 
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Relações 
Internacionais - 

Internacionalização 
Institucional 

- Projeto “UFMS 
Internacional – 
Conexão com o 

Desenvolvimento 
Científico, Inovação 

e 
Empreendedorismo 
para a Excelência na 
Internacionalização” 

 
- Maior visibilidade 
dos Programas de 

Mobilidade 
Acadêmica 

Internacional 
Bracol, Bramex e 

UPorto; 
 

-Ampliação da 
compreensão e 
visibilidade da 
importância da 

Internacionalização 
Institucional por 

meio da interação 
com outras 

unidades e da 
realização dos 

eventos de 
internacionalização. 

- A Pandemia do Covid-
19 atrasou a 

contratação dos 
tradutores previstos no 

Projeto, bem como a 
convocação dos 

bolsistas de extensão 
para a tradução 

selecionados no Edital 
de Seleção nº 2/2020 

AGINOVA/PROECE/UFMS 

o que ocasionou um 
acúmulo nas demandas 

previstas para a 
execução do Projeto 
“UFMS Internacional. 

- Por meio do 
Projeto “UFMS 
Internacional – 
Conexão com o 

Desenvolvimento 
Científico, Inovação 

e 
Empreendedorismo 
para a Excelência na 
Internacionalização 

foi possível a 
tradução de 
materiais de 
divulgação 

institucional: 2.787 
placas traduzidas e 
revisadas; material 
de apresentação da 

UFMS; Carta de 
Usuários 2020; 
Flyers e Folders 

vestibular; Guia do 
Estudante; e Manual 

de Identidade 
Visual, 

proporcionando 
acolhimento para 
estrangeiros, em 
línguas inglesa e 

espanhola; 
 

- Criação de 
ambiente na 
internet de 

acolhimento para 
estrangeiros, em 

língua inglesa, com 
informações gerais 

sobre formas de 
ingresso na UFMS; 

-Realização dos 
eventos “Conecta 

2020 UFMS – 
Expandindo 

Fronteiras” e 
“Seminário de 

Internacional online 
da UFMS”; 

 
- Estruturação de 
informações de 

caráter gerencial 
sobre 

internacionalização 
na UFMS, facilitando 

pesquisa e 
detalhamento. 

Médio Prazo: 
- Execução das Ações 
previstas no plano de 
trabalho do Projeto 

“UFMS Internacional 
– Conexão com o 
Desenvolvimento 

Científico, Inovação e 
Empreendedorismo 
para a Excelência na 
Internacionalização; 

 
- Clareza das ações 

estratégicas da 
Internacionalização 

da UFMS; 
 

- Melhoria dos 
processos de 

formalização das 
parcerias 

internacionais; 
 

- Criação de novos 
indicadores; 

 
- Criação de 

metodologia de 
avaliação. 

 
Longo Prazo: 
- Promover a 

profissionalização da 
internacionalização; 

 
- Ampliar a equipe de 

atuação na área de 
internacionalização na 

UFMS. 
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Relações 
Internacionais - 

Capacitação 

- Participação de 
capacitações onlines 

promovidas pelas 
Associações e 

Instituições 
Educacionais 

Internacionais; 

- Maior Integração, 
envolvimento e 
colaboração da 

comunidade 
universitária; 

 
- Conhecimento ainda 
incipiente de outros 
idiomas (inglês e es- 

panhol). 

- Realização de 
Capacitação em 

English as a Medium 
of Instruction (EMI) 
para professores da 

UFMS - Edição 
Fevereiro 2020; 

Médio Prazo: 
- Experimentar 

metodologias ativas 
de ensino de 

disciplinas em Inglês; 
 

- Estimular as redes 
de parcerias com 

instituições de 
educação 

internacionais; 
 

- Oferecer aos 
estudantes locais a 

oportunidade de usar 
a língua inglesa para 

fins práticos, voltados 
para seus campos 

específicos; 
 

- Atrair estudantes 
estrangeiros ao 

permitir que recebam 
instrução numa língua 
na qual conseguem se 
comunicar com mais 

facilidade. 
 

Longo Prazo: 
- Expandir e 

consolidar as ações 
aplicadas no médio 

prazo; 
- Fortalecer o ensino 
de graduação e de 
pós-graduação na 

UFMS. 

Relações 
Internacionais - 

Cooperação 
internacional 

Agilidade nos 
trâmites internos; 

 
- Renovação de 

cooperações 
internacionais e 

celebração de novas 
parcerias 

internacionais; 
 

- Iniciativas da 
Divisão de Relações 

Internacionais na 
formalização de 

Acordos Gerais para 
intercâmbio 
estudantil; 

 
- Minuta pré-

aprovada de Acordo 

- Necessidade de 
avançar em 

simplificação de 
procedimentos e 

aperfeiçoamento de 
modelos para 

instrumentos jurídicos 
de cooperação 
internacional; 

 
- Necessidade de 

avançar em modelo de 
assessoramento e 

instrução processual 
para atender a 

pesquisadores e 
unidades proponentes, 

para nivelar 
informações e garantir 

- Melhoria da 
comunicação e a 

aproximação com as 
unidades; 

 
- Adoção de 

procedimentos ágeis 
para atender aos 
trâmites jurídicos, 

em caso de 
tradução; 

 
- Tradução de 

documentos para a 
formalização de 

cooperação 
internacional: 

Regulamento e 
manifestação de 

interesse para 

Médio Prazo: 
- Revisar 

instrumentos jurídicos 
internacionais; 

 
- Minutas de Acordo 
de Cooperação pré-

aprovadas: docentes, 
pesquisadores, 

técnicos-
administrativos. 

 
Longo Prazo: 

- Realizar visitas às 
unidades da UFMS 

para orientação 
quanto a formalização 

de parcerias; 
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de Cooperação 
Geral – intercâmbio 

estudantis. 

eficiência em 
resultados. 

Acordo de 
Cooperação 

Internacional entre a 
UFMS e o 

Smithsonian Biology 
Conservation 

Institute (EUA); e 
Convênio Marco de 

Cooperación Blas 
Pas / Argentina; 

 
- Implantação de 

modelo de 
assessoramento e 

instrução processual 
a pesquisadores e 

unidades. 

- Fortalecer parcerias 
já formalizadas. 

Relações 
Internacionais - 

Programas 

- Programa de 
Intercâmbio de 

Estudantes Brasil-
Colômbia (BRACOL); 

 
- Programa de 
Intercâmbio de 

Estudantes Brasil-
México (BRAMEX); 

 
- Programa de 

Mobilidade 
Acadêmica 

Internacional 
U.Porto (Portugal); 

-Devido a Pandemia do 
Covid-19 os editais 
previstos para os 

Programas Bracol e 
Bramex foram 

suspensos pelo GCUB 
- Idioma; 

- Recepção ao 
estrangeiro; 

 
- Monitoramento das 

atividades; 
 

- Documentos 
consulares; 

 
- Recursos financeiros; 

 
- Recursos humanos; 

 
- Poucas vagas. 

- Participação 
contínua nos 
programas; 

 
- Editais de Seleção 
para divulgação e 
transparência no 
processo seletivo; 

 
- Elaboração de 
formulários de 

acolhimento e guia 
de acolhimento para 

estudantes 
estrangeiros; 

 
- Disseminação de 
conhecimentos e 

experiências; 
 

- Divulgação em 
eventos da UFMS 

das oportunidades 
de 

internacionalização. 

Médio Prazo: 
- Ampliar cooperação 

internacional; 
 

- Intercâmbio de 
estudantes de 

graduação; 
- Reciprocidade: 

outgoing e incoming; 
 

- Atrair estudantes 
estrangeiros. 

 
Longo Prazo: 

- Contribuir para a 
integração e o 
fortalecimento 

regional por meio da 
aproximação 

acadêmico-científica 
de ambos os países. 

Relações 
Internacionais - 
Administrativo 

- Dados de 
Internacionalização 
existentes em quase 

todas as unidades 
da UFMS; 

 
- Eventos para 
promoção da 

Internacionalização 
na UFMS; 

 
- Melhoria contínua 

dos processos da 
Divisão de Relações 

Internacionais; 

- Dificuldades na 
obtenção de 

informações sobre 
internacionalização 
junto às unidades; 

 
- Recursos humanos; 

- Coletas de dados; 
 

- Solicitação formal 
de sistema para 
centralização de 

dados de 
internacionalização. 

Médio Prazo: 
- Elaboração do 

sistema de 
internacionalização 

pelo setor de 
tecnologia da UFMS; 

 
- Tornar o processo de 
coleta de informações 

automático e ágil; 
 

- Emitir relatórios; 
 

- Avaliação periódica 
dos resultados; 
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- Regulamento de 

Mobilidade 
Acadêmica 

Internacional UFMS 
(RMAI); 

 
-Formalização de 

Acordos de 
Cooperação Geral –

intercâmbio 
estudantil. 

 
- Mapeamento RMAI 

com base de 
conhecimento para 

instrução processual 
no SEI. 

 
Longo Prazo: 

- Implementação e 
consolidação do 

sistema de 
internacionalização 

por todas as 
unidades. 

Relações 
Internacionais - 

Programas de Pós-
graduação. 

-Apoio aos 
Programas de pós-

graduação; 
 

-Projetos para 
tradução das 
páginas dos 

programas de pós-
graduação; 

 
- Apoio ao 

PRINT/CAPES. 

- Ausência de 
padronização das 
páginas a serem 

traduzidas; 
 

- Desistência de 
bolsistas; 

 
- Diferenças no nível de 

idioma dos bolsistas; 

- Projeto “UFMS 
Internacional – 
Conexão com o 

Desenvolvimento 
Científico, Inovação 

e 
Empreendedorismo 
para a Excelência na 
Internacionalização”

; 
 

- Melhoria na 
comunicação e a 

aproximação com as 
unidades; 

 
- Orientações aos 
interessados de 
forma a permitir 

adequada instrução 
processual, dando 

maior agilidade aos 
trâmites; 

 
- Divulgação de 
oportunidades 

externas e internas 
para pós-graduação. 

Médio Prazo: 
- Padronização de 

termos; 
 

- Criação de Glossário 
terminológico; 

 
- Desenvolvimento 

linguístico dos 
estudantes 

participantes. 
 

Longo Prazo: 
- Apoiar PROPP na 

consolidação da 
internacionalização da 

Pós-graduação; 
 

- Desenvolvimento 
institucional; 

 
- Aumentar o alcance 

institucional, 
resultando em 

abrangência 
internacional. 

Fonte: AGINOVA (2020). 

 

3.2.2.2 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP 
 

O desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso do Sul, como 

em qualquer região, passa pela qualidade de sua mão-de-obra nas mais diversas áreas. 

Neste sentido, a UFMS possui uma imensa responsabilidade social e econômica, 

enquanto Instituição formadora. Em particular, no âmbito da pós-graduação, mais 

especialmente ainda na pós-graduação stricto sensu, com seus cursos de mestrado e 
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doutorado, a UFMS vem atuando preponderantemente, sendo responsável por mais da 

metade da pós-graduação stricto sensu do Estado. 

O gráfico abaixo mostra o crescimento no número de programas de pós-

graduação stricto sensu e respectivos cursos de mestrado e doutorado na UFMS de 2016 

a 2020. 

 
Figura 4 - Número de programas de pós-graduação stricto sensu e respectivos cursos de 
mestrado e doutorado na UFMS de 2016 a 2020. 

 

 
A Tabela a seguir mostra a lista dos novos cursos aprovados em 2018/2019 

(Tabela 53). 

 
Tabela 53 - Novos cursos de Mestrado e Doutorado aprovados em 2018 e 2019. 

Nível Área UAS Observação 

Doutorado Ciência da Computação  FACOM Adicionado a PPG com mestrado 

Doutorado Ciência dos Materiais INFI Adicionado a PPG com mestrado 

Doutorado Ciências Farmacêuticas FACFAN Adicionado a PPG com mestrado 

Doutorado Estudos de Linguagens FAALC Adicionado a PPG com mestrado 

Doutorado Geografia CPTL Adicionado a PPG com mestrado 

Mestrado/Doutorado Biotecnologia FACFAN Novo PPG 

Mestrado Enfermagem CPTL Novo PPG 

Mestrado Ciências do Movimento INISA Novo PPG 

Mestrado Educação CPTL Novo PPG 

Mestrado Estudos Culturais CPAQ Novo PPG 

Fonte: PROPP (2019). 

 
Apesar da visível consolidação da pós-graduação no Estado, com a aprovação 

pela UFMS junto à Capes em 2018/2019 de onze novos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, sendo 6 de doutorado e 5 de mestrado, é clara a necessidade de se verticalizar a 
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pós-graduação, no sentido de se aliar ao novo perfil de avaliação previsto pela Capes, 

que mostra uma política mais restritiva quanto ao número de novos mestrados, e o 

incentivo à fusão de programas que envolvem linhas de pesquisa e/ou áreas de 

concentração sobrepostas. A exemplo disso, a UFMS propôs e teve, em 2020, a 

aprovação da fusão de dois programas em Ensino de Ciências, ambos ofertados pelo 

Instituto de Física, um doutorado acadêmico e um mestrado profissional. Hoje temos, 

portanto, apenas um PPG acadêmico em Ensino de Ciências, com mestrado e 

doutorado. A fusão de programas precisa certamente constituir um ponto importante 

de discussão no âmbito da pós-graduação da UFMS, que possui outras instâncias claras 

em que essa política pode e deve se aplicar. A UFMS, por exemplo, tem hoje três 

programas de pós-graduação em Educação, sendo um em Campo Grande, na FAED 

(M/D), um no CPAN (M) e um no CPTL (M). Outro caso é o de mestrado e doutorado em 

Letras no CPTL e um mestrado e doutorado em Estudos de Linguagens na FAALC. A 

despeito das dificuldades que eventualmente sejam encontradas, especialmente 

aquelas relacionadas ao fomento das despesas que seriam decorrentes da locomoção 

de docentes da UFMS em eventual participação em PPGs multicampi, essas dificuldades 

podem ser sanadas, como já foram, pela PROPP, com editais específicos para esse tipo 

de apoio. 

 
Com relação à média geral do conceito CAPES dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu, a meta para 2018 e 2019 era a de se atingir o valor médio de 3,8 nos 

conceitos Capes dos cursos de pós-graduação stricto sensu, que varia de 3 a 7. A média 

atingida foi de 3,9, portanto acima da meta. O quadro abaixo mostra todos os PPGs da 

UFMS, contendo os cursos e os conceitos. A média é calculada em termos dos cursos de 

todos os programas (Tabela 54). Vale ressaltar que os cursos novos de mestrado 

aprovados não possuem avaliação prévia, constando somente como Aprovados (Sem 

Conceito-SC). 

 
Tabela 54 - Programas de pós-graduação stricto sensu vigentes na UFMS, com os 
respectivos conceitos. 

Programa de Pós-Graduação Nível 
Em 

Rede 
Unidade Conceito 

1. Administração MD Não ESAN 4 

2. Administração Pública em Rede Nacional MP Sim ESAN 3 
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3. Agronomia M Não CPCS 3 

4. Antropologia Social M Não FACH 3 

5. Biologia Animal M Não INBIO 3 

6. Biologia Vegetal M Não INBIO 3 

7. Bioquímica e Biologia molecular MD Sim INBIO 4 

8. Biotecnologia MD Não FACFAN SC 

9. Biotecnologia e Biodiversidade D Sim FACFAN 4 

10. Ciência Animal MD Não FAMEZ 4 

11. Ciência da Computação MD Não FACOM 4 

12. Ciência da Computação UFMS/UFG D Não FACOM 4 

13. Ciência dos Materiais MD Não INFI 4 

14. Ciências Contábeis M Não ESAN 3 

15. Ciências do Movimento Humano M Não INISA SC 

16. Ciências Veterinárias MD Não FAMEZ 4 

17. Computação Aplicada MP Não FACOM 3 

18. Comunicação M Não FAALC 3 

19. Direito M Não FADIR 3 

20. Doenças Infecciosas e Parasitárias MD Não FAMED 5 

21. Ecologia e Conservação MD Não INBIO 6 

22. Educação MD Não FAED 5 

23. Educação M Não CPAN 3 

24. Educação M Não CPTL SC 

25. Educação Matemática MD Não INMA 5 

26. Eficiência Energética e Sustentabilidade MP Não FAENG 3 

27. Enfermagem M Não INISA 3 

28. Enfermagem M Não CPTL SC 

29. Engenharia Elétrica M Não FAENG 3 

30. Ensino de Ciências MP Não INFI 3 

31. Ensino de Ciências D Não INFI 4 

32. Estudos Culturais M Não CPAQ SC 

33. Estudos de Linguagens MD Não FAALC 4 

34. Estudos Fronteiriços MP Não CPAN 3 

35. Farmácia/Ciências Farmacêuticas MD Não FACFAN 4 

36. Filosofia MP Sim FACH 3 

37. Geografia MD Não CPTL 4 

38. Geografia M Não CPAQ 3 

39. Letras – Prof Letras MP Sim CPTL 4 

40. Letras MD Não CPTL 4 

41. Matemática em Rede Nacional MP Sim INMA 5 

42. Matemática em Rede Nacional MP Sim CPTL 5 

43. Psicologia M Não FACH 3 

44. Química MD Não INQUI 4 

45. Química em Rede Nacional MP Sim INQUI 4 

46. Recursos Naturais M Não FAENG 3 

47. Saúde da Família MP Não INISA 3 
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48. Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-
Oeste 

MD Não FAMED 5 

49. Tecnologias Ambientais MD Não FAENG 4 

Legenda: M = Mestrado; MP = Mestrado Profissional; D = Doutorado; MD = Mestrado e Doutorado; SC = 
PPG novo, ainda sem conceito. 
Fonte: PROPP (2019). 

 
Para os programas de Residência Médica e Residência Multiprofissional, o PDI 

continha uma meta de atingir números de bolsas de 261 bolsas.  Em 2019 a UFMS 

possuía 145 bolsas para os programas de residência médica e 125 bolsas para os 

programas de residência multiprofissional, totalizando 265 bolsas. Esses totais são 

maiores do que as respectivas metas apresentadas no PDI, principalmente devido ao 

ingresso de um novo curso de residência multiprofissional em 2019, Residência 

Multiprofissional em Reabilitação Física, e o Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica. Na 

Tabela 55 encontram-se os números de matriculados em cada Programa de Residência, 

tanto para 2019, quanto para 2020. 

 
Tabela 55 - Matriculados em Residência Médica e Multiprofissional em 2019 e 2020. 

UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL UAS 
Nº 

MATRICULADOS 
2019 

Nº 
MATRICULADOS 

2020 

Residência Multiprofissional em Atenção ao 
Paciente Crítico 

INISA 36 34 

Residência Uniprofissional em Enfermagem 
Obstétrica 

INISA 12 12 

Residência Uniprofissional em Cirurgia Buco 
Maxilo-Facial 

FAODO 6 6 

Residência Multiprofissional em Cuidados 
Continuados Integrados 

FAMED 28 27 

Residência Uniprofissional em Medicina 
Veterinária 

FAMEZ 30 31 

Residência Multiprofissional em Reabilitação 
Física* 

INISA 8 17 

* O curso foi implantado em 2019. TOTAL 120 127 

    

RESIDÊNCIAS MÉDICAS UNIDADE 
Nº 

MATRICULADOS 
2019 

Nº 
MATRICULADOS 

2020 

Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica* FAMED 6 12 

Residência Médica em Cirurgia Cardiovascular FAMED 2 2 

Residência Médica em Clínica Médica FAMED 20 20 

Residência Médica em Cirurgia Geral FAMED 6 2 

Residência Médica em Psiquiatria FAMED 9 9 

Residência Médica em Pediatria FAMED 24 24 
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Residência Médica em Neonatologia FAMED 5 4 

Residência Médica em Infectologia FAMED 5 7 

Residência Médica em Urologia FAMED 3 3 

Residência Médica em Reumatologia FAMED 4 4 

Residência Médica em Pneumologia FAMED 4 4 

Residência Médica em Dermatologia FAMED 9 9 

Residência Médica em Cardiologia FAMED 6 5 

Residência Médica em Cirurgia Vascular FAMED 2 1 

Residência Médica em Medicina Intensiva 
Pediátrica 

FAMED 3 
4 

Residência Médica em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem 

FAMED 6 
6 

Residência Médica em Homeopatia FAMED 1 1 

Residência Médica em Ortopedia e 
Traumatologia 

FAMED 12 
12 

Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia 

FAMED 12 
12 

Residência Médica em Medicina de Família e 
Comunidade 

FAMED 2 
1 

Residência Médica em Oftalmologia FAMED 4 3 

*Curso implantado em 2019. TOTAL 145 145 

Fonte: Propp (2019). 

 
No âmbito da Iniciação Científica, um total de 500 bolsas foi concedido em 2020, 

em comparação com 373 oferecidas em 2016. O impacto social com o aumento da 

oferta de bolsas de iniciação científica e tecnológica é muito importante, visto que 

influencia positivamente na permanência dos estudantes na universidade, em especial 

daqueles que pertencem à categoria dos mais vulneráveis. A UFMS vem anualmente 

aumentando o número de bolsas de IC ofertadas com recursos próprios. O gráfico abaixo 

mostra a diferença, quando comparada com o mesmo número ofertado desde 2016 

pelo CNPq. Acrescenta-se a estes números, dez bolsas adicionais que a UFMS conseguiu 

alocar em 2020 para o Ensino Médio, que são as bolsas também conhecidas como PIBIC-

Jr, destinadas exclusivamente a estudantes de escolas públicas (municipais, estaduais 

ou federais) situadas no Estado de Mato Grosso do Sul. Com isso, temos hoje o total de 

510 bolsas, incluindo todos os subprogramas: PIBIC, PIBIC-Af (ações afirmativas), PIBITI 

(iniciação tecnológica e inovação) e PIBIC-EM (ensino médio). 
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Figura 5 - Número de bolsas PIBIC ofertadas em 2016 e 2020. 

 

 
A meta de se obter um aumento de 8% no número de publicações de artigos 

científicos em periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2, em bases nacionais e 

internacionais também foi alcançada neste item, de 2018 para 2019, uma vez que o 

número saltou de 1264 em 2018 para 1364 em 2019. 

Outro importante indicador para a qualidade das pesquisas realizadas na UFMS 

e também para a qualidade dos programas de pós-graduação é o contingente de 

docentes, com propostas de trabalho, participantes em eventos acadêmico-científicos. 

Em 2019, um total de 1751 trabalhos científicos foram apresentados em eventos 

nacionais ou internacionais em 2019 por pesquisadores da UFMS. 

Os projetos de pesquisa com fomento interno atingiram o número de 188 em 

2019, cadastrados no SIGProj. Com relação a projetos com fomento externo, em 2019 a 

UFMS contabilizou 50 projetos com fomento externo cadastrados. 

Em relação aos aspectos relacionados à pesquisa voltada ao desenvolvimento da 

democracia, promoção da cidadania, atenção a setores sociais excluídos, políticas de 

ação afirmativas, entre outros, a UFMS vem trabalhando em várias políticas. No sentido 

de conscientizar toda a comunidade universitária a fim de que todos os projetos, nos 

três pilares, ensino, pesquisa e extensão, visem engajar a comunidade da UFMS na 

Agenda 2030, que contempla 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 
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metas, aplicáveis para todos os países e promovida pela Organização das Nações Unidas, 

desde janeiro todos os projetos de pesquisa da UFMS estão vinculados a um dos ODS. 

O gráfico abaixo mostra a distribuição atual dos temas dos projetos de pesquisa 

da UFMS em 2020, em termos dos ODS. 

 
Figura 6 - Distribuição dos temas dos projetos de pesquisa da UFMS em 2020 nos ODS. 

 

Fonte: PROPP (2020). 

 
Com relação às ações afirmativas, a PROPP aprovou novas regras para o ingresso 

na pós-graduação stricto sensu de estudantes negros, indígenas e com deficiência. 

Todos os cursos reservam, em seu processo seletivo, de 10 a 20% das suas vagas para 

ações afirmativas. 

Com relação à internacionalização, a UFMS aprovou em 2018 o Plano 

Institucional de Internacionalização da UFMS, visando estabelecer estratégias e ações 

para a promoção da internacionalização da UFMS. No que diz respeito à 

internacionalização no âmbito da pesquisa e da pós-graduação, a UFMS concorreu e foi 

uma das 36 instituições nacionais a serem contempladas no Edital Capes PrInt 

(Programa Institucional de Internacionalização da Capes). Os objetivos desse programa 

são: fomentar a construção, a implementação e a consolidação de planos estratégicos 

de internacionalização das instituições contempladas nas áreas do conhecimento por 
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elas priorizadas; estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas 

a aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculadas à pós-graduação; ampliar as 

ações de apoio à internacionalização na pós-graduação das instituições contempladas; 

promover a mobilidade de docentes e estudantes, com ênfase em doutorandos, pós-

doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o Brasil, vinculados a 

programas de pós-graduação stricto sensu com cooperação internacional; fomentar a 

transformação das instituições participantes em um ambiente internacional; e integrar 

outras ações de fomento da Capes ao esforço de internacionalização. 

As propostas institucionais de internacionalização foram submetidas à análise de 

especialistas nacionais e internacionais que verificaram o diagnóstico institucional, 

capacidade técnica do grupo gestor, coerência e viabilidade da proposta, entre eles o 

caráter inovador e relevância com relação ao impacto sobre a instituição. A UFMS foi 

contemplada com aproximadamente R$ 8 milhões, abrangendo 5 projetos de pesquisa, 

com a participação dos Programas de Pós-Graduação Ecologia e Conservação, Doenças 

Infecciosas e Parasitárias, Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, 

Tecnologias Ambientais e Química. Com acompanhamento e monitoramento dos 

projetos por um comitê de especialistas nacionais e internacionais, o Programa 

financiou em 2019 auxílio para missões de trabalho no exterior, recursos para 

manutenção de projetos, bolsas no exterior (Doutorado Sanduíche, Professor Visitante 

Júnior e Sênior e Capacitação em cursos de curta duração) e bolsas no Brasil (Jovem 

Talento, Professor Visitante e Pós-Doutorado). Este Programa tem ações previstas para 

serem continuadas até 2023. 

Outra importante ação em 2019 foi o edital de professores visitantes nacionais e 

estrangeiros, em que a UFMS procedeu à contratação de 17 brasileiros e 11 estrangeiros 

especificamente para fortalecimento e troca de experiências em seus Programas de Pós-

Graduação. 

Políticas e ações de pós-graduação vêm sendo executadas com relação ao 

aspecto da avaliação dos cursos. A partir da avaliação quadrienal realizada pela Capes e 

consolidada no final de 2017, foi possível a concepção de ações visando a consolidação 

e melhoria dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFMS. Ressalta-se a 

considerável melhora nos conceitos dos programas da UFMS. 
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Como parte dessa política, criou-se o Fórum de Coordenadores de Pós-

Graduação, um ambiente permanente de discussões, troca de experiências e orientação 

a todos os coordenadores acerca das ações e políticas de pós-graduação a serem 

desenvolvidas pela UFMS nos próximos anos. O ano de 2019 destacou-se também por 

ter sido um ano atípico na Capes, com contingenciamento de recursos e cortes de 

bolsas. A Propp envidou esforços juntamente com a alta gestão para minimizar os 

impactos trazidos pela perda de bolsas especialmente para Programas 3 e 4 no país, os 

quais na UFMS, pela recenticidade de sua pós-graduação, são sua maioria. 

A Capes também classificou alguns cursos em 4+ para não realizar o corte de 

bolsas destes cursos que teriam produção científica em 2017 e 2018 compatíveis com 

cursos conceito 5. Portanto, existe uma expectativa de melhoria de conceito destes 

cursos, mantidos os seus desempenhos em termos de produção científica, agregados 

aos critérios da nova ficha de avaliação, de subida de conceito para os seguintes 

Programas: Mestrado e Doutorado em Administração, Mestrado e Doutorado em 

Ciência dos Materiais, Mestrado e Doutorado em Estudos de Linguagens, Mestrado e 

Doutorado em Letras (CPTL), Mestrado e Doutorado em Farmácia, Mestrado e 

Doutorado em Tecnologias Ambientais e Mestrado e Doutorado em Geografia (CPTL). 

Também como parte da política de pós-graduação, a PROPP, juntamente com as 

unidades que abrangem programas de Residência Médica e Multiprofissional, tem 

procurado executar ações visando a consolidação dos cursos, com fornecimento de 

estrutura adequada pela Propp, incluindo a criação de uma divisão específica para esse 

fim. Destas ações resultaram a abertura de mais dois Programas de Residência em 2019, 

Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica e Residência Multiprofissional em Reabilitação 

Física. 

 
3.2.2.2.1 Programas e projetos 
 

A UFMS, no âmbito da pesquisa e pós-graduação, exerce um papel 

importantíssimo na comunidade regional, e isso tem sido demonstrado por meio de seus 

programas e projetos. Na Diretriz 1 do PDI UFMS 2015-2019, que trata da expansão 

quanti-qualitativa da graduação e da pós-graduação, e no objetivo de prover a 

expansão, as metas abrangem, entre outros aspectos, por exemplo, o aumento da 

oferta de pós-graduação stricto sensu, assim como o aumento do conceito médio dos 
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programas na avaliação feita pela Capes. Essas metas levam em conta o imenso grau de 

importância que a pós-graduação da UFMS exerce no âmbito da formação de recursos 

humanos qualificados para o Estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente a pós-

graduação stricto sensu da UFMS abrange mais da metade de toda a oferta feita no 

Estado. 

Os programas de pós-graduação da UFMS oferecem ferramentas e tecnologias 

de preservação e manutenção das características ecológicas típicas da nossa região, que 

envolvem pelo menos três biomas: Pantanal, Cerrado e o Chaco. Dessa forma, o sistema 

de pós-graduação solidifica o conhecimento dos complexos problemas e 

potencialidades dos ecossistemas, apresentando e implementando novos modelos de 

desenvolvimento sustentável, orientados por uma racionalidade ambiental e uma 

expansão anti-predatória das atividades turísticas e econômicas. No campo das Ciências 

Exatas, deve-se considerar o fato de que a formação adequada de mão-de-obra 

qualificada é fundamental e estratégica para o desenvolvimento de qualquer região do 

País, seja para o domínio de novas tecnologias, na área das engenharias, de novos 

materiais e da computação, ou para o desenvolvimento de pesquisas básicas e 

aplicadas, com inserção regional, nacional e internacional nas áreas de física, 

matemática e química. Já na área do Agronegócio, a vocação da UFMS se torna ainda 

mais visível, dadas as características regionais. 

No ano de 2020, como era de se esperar, o papel da UFMS foi fundamental e 

protagonista no âmbito da pandemia da COVID-19, em um período de restrições da 

mobilidade e interação social iniciado pela pandemia, com um cenário totalmente 

diferenciado e com desafios únicos a serem enfrentados, e ainda considerando 

curtíssimo espaço de tempo. Sendo assim, em um curtíssimo lapso temporal, a UFMS 

propôs o Edital no 22/2020 - PROPP/PROECE/AGINOVA/UFMS - Seleção de Ideias e 

Projetos de Pesquisa, Extensão e Inovação para o Enfrentamento ao Novo Coronavírus, 

que teve como objetivo selecionar propostas para formação de plataforma de projetos, 

ideias e ações de pesquisa e inovação tecnológica ou extensão, em qualquer área de 

conhecimento, de baixo custo e de alto impacto para enfrentamento à pandemia CO-

VID-19 e seus impactos sociais. 

As ideias e projetos na plataforma, respeitando o sigilo e a autoria de cada 

projeto, puderam ser apresentados a parceiros estratégicos e institucionais para captar 
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recursos orçamentários e financeiros para viabilidade e execução dos projetos. Além 

disso, a UFMS também aportou recursos de seu funcionamento para a execução desses 

projetos. 

Com isso, um total de R$ 9.525.354,17 foi captado e financiado por instituições 

externas, como o próprio Ministério da Educação, a Secretaria Estadual de Saúde, além 

dos TRFs das 3a e 5a Varas Federais, entre outros parceiros, seja na forma financeira ou 

econômica, e os respectivos projetos e parceiros financiadores. 

 
3.2.2.2.2 Base de Estudos do Pantanal 
 

A Base de Estudos do Pantanal (BEP) está localizada na margem direita do Rio 

Miranda, na região denominada “Passo do Lontra” (entre os pantanais do Miranda e 

Abobral), em área correspondente a 21,5 hectares, no município de Corumbá – MS. A 

área construída da BEP corresponde a 1.371,63m². Apresenta a seguinte infraestrutura:  

alojamentos (com capacidade para 48 pessoas), cozinha, refeitório, despensa, 

lavanderia; sala de reuniões, sala de TV, anfiteatro, telefone, internet; casa de máquinas 

com gerador de energia, energia elétrica rural, Laboratório de Biologia Geral, 

Laboratório de Recursos Pesqueiros; Laboratório de Geoprocessamento, Laboratório de 

Informática; Ambulatório médico/odontológico e laboratorial para atendimento da 

população local; água potável (poço tubular); sistema de coleta e tratamento de esgoto; 

três veículos (Toyota Bandeirantes, Marruá, trator); sete embarcações (barcos de 

alumínio), uma lancha Marajó; torre de observação (20m de altura).  A BEP desenvolve 

atividades na área de ensino, extensão e pesquisa, onde o ensino de graduação consta 

de programas de aulas práticas de campo dos cursos da UFMS; e na pós-graduação a 

BEP tornou-se de fundamental importância para as atividades de campo e 

desenvolvimento dos projetos de dissertação e de tese bem como de outros projetos de 

pesquisa. Os projetos de extensão consistem de cursos e treinamento de pessoal nas 

diferentes áreas do conhecimento, relativos ao Pantanal. Desse modo, a BEP constitui-

se um posto avançado de apoio aos pesquisadores que desenvolvem atividades 

científicas no Pantanal e na região. 

Seguem os dados a respeito das visitas à Base de Estudos do Pantanal em 2019, 

com um total de 825 visitas (Tabela 56). Essas visitas praticamente não aconteceram em 

2020 por conta da pandemia da COVID-19. 
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Tabela 56 - Visitas à Base de Estudos do Pantanal em 2019. 

 TÉCNICOS PESQUISADORES PROFESSORES ACADÊMICOS 

UFMS 40 32 51 519 

EXTERNO 25 21 14 123 

TOTAL 65 53 65 642 

Fonte: Propp, 2019. 

 

3.2.2.2.3 Base de Estudos de Bonito (BEB) 

 
A Base de Estudos de Bonito (BEB) encontra-se em processo de regulamentação. 

Uma vez implantada, será uma unidade avançada de pesquisa da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), situada no Município de 

Bonito/MS, e terá por objetivos apoiar projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, 

incluindo projetos das instituições externas conveniadas. 

A estrutura física onde a BEB será implantada conta atualmente com área 

construída de 1.756,76 m², onde funciona um polo de apoio aos cursos EAD de 

Pedagogia, Letras e Educação Física. 

 

3.2.2.2.4 Coleção Zoológica 

 
A Coleção Zoológica da UFMS funciona atualmente nas instalações do Instituto 

de Biociências (INBIO) da UFMS e em breve contará com novas instalações, no CIPeBio, 

Centro Integrado de Pesquisa em Biodiversidade da UFMS. Esta subunidade, em 

conjunto com o Herbário, abrigará a coleção da Biodiversidade do Sistema Cerrado-

Chaco-Pantanal. Essas coleções constituem um valioso patrimônio científico à 

disposição da comunidade científica regional, para a pesquisa e o ensino. A 

infraestrutura abrigará grupos de vertebrados e invertebrados, com áreas específicas 

para material fixado em via úmida e em via seca. Trata-se de um ponto central de 

referência para toda a pesquisa zoológica e ecológica, de importância fundamental para 

um amplo leque de outros campos do conhecimento, como ecologia, zoogeografia, 

genética, biologia molecular, paleontologia, ciências veterinárias, ciências ambientais, 

para citar apenas alguns exemplos. 
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3.2.2.2.5 Micoteca 

 
O CIPeBio, Centro Integrado de Pesquisa em Biodiversidade da UFMS conta com 

uma nova Micoteca, unidade na qual serão possíveis experimentos de bioprospecção, 

permitindo, por exemplo, o estudo de espécies vegetais e de fungos de importância 

ecológica, medicinal e econômica dos ecossistemas do Mato Grosso do Sul. Será possível 

ainda pesquisas relacionadas a metabólitos secundários de espécies vegetais, que 

servirão de protótipos para a descoberta de novos fármacos, visando principalmente a 

investigação de aspectos relacionados a doenças negligenciadas. A Micoteca, em 

conjunto com o Laboratório de Bioprospecção, permitirá também o estudo de 

interações entre plantas e insetos, mecanismos de atração de polinizadores, domínio de 

grupos vegetais em relação a outros, caracterização quimiotaxonômica de famílias 

vegetais, variações edafoclimáticas, entre outras. A Micoteca, por fim, permitirá a 

estocagem de microorganismos isolados e identificados no Mato Grosso do Sul. 

 

3.2.2.2.6 Biotério 

 
A Coordenação do Biotério é responsável pela gestão da produção e manutenção 

de animais destinados à pesquisa e ao ensino, por meio da organização da estrutura e 

padronização do seu funcionamento. Compete ao Biotério Central a criação, 

administração, controle sanitário e setor de experimentação; programação e 

desenvolvimento de técnicas de trabalho a fim de aprimorar a qualidade na produção 

das diferentes espécies animais; além da divisão das atividades funcionais; análise e 

proposição de técnicas de trabalho que favoreçam o melhor rendimento na 

operacionalização das atividades; supervisão do cumprimento das rotinas e 

procedimentos operacionais por parte dos servidores, prestadores e usuários; 

desenvolvimento de técnicas laborais que garantam segurança aos funcionários no 

desempenho de suas atividades e Supervisão e exigência no cumprimento de normas 

institucionais e legislações vigentes dentro do Biotério Central. 

A coordenação do Biotério tem buscado a uniformização e excelência de 

resultados através da adoção da padronização de seus procedimentos operacionais. De 

acordo com as boas práticas laboratoriais, os Procedimentos Operacionais Padronizados 



 

159 
  

– POP’s são importantes instrumentos para o controle de exposição aos riscos, sendo 

que estes devem ser rigorosamente seguidos para uma melhor obtenção de seus 

efeitos. Isto possibilita maior segurança e permite o aumento da confiabilidade e 

reprodutibilidade dos resultados das pesquisas realizadas com as espécies criadas e 

mantidas neste Biotério. Por isso, para o manejo sanitário e reprodutivo dos animais do 

Biotério Central foram elaborados POP’s de forma criteriosa para que os servidores 

possam, mediante treinamento e experiência, adquirir disciplina, habilidade e 

competência necessárias para práticas seguras no cuidado e manejo destes animais. 

Todas as atividades sejam elas relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, e 

desenvolvidas nas dependências do Biotério Central (áreas de Criação e 

Experimentação) devem, obrigatoriamente, obedecer às rotinas e procedimentos 

operacionais constantes de um manual, aprovado previamente pelo Conselho do 

Instituto de Biociências, o qual deverá ser seguido rigorosamente por todos os 

servidores e/ou prestadores que desempenham suas atividades no setor. Esses POP’s 

são semestralmente revistos e caso haja necessidade, são readequados para 

aprimoramento das rotinas. Estas alterações são submetidas ao Conselho do Inbio para 

nova aprovação e, então, seguidas. 

Além do enriquecimento ambiental, há uma constante preocupação da 

Coordenação do Biotério quanto às necessidades de espaço em relação aos efeitos do 

alojamento, tamanho do grupo, densidade populacional e às condições dessas 

acomodações para as diversas espécies e linhagens de roedores produzidas pelo 

Biotério, pois a espécie, o fenótipo, a linhagem (e seu comportamento social), a idade, 

o sexo, a qualidade do espaço e as estruturas colocadas na gaiola podem alterar as 

respostas dos animais e comprometer os resultados esperados, tanto na produção, 

quanto na experimentação e em razão disso, o espaço físico utilizado e a adequada 

acomodação dos roedores durante sua permanência na Área de Criação ou depois, no 

Setor de Experimentação, são cuidadosamente considerados por toda a equipe a fim de 

garantir o bem- estar destes animais. Grande parte do conhecimento científico gerado 

pelas ciências biomédicas, biológicas e biotecnológicas tem sido fundamentada nos 

resultados obtidos em pesquisas que utilizam modelos animais. E o uso de animais 

convencionalmente denominados “animais de laboratório” ainda é uma necessidade 

para a maioria dos protocolos utilizados, pois ainda são poucos os métodos alternativos 
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validados. E para manter a qualidade e padronização destes animais, o Biotério tem 

como prioridade a constante necessidade da manutenção do status sanitário destes 

através do controle do nível de infecção por agentes patogênicos por meio do 

monitoramento sanitário das colônias. Esse monitoramento também é muito 

importante para evitar a insalubridade ambiental, já que o ambiente interno e isolado 

do biotério pode se tornar um local propício para a propagação de alergias e zoonoses, 

tornando-o insalubre para animais, servidores e usuários que o frequentam com 

regularidade. 

O Biotério Central caracteriza-se pelo seu ambiente multiusuário no Setor de 

Experimentação, atendendo pesquisadores de diversas Faculdades, Institutos e 

Programas de Pós-graduação que executam projetos das mais diferentes linhas de 

pesquisa da Instituição. E para atender esse público diversificado, é realizado um 

treinamento onde se oferece noções básicas de manejo, contenção e comportamento 

dos animais de laboratório, com o intuito de capacitar estudantes e pesquisadores na 

manipulação destes animais, evitando vícios, erros de manejo e sofrimentos 

desnecessários e desse modo garantindo maior bem-estar aos animais experimentais e, 

consequentemente, proporcionando melhores resultados aos seus experimentos. 

Além das questões administrativas, com a recente regulamentação e a 

necessidade de harmonização de procedimentos para cumprir as resoluções vigentes do 

CONCEA, a Coordenação do Biotério está atenta ao surgimento de novas necessidades, 

ao aumento da complexidade administrativa e à demanda por formas organizacionais 

inovadoras. Portanto, para atender a tais exigências, são realizadas, semanalmente, 

reuniões com a equipe de servidores e prestadores com a finalidade de discutir as 

rotinas semanais, os procedimentos e assegurar que a execução do trabalho está de 

acordo com o consenso geral da equipe. Estas reuniões também buscam a valorização 

da atuação participativa dos trabalhadores, da harmonia interna e da adesão aos 

objetivos do Setor e da Instituição, além da consolidação da ideia de que o trabalho em 

grupo promove a solidariedade, comumente existente entre colegas de trabalho, e esta 

passa a ser utilizada como uma forma de garantir um maior aproveitamento para a 

produção. 
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é a unidade da administração central 

responsável pelas despesas de custeio do Biotério Central e tem atendido às demandas 

daquela Unidade. 

 
3.2.2.2.7 Biotério de Experimentação 
 

Com o propósito de adequar o Biotério Central aos padrões de qualidade e 

biossegurança exigidos para a condução de pesquisas com animais de laboratório que 

possibilite a busca por tratamentos preventivos e/ou curativos contra a Covid-19 e 

outras doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas, em uma estrutura 

multiusuária contemplando os diversos cursos de pós-graduação da Instituição e 

parceiras, a UFMS submeteu e aprovou, junto à FINEP, em 2020, projeto que apresenta 

como objetivos: a adequação estrutura existente NB2 da Área de Experimentação do 

Biotério Central da UFMS para atender a demanda dos usuários por estrutura NB3 na 

condução de experimentos contra a Covid-19 e projetos de pesquisa experimentais com 

agentes biológicos de classe de risco 3, conforme Portaria do Ministério da Saúde 

n°2349, de 14 de setembro de 2017; a aquisição e instalação de equipamentos 

multiusuários nacionais e importados necessários para o funcionamento adequado da 

estrutura; a implementação de rotinas e procedimentos para aprimorar o fluxo de 

insumos e pessoas da estrutura NB2 existente para a estrutura NB3 e capacitação da 

equipe do setor de experimentação do Biotério para o trabalho em área biocontida; e, 

finalmente, o atendimento às recomendações técnicas da Comissão Nacional de 

Biossegurança - CTNBio, visando seguir as resoluções normativas preconizadas pelo 

Conselho Nacional de Experimentação Animal – CONCEA. 

A UFMS foi assim uma das instituições contempladas pela chamada pública da 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI). O edital selecionou propostas de todo o país visando à execução de 

projetos institucionais para adequação e implantação de infraestrutura física de 

laboratórios e biotérios de nível de biossegurança 3 (NB-3), incentivando o 

desenvolvimento de vacinas, tratamentos e estudos ligados à Covid-19. 

O projeto submetido ao edital foi elaborado pela equipe do Biotério, contando 

com o apoio das pró-reitorias de Administração e Infraestrutura e de Pesquisa e Pós-

Graduação e da Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais. Com 
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investimentos no valor de R$ 2.017.426,00, será possível adequar a estrutura física e 

tecnológica aos padrões de qualidade e biossegurança que propiciarão a condução de 

pesquisas com animais de laboratório em uma estrutura multiusuária com nível de 

biossegurança NB-3. Atualmente, o Biotério está classificado como NB-2. Será realizada 

a união das áreas de criação e experimentação, com corredor único, possibilitando o 

transporte interno de animais e insumos; otimização da área de experimentação, com 

divisão em salas; e aquisição de equipamentos. 

Essa unidade, que ainda está em fase de montagem, atenderá experimentos com 

testes em vários organismos biológicos e com classes de seguranças até nível NB-2 e NB-

3, envolvendo pesquisas com inseticidas naturais e insetos de importância em saúde 

pública, e com aqueles cujos modelos biológicos são conhecidos, além do cultivo de 

células transformadas ou de linhagens primárias, úteis na pesquisa celular, e para o 

conhecimento do comportamento e função de população isolada de células. Este estudo 

possibilita averiguar fenômenos inacessíveis em tecidos intactos, evitando que outras 

células ou tecidos sejam considerados contaminantes. Outras aplicações são voltadas 

para a produção de vacinas, anticorpos e outros estudos imunológicos, além da 

compreensão de fenômenos e ensaios com fármacos e cosméticos em vitro. 

 
3.2.2.2.8 Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
 

A Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA – foi instituída no âmbito da 

UFMS pela Portaria nº 836 de 6/12/1999, e tem, por finalidade, cumprir e fazer cumprir 

o disposto em Lei com relação à criação e/ou utilização de animais em atividades de 

ensino e/ou pesquisa, de forma a zelar pelo respeito, dignidade e aplicação das boas 

práticas recomendadas internacionalmente. A sua composição é multidisciplinar, 

encontrando-se vinculada administrativamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPP) da UFMS. Todas as atividades que envolvem criação e/ou utilização 

de animais para atividades de pesquisa, ensino e extensão no âmbito da UFMS e outras 

instituições têm seus protocolos previamente submetidos à Comissão para avaliação. 

Esta comissão orienta suas decisões em Lei específica e resoluções Normativas emitidas 

pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal/CONCEA, vinculado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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A CEUA, portanto, consiste em um importante e necessário instrumento para o 

desenvolvimento de pesquisas, sendo assim um item de responsabilidade social da 

UFMS. Somente em 2020, foram realizadas 12 reuniões, com a avaliação de mais de 40 

projetos de pesquisa envolvendo o uso de animais. 

 
3.2.2.2.9 Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/UFMS) 
 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem, por diretrizes e normas 

regulamentadoras vigentes, atender fundamentos éticos e científicos pertinentes. O 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFMS (CEP/UFMS), criado 

em outubro de 1997, integrante do sistema CEP/CONEP, e segundo a Resolução nº 

466/12-CNS/MS, utiliza mecanismos e ferramentas que são próprios do sistema 

nacional, que visa a proteção dos participantes da pesquisa de forma coordenada e 

descentralizada, em um trabalho cooperativo e de inter-relação, por meio de um 

processo eletrônico de acreditação. 

O CEP/UFMS é composto por professores/pesquisadores de nossa instituição, 

com participantes de diversos Campi, centros, faculdades e institutos. A contribuição de 

cada participante nas reuniões plenárias mensais contribui, sobremaneira, para análise 

ética da pesquisa envolvendo direta ou indiretamente, individual ou coletivamente o ser 

humano, participante da pesquisa. Trata-se de um trabalho dotado de caráter de 

relevância pública desempenhado pela avaliação dos protocolos de pesquisa, em um 

papel consultivo, deliberativo e educativo. 

Nesse sentido, de início, vale ressaltar que, em atendimento à legislação nacional 

sobre o tema, cujos termos estão contidos, sobretudo, na Resolução 466/2012 e 

510/2016, do Conselho Nacional de Saúde, o objetivo maior do Comitê é trabalhar para 

que as pesquisas a ele submetidas possam se realizar no mais estrito seguimento dos 

preceitos éticos para a pesquisa que envolve seres humanos, visando a dar todas as 

garantias de proteção aos participantes e também à coordenação e aos membros da 

equipe de pesquisa. 

Ao observarmos a atuação do Comitê sediado na Universidade, ao longo dos 

últimos anos, constata-se um significativo crescimento dos projetos submetidos à sua 

apreciação. Em 2020 foram cerca de 1100 projetos analisados, em 16 reuniões 
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realizadas, sempre com vistas a aprimorar o trabalho dos pesquisadores em sua relação 

com os participantes. 

Para que o trabalho de análise dos relatores, questão implícita no parágrafo 

anterior, seja realizado com a necessária atenção e cuidado, com discussão sobre o 

entendimento das normas vigentes e consenso a esse respeito, é fundamental que os 

membros do Comitê se reúnam, em plenária, ao menos uma vez por mês. 

Reconhecendo a importância desse diálogo comum, as coordenações do colegiado 

sempre buscaram agrupar os colegas em um mesmo momento e espaço. 

Ademais, considerando o fato de a Universidade organizar-se em campus 

espalhados por todo o Estado, e o Comitê já contar com membros oriundos da maioria 

dessas unidades, realizamos visitas de sua Coordenação e de sua Secretaria, de modo 

que se dissemine, ainda mais, o caráter formativo das atividades do Comitê, sem falar 

no reconhecimento de suas especificidades pelos pesquisadores de cada Campus. 

Os aspectos das ações do CEP, conforme o Regimento Interno, consistem em 

defender os interesses dos participantes de pesquisa em seres humanos e contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, em observância ao item VII. 02, 

da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS)/ Ministério da Saúde (MS) nº466 de 

2012, a demais diretrizes e normas regulamentadoras vigentes e Norma Operacional nº 

001 de 2013 (CNS). 

Suas potencialidades são o zelo pela realização de pesquisas em conformidade 

com as diretrizes de ética em pesquisa nacionais. Quanto às fragilidades, destacam-se 

demanda de projetos para análise mensal; disponibilidade dos membros do colegiado 

para participação nas reuniões, que exigem quórum, devido às outras atividades 

institucionais. 

Algumas ações de melhorias (vigentes ou previstas) destacam-se a seguir: 

convidar novos membros para o Colegiado; reorganizar a estrutura qualitativa do 

Colegiado visando a participação assídua dos membros; solicitar às unidades setoriais a 

liberação dos membros do Colegiado para a participação nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias.  

Ações já estão previstas para a criação e implantação de uma segunda comissão, 

a ser instalada no câmpus de Três Lagoas, visando suprir a altíssima demanda já 

detectada junto à comissão atual. 



 

165 
  

 

3.2.2.2.10 SisGen – Sistema de Gestão do Patrimônio Genético 

 
A Lei 13.123/2015 e o Decreto 8.772/2016, além de normas infralegais 

associadas, regem que toda atividade realizada com acesso ao patrimônio genético e/ou 

conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético no Brasil seja cadastrada no 

Sistema de gestão do patrimônio genético (SisGen), para fiscalização pelo Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGen), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. 

Na UFMS, temos um total de 306 cadastros realizados até o momento pelos 

pesquisadores, sendo 30 realizados em 2019, entre cadastros de acesso, de remessa e 

credenciamento de coleções biológicas. Atentamos para o fato de que cada cadastro no 

SisGen normalmente não significa um projeto de pesquisa cadastrado no SigProj, pois o 

pesquisador pode incluir vários projetos de pesquisa num mesmo "cadastro guarda-

chuva" no SisGen. 

A SECEP/PROPP apoia os pesquisadores na interlocução com o CGen, nas dúvidas 

referentes à legislação concernente e na I.N. PROPP n° 5/2018, que rege os 

procedimentos internos relativos à Lei 13.123, com o apoio consultivo do Grupo de 

trabalho acerca da Lei da biodiversidade, formado por docentes das diversas áreas 

relacionadas ao acesso ao patrimônio genético. 

Alguns procedimentos são obrigatoriamente autorizados pela PROPP/Reitoria, 

operacionalizados tecnicamente pela SECEP/PROPP, os quais o pesquisador não tem 

autonomia para realizar sozinho, como habilitação de pesquisador para cadastro no 

SisGen, cadastro de remessa de material biológico ao exterior e adesão a Termo de 

Compromisso com o Ministério do Meio Ambiente. 

Visando dar continuidade aos trâmites para celebração do Termo de 

Compromisso e suas alterações/atualizações, foi feita a convocação final dos 

pesquisadores que necessitavam aderir ao mesmo com o Ofício Circular PROPP nº 

3/2020. Com isso foram feitas orientações individuais aos pesquisadores, e coletivas, 

como a apresentação da legislação em programas de pós-graduação. 

Atualmente, a PROPP está revisando a I.N. PROPP nº 5/2018 para lançamento de 

nova Instrução Normativa, considerando as atualizações da legislação; e elaborando 
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processo simplificado de assinatura de Termo de Transferência de Material entre a 

UFMS e IES/IPs estrangeiras via SEI. 

 
3.2.2.3 Pró-Reitoria de Assistência ao Estudante – PROAES 

 
3.2.2.3.1 Programa Incluir: acessibilidade e ações afirmativas - DIAAF 

 
A acessibilidade na UFMS organiza-se a partir das orientações oferecidas pelo 

Ministério da Educação, que, por meio do Programa Incluir promove a inclusão dos 

estudantes nas Instituições Federais de Ensino Superior. Para esse fim, disponibiliza 

recursos para aquisição de tecnologias assistivas e mobiliários, desenvolvimento de 

materiais pedagógicos acessíveis e adequação arquitetônica em todos os campus e 

na cidade universitária, atendendo alunos de graduação e de pós-graduação. 

A ampliação das oportunidades educacionais para os alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais em decorrência de alguma condição física, 

sensorial, mental, intelectual que o coloque em situação de incapacidade diante das 

diversas situações acadêmicas e de outra natureza podem ser garantidas por meio da 

acessibilidade. Portanto, os cuidados para tornar a UFMS acessível devem se estender 

além das mudanças arquitetônicas, às alterações nos projetos de ensino de cada 

curso, que possibilite currículos desenhados na perspectiva da educação inclusiva. 

A Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas (DIAAF/CDPI) é responsável 

por realizar avaliação dos estudantes com necessidades educacionais especiais 

(estudantes com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento), além de orientar, acompanhar e contribuir com estudantes que 

ingressaram pela reserva de vagas, atendendo assim, plenamente os objetivos 

propostos no conceito de Núcleo de Ações Afirmativas e Acessibilidade. 

A equipe da DIAAF é composta por: 07 intérpretes de Libras (que promovem 

acesso à comunicação e informação, mediante disponibilização de materiais 

acessíveis, de equipamentos de tecnologia assistiva e de tradutores e intérpretes de 

Libras), 01 psicóloga, 3 Técnicos em Assuntos Educacionais e 2 técnicos 

administrativos. 
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As ações da DIAAF são transversais e estão direcionadas para a mudança 

atitudinal no trato com as Pessoas com Deficiência (PcD) e também às ações 

afirmativas voltadas ao acolhimento e inclusão de estudantes com deficiência, 

negros, indígenas e diversidade em todas suas formas. 
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Quanto às ações promotoras de acessibilidade e permanência destacam-se aquelas apresentadas na Tabela 57. 

Tabela 57 - Ações promotoras de acessibilidade e permanência. 
AÇÃO RESULTADOS 2018 2019 2020 

Desenvolvimento 
da política de ações 
afirmativas 

Bancas de verificação de autodeclaração 
de raça. 

882 976 804 

Bancas de verificação de autodeclaração 
de deficiência. 

47 64 31 

Formação e qualificação de Bancas 10 12 - 

Elaboração de protocolo para atuação 
das Bancas 

1 revisão - - 

Elaboração de minutas e Resolução 1 revisão 

2 revisões 
1 Resolução concluída. 
Res./COUN nº 150, 29 de agosto 
de2019. 

 

Avaliadores formados 137 141 - 

Participações em Bancas em instituições 
parceiras 

10 bancas – SAD 
1 banca – TJ/MS 
2 bancas - FAPEC 

8 bancas SAD 
1 banca – TRE/MS 

10 bancas – FAPEC 
8 bancas - SEMED 

Denúncias verificadas (Editais em 
conjunto com a PROGRAD) 

8 25 3 

Apoio aos indígenas no preenchimento 
do cadastro BPMec 

68 120 - 

Homologação de pagamento de bolsas 
BPMec 

398 390 304 

Desenvolvimento 
de política de 
inclusão – ações de 
acessibilidade 

Atendimento aos estudantes e 
professores com surdez e/ou deficiência 
auditiva. 

5 alunos surdos 
5 Eventos 
8 reuniões 
3 prof. surdos na cidade universitária 
1 prof. surdos Câmpus 

6 alunos surdos 
9 Eventos 
5 reuniões 
4 prof. surdos cidade universitária 

3 alunos surdos 
29 eventos e reuniões 
4 prof. surdos atendidos na 
Cidade Universitária 

Gravação de editais e documentos em 
libras 

11 18 26 

Ações de promoção a inclusão nas salas 
de aula e espaços de circulação 

18 35 - 

Participação em eventos 02 04 5 

Carro adaptado na Cidade Universitária - - - 
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Atendimentos psicológicos realizados 154 92 288 

Orientações aos familiares 12 7 - 

Orientações à coordenação de curso 5 13 1 
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3.2.2.4. Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte – PROECE 
 

A responsabilidade social é um importante pilar da extensão na UFMS e um dos norteadores 

das atividades de extensão. Desenvolver programas e projetos que resultem em impacto e 

transformação social é uma das diretrizes da extensão universitária brasileira, definidas no Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX, e 

reconhecidas pela extensão nesta Universidade. A inclusão social, o desenvolvimento social e 

econômico, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural são responsabilidades assumidas pela UFMS e inscritas em seu PDI. Para concretizar estes 

compromissos a instituição persegue a efetivação de políticas educacionais, nelas incluídas as ações 

extensionistas, pautadas em valores democráticos e alicerçadas na produção e aplicação crítica do 

conhecimento científico. 

Tendo como premissa este compromisso de contribuir, a partir do lugar social que 

responsavelmente ocupa, para uma melhor qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade, é 

constante a preocupação da UFMS em construir e reconstruir um ambiente educacional inovador e 

diferenciado, do ponto de vista daquilo que é requerido pela sociedade. A necessidade de 

proporcionar a formação integral de quadros comprometidos com a ética, a virtude e as necessidades 

da sociedade contemporânea, na qual se insere, é motivo e justificativa de sua existência, enquanto 

instituição pública de ensino superior. 

Tendo em vista o reconhecimento da organicidade requerida para o cumprimento destas 

responsabilidades e compromissos institucionais, para além das iniciativas extensionistas individuais 

e coletivas que são propostas e executadas por seu qualificado quadro de servidores (e que 

continuam recebendo total apoio para o seu desenvolvimento), dentre outras políticas correlatas, a 

UFMS fez inscrever em suas normas mecanismos para a criação e o apoio ao desenvolvimento dos 

programas institucionais de extensão universitária e em 2020 foram gerenciados 12 Programas: 
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Tabela 58 - Programas institucionais de Extensão Universitária desenvolvidos pela PROECE em 2020. 

  UNIDADE TÍTULO DO PROGRAMA COORDENADOR ÁREA 
VIGÊNCIA DO 
PROGRAMA 

1 FAALC 
PROGELI – UFMS: PROGRAMA DE 
EXTENSÃO: ensino de línguas 

Marta Banducci 
Rahe 

Educação 
Fevereiro/2019 a 
Fevereiro/2022 

2 FAALC ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 
Jackes Douglas 
Nunes Angelo 

Educação 
Fevereiro/2020 a 
Dezembro/2022 

3 FACOM 
INTEGRA UFMS: divulgação, 
popularização e difusão da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

Luciana Montera 
Cheung 

Educação 
(Junho/2020 a 

Junho/2023 

4 FAENG 

Ciência, Sociedade e Paisagem: 
Estudos de Organização do Espaço 
Físico e seus Reflexos Instucionais: 
o Laboratório da Paisagem e a 
UFMS 

Eliane Guaraldo Educação 
Abri/2020 a 
Abril/2023 

5 FAODO 
"Programa de Atenção à Saúde 
Bucal - Proasb " 

Paulo Zárate Pereira Saúde 
(Junho/2020 a 

Maio/2023 

6 HUMAP Saúde e Cuidado Humano 

Cláudio Cesar da 
Silva e Maria de 
Fátima Meinberg 
Cheade 

Saúde 
Junho de 2019 a 
Junho de 2021 

7 INFI Rede Ciência no Pantanal 
Além-Mar Bernardes 
Gonçalves 

Tecnologia 
e Produção 

Novembro de 2019 
a Maio 2022 

8 PROECE 
Universidade Aberta à Pessoa 
Idosa (UnAPI/UFMS)" 

Eduardo Ramirez 
Meza 

Direitos 
Humanos e 

Justiça 

Maio/2020 a 
Abril/2023 

9 PROECE CURSINHO UFMS 
Caroline Pauletto 
Spanhol Finocchio 

Educação 
Janeiro/2020 a 
Janeiro/2023 

10 PROECE 
PROGRAMA ESCOLA DE 
CONSELHOS 

Jeremias Sobrinho Educação 
Março/2019 a 
Março/2023 

11 PROECE 
INCUBADORA TECNOLÓGICA DE 
COOPERATIVAS DA UFMS 

Dalva Mirian Coura 
Aveiro 

Educação 
Maio/2020 a 
Maio/2025 

12 PROECE VEM PRA UFMS 
Caroline Pauletto 
Spanhol Finocchio 

Comunicaçã
o 

Agosto/2020 a 
Agosto/2022 

 

 INTEGRA UFMS: Os trabalhos do INTEGRA UFMS 2020 foram apresentados nos seguintes 

eixos, consonantes com as políticas institucionais: Cultura 12 trabalhos, Extensão 163 

trabalhos, Esporte 6 trabalhos e Covid-19 12 trabalhos. Os trabalhos foram apresentados nas 

seguintes grandes áreas: Ciências Agrarias 6 trabalhos; Ciências Biológicas 14 trabalhos; 

Ciências da Saúde 169 trabalhos, Ciências Exatas e da Terra 9 trabalhos, Ciências Humanas 35 

trabalhos; Ciências Sociais e Aplicadas 28 trabalhos, Linguísticas, Letras e Artes 18 trabalhos; 
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Multidisciplinar 14 trabalhos. Foram premiados 2 (dois) trabalhos da Pró-Reitoria de Extensão 

Cultura e Esporte. 

 Escola de Conselhos: O objetivo deste Programa é integrar os projetos de Extensão 

desenvolvidos pela UFMS no campo dos direitos humanos e sociais, em especial as ações 

destinadas ao aprimoramento de políticas públicas e no controle social voltadas às áreas da 

criança e do adolescente, do trabalho, emprego e renda e das minorias étnicas e raciais. 

 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFMS: Os principais objetivos desta 

proposta visam estruturar/reformar os setores de produção e administração dos 

empreendimentos, atuar nas questões de relacionamento, trabalho e organização 

operacional, prestar acompanhamento sistemático, vivenciando e monitorando suas 

atividades, prestar apoio técnico e sanitário e orientação pedagógica aos trabalhadores, de 

forma a garantir melhoria nos resultados, a curto e médio prazo, bem como na melhoria da 

produção e comercialização. 

 Universidade Aberta à Pessoa Idosa: Este Programa tem como objetivo organizar, promover 

e fortalecer o desenvolvimento de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão que 

tenham como foco a valorização da pessoa idosa na sociedade e a qualificação dos serviços e 

das políticas sociais voltadas a este segmento populacional. 

 
Tabela 59 - Arrecadação da PROECE em 2020. 

  ARRECADAÇÃO DA PROECE EM 2020 TOTAL 

FAODO 
Extensão: 38ª Jornada Acadêmica de Odontologia da Faculdade de Odontologia 
da UFMS 

60,00 

FAODO Extensão: Atenção à Saúde Bucal (FAODO) 9.950,00 

CPAR 
Extensão: Capacitação em gestão e políticas públicas: apresentação das propostas 
dos candidatos à Prefeitura Municipal de Paranaíba - CPAR 

3.300,00 

PROECE Extensão: Cursinho Pró-ENEM 2020 (Campo Grande) 41.700,00 

CPNV Extensão: CURSINHO UFMS Polos do interior: Câmpus de Naviraí - CPNV 50,00 

FAALC Extensão: Dança de Salão 2020 37.650,00 

FAALC Extensão: Escola de Música da UFMS 40.750,00 

FAALC 
Extensão: IV Seminário Internacional de Estudos de Linguagens e XXII Semana de 
Letras - FAALC 

2.420,00 
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PROECE Extensão: Lutas UFMS 3.160,00 

PROECE Extensão: PROGELI - Curso de Línguas Estrangeiras - 2020 (Campo Grande) 46.440,00 

PROECE Extensão: UFMS PREPARA: Progeli 2.0 e Cursinho UFMS 2.0 - PROECE 10.700,00 

PROECE Extensão: Universidade Aberta à Pessoa Idosa - UnAPI 3.300,00 

  TOTAL 199.480,00 

 
Além dos programas Institucionais, a então CEX/Proece e CCE/Proece (nomenclatura vigente 

até 04/01/2021, conforme Instrução de Serviço Nº 01-PROPLAN/UFMS), gerenciaram e fomentaram 

por meio de seus editais, cerca de 144 mil atendimentos diretos e indiretos, conforme Tabela 60. 

 
Tabela 60 - Número de atendimentos e pessoas atendidas/beneficiadas pelas ações de extensão em 
2020. 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS E/OU PESSOAS BENEFICIADAS DIRETA E INDIRETAMENTE PELA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
DA UFMS EM 2020 

UNIDADE 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO PÚBLICO TOTAL 

Diretament
e 

Indiretament
e 

Subtotal 
Diretament

e 
Indireta
mente 

Subtotal 
Diretament

e 
Indiretam

ente 
TOTAIS 

CPAN 302 28 330 361 723 1.084 663 751 1.414 

CPAQ 552 143 695 4.777 2.191 6.968 5.329 2.334 7.663 

CPAR 234 2 236 1.020 50 1.070 1.254 52 1.306 

CPCS 159 134 293 140 210 350 299 344 643 

CPCX 126 300 426 170 530 700 296 830 1.126 

CPNA 33 0 33 128 33 161 161 33 194 

CPNV 555 1.226 1.781 2.556 2.989 5.545 3.111 4.215 7.326 

CPPP 5 0 5 0 0 0 5 0 5 

CPTL 1.479 6.049 7.528 8.984 6.398 15.382 10.463 12.447 22.910 

ESAN 10 0 10 30 0 30 40 0 40 

FAALC 511 1.744 2.255 1.948 4.575 6.523 2.459 6.319 8.778 

FACFAN 477 222 699 1.790 35 1.825 2.267 257 2.524 

FACH 778 620 1.398 2.227 1.451 3.678 3.005 2.071 5.076 

FACOM 12.534 22.660 35.194 4.169 11.100 15.269 16.703 33.760 50.463 

FADIR 1.280 220 1.500 329 131 460 1.609 351 1.960 

FAED 383 204 587 2.190 352 2.542 2.573 556 3.129 

FAENG 138 186 324 428 1.190 1.618 566 1.376 1.942 

FAMED 484 8 492 512 0 512 996 8 1.004 

FAMEZ 150 41 191 227 1.550 1.777 377 1.591 1.968 

FAODO 139 777 916 0 3.310 3.310 139 4.087 4.226 

INBIO 146 250 396 347 294 641 493 544 1.037 

INFI 17 20 37 100 1.310 1.410 117 1.330 1.447 



 

174 
  

INISA 691 454 1.145 1.552 2.097 3.649 2.243 2.551 4.794 

INMA 0 3 3 18 0 18 18 3 21 

INQUI 405 20 425 540 0 540 945 20 965 

PROAES 4.885 1.600 6.485 105 0 105 4.990 1.600 6.590 

AGINOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROECE 12.129 146 12.275 20.510 1.114 21.624 32.639 1.260 33.899 

SEAD 1.308 0 1.308 2.006 0 2.006 3.314 0 3.314 

HUMAP 498 77 575 67.034 180 67214 67.532 257 67.789 

TOTAIS 
UFMS 

40.408 37.134 77.542 124.198 41.813 166.011 164.606 78.947 243.553 

 
Além das ações regulares de extensão, a situação de pandemia demandou a publicação 

emergencial do edital conjunto PROECE/PROPP/AGINOVA para submissão de Ações de Extensão, 

Pesquisa e Inovação para enfrentamento aos efeitos da pandemia COVID-19, que recebeu 80 

propostas, das quais, 55 podem ser entendidas como ações de extensão e o número total de 

atendimentos dessas ações, contabilizado até o momento, ultrapassa 200 mil e que não estão 

incluídos na tabela acima. 

 
CCE - CULTURA E ESPORTE 
 

Na área de cultura e esporte foram executados os programas Esporte Universitário, Danças e 

Lutas, Segundo Tempo Universitário (Parceria Ministério da Cidadania) e Mais Cultura. 

Também foram realizados os eventos Show de Verão e Natal Luz. Enquanto o Show de Verão 

ocorreu de maneira presencial no início de 2020, ainda antes da paralisação das atividades 

presenciais na UFMS, o evento Natal Luz ocorreu de maneira remota. 

Ocorreram também de forma remota os festivais Festival Internacional de Violão em Campo 

Grande o Festival Mais Cultura, Festival Desver (Festival de Cinema) e o Concurso de Fotografia. 

Algumas ações que aconteciam anualmente como: Programa Bolsa Atleta, Volta UFMS; 

Caminhada nos Câmpus UFMS, Jogos Interatléticas de Futsal nos Câmpus da UFMS; Jogos 

Interatléticas – Cidade Universitária, Semana Mais Esporte, Movimento Concerto e Circulação dos 

grupos artísticos de teatro da UFMS nos câmpus; Circulação dos grupos de dança da UFMS nos 

câmpus não foram executadas, por serem executadas essencialmente de forma presencial, 

inviabilizadas por riscos de biossegurança. 

 
Tabela 61 - Número de ações de cultura e esporte em 2020. 

 2017 2018 2019 2020 

Ações 

 C* E* T* C E T C E T C E T 
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Projetos 3 3 6 26 29 55 33 28 61 27 24 51 

Eventos 2 - 2 20 8 28 22 90 112 48 - 48 

Concursos 1 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 1 

Shows 6 - 6 27 - 27 23 - 23 - - - 

Cursos/palestras/ 
oficinas 

- 1 1 60 38 98 15 48 63 24 - 24 

Participação em jogos  - 2 2 - 6 6 - 96 96 - - - 

Eventos Muarq - - - - - - - - - 4 - 4 

Total 12 6 18 135 81 216 94 262 356 104 24 128 

*E= Esporte; C=Cultura; T = Total 

 
Tabela 62 - Número de atendimentos em ações de cultura e esporte em 2020. 

 2017 2018 2019 2020 

Atendimentos 

 C E T C E T C E T C E T 

Acadêmicos 57.602 23.750 81.352 65.000 35.000 100.000 60.000 36.000 96.000 6.421 3.268 9.689 

Servidores 17540 2.055 19.595 21.500 4.500 26.000 17.000 12.000 29.000 2.209 199 2.408 

Externos  94.237 29.291 123.528 98.000 34.000 132.000 80.000 18.000 98.000 8.424 1.372 9.796 

Pessoas 
com 
deficiência 

- 81 81 100 120 220 65 10 75 
59 - 59 

Total  169.379 55.096 224.556 184.600 73.620 139.420 157.065 66.000 223.065 17.113 4.839 21.952 

 
Tabela 63 - Número de bolsas concedidas em ações de cultura e esporte em 2020. 

 2017 2018 2019 2020 

Bolsas concedidas 

 C E T C E T C E T C E T 

Cidade Universitária 87 36 123 35 26 61 15 25 40 30 30 60 

Bolsas Campus 32 - 32 13 10 23 19 9 28 22 8 30 

Total 119 36 155 48 36 84 34 34 64 52 38 90 

 

Considerando que essas ações foram desenvolvidas em parceria com professores e discentes 

dos cursos de graduação da UFMS que dialogam com o esporte (Educação Física) e cultura (Artes, 

Música, Arquitetura, Letras, Jornalismo), com entidades públicas (Ministério da Cidadania; Fundação 

de Esporte Municipal de Campo Grande; Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande) e 

Privadas (Estúdio de dança Beatriz de Almeida; Federação de Futebol de Campo de Mato Grosso do 

Sul), a transferência de conhecimento, importância social e impacto decorrentes de sua realização 

ocorreram pela aplicação dos conhecimentos obtidos em disciplinas no planejamento, execução e 

avaliação das atividades, corroborando com a formação cultural para e pelo lazer, possibilitando aos 

bolsistas demonstrarem suas habilidades, como também dando acesso à comunidade discente as 

diferentes manifestações e dimensões da cultura. Ainda, a divulgação dos saberes científicos, 

técnicos e culturais ocorreram com apresentações no Integra. 

As atividades institucionais executadas e fomentadas pela CCE/Proece, área da saúde, lazer, 

cultura, desporto e patrimônio cultural, ocorreram em parcerias com as seguintes instituições: 



 

176 
  

 
I. Saúde, lazer e Desporte - Ministério da Cidadania (Programa Segundo Tempo 

Universitário), e Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol (Campeonato Estadual de 

Futebol Série A);  

II. Cultura - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (6°FESMORENA e Reabertura do 

AUTOCINE); 

III. Patrimônio cultural – O Muarq – Museu de Arqueologia da UFMS, para seu programa de 

visitações, realizou parcerias com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), 

Museu das Culturas Dom Bosco da Universidade Católica Dom Bosco (MCDB/UCDB), 

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande/MS (SEMED), Sistema Estadual de 

Museus de Mato Grosso do Sul (SIEM-MS/FCMS), para a publicação do e-book, “MUSEUS 

E PATRIMÔNIO CULTURAL EM MS: PESQUISA, CULTURA, EDUCAÇÃO E IDENTIDADE”. 

 
CEE/PROECE - ESCOLA DE EXTENSÃO 

 
A Coordenadoria de Escola de Extensão (CEE/PROECE) possui duas divisões, uma delas 

responsável pelas ações relacionadas à formação de professores (DIFOR/CEE/PROECE) e outra 

especializada na organização administrativa dos cursos de especialização lato sensu 

(DIGC/CEE/PROECE). Destacam-se abaixo as principais ações realizadas pela CEE/PROECE em 2020: 

 
Projeto UFMS Prepara 

 
Foram ofertadas 300 vagas para o Cursinho e 450 vagas para o Progeli (Inglês e Espanhol). As 

aulas foram ofertadas à distância. Valor do projeto R$ 145.000,00 (Recursos oriundos de emenda 

parlamentar). 

 
Programa Vem pra UFMS 2.0 

 
Foram realizados eventos online (30 lives no total) com professores e coordenadores de curso 

para apresentar para a comunidade externa, os cursos oferecidos pela UFMS na cidade universitária 

e câmpus. O número de visualizações variou muito de 91 a 1,7 mil visualizações. 

 
UFMS Capacita – Edição PMCG 
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Foram realizadas em parceria com a Egov e a Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS 

uma série de eventos online (lives) para capacitação dos servidores municipais. Destaca-se que foram 

ofertadas vagas para a comunidade externa. Foram realizadas 9 lives, organizadas pela CEE/EGOV e 

ministradas por professores e alunos da pós- graduação da UFMS. Os temas abordados estão na 

Tabela 64. 

 
Tabela 64 - Temas abordados nas palestras do UFMS Capacita - Edicação PMCG. 

Ação Palestrante Data/Horário Duração Link meet 

Robótica na Educação Parte 
1: Mudanças Educacionais e 

seus Reflexos: A Robótica 
Pedagógica como Alternativa 

Amaury Antônio de 
Castro Junior 

19/11 

17h30min 
1 h 

https://meet.go
ogle.com/tbo- 

cphy-mzc 

Dialogando Direito 
Fernando Lopes 

Nogueira 

24/11 

17h30min 
1h 

https://meet.googl
e.com/tqe- 

kjkj-xuo 

 
Cursinho UFMS 1.0 

 
Ano de 2019: 289 alunos matriculados 
Ano de 2020: 151 alunos matriculados 

Utilização de VANTs em 
mapeamento de risco 

hidrológico 

Andrey Gaspar 
Sorrilha Rodrigues 

24/11 

18h40min 
1h 

https://meet.go
ogle.com/vfb- 

fvdf-rdj 

"Estudos de ilhas de calor 
urbanas emCampo Grande 

MS" 

Camila Amaro de 
Souza 

26/11 

17h30min 
1h 

https://meet.goo
gle.com/kqn- 

qerh-des 

Índices Espectrais aplicados 
em Unidades deConservação 

César Claudio 
Cáceres Encina 

01/12 

17h30min 
1h 

https://meet.go
ogle.com/oad- 

fehy-hmm 

Como uma árvore pode 
resolver um crime 

Ariadne Barbosa 
Gonçalves 

01/12 

17h30min 
1h 

https://meet.goo
gle.com/scw- 

bjtc-srm 

Tema 1 - Dialogando sobre 
qualidade dos serviços 

ao cidadão 

Tema 2 - Ferramentas para 
mensurar a qualidade dos 

serviços 

Marilza Trindade 
Mendonça 

Hélio Augusto 
Maschio 

Handerson Molin 
Brun 

02/12 

17h30min 
2h 

https://meet.go
ogle.com/rni- 

htdb-skj 

Robótica na Educação Parte 2: 

Impactos da Robótica 
Pedagógica no Estado de Mato 

Grosso do Sul - Ações 
Replicáveis 

Amaury Antônio de 
Castro Junior 

03/12 

17h30min 
1h 

https://meet.goo
gle.com/gpx- 

qksk-fvd 



 

178 
  

 
Projele 

 

Ano de 2019: 1053 matrículas, no entanto, é preciso considerar que temos duas entradas, uma 

em março e outra em agosto. Alguns fazem rematrícula, outros iniciam os cursos como alunos novos. 

Ano de 2020: 194 matrículas, interrompemos as inscrições por causa da pandemia. 

 
Escola de Música 

 
Ano de 2019: 320 alunos matriculados 
Ano de 2020: 232 alunos matriculados 

 
Ações da DIGC/CEE/PROECE 
 

Nos anos de 2019 e 2020 foram ofertados diversos cursos, que juntos somam, 805 estudantes 

de especialização, conforme descrição abaixo. 

● Curso de Especialização em Libras (135 alunos) 

● Cuidado às Condições Crônicas em Atenção Primária à Saúde (68 alunos) 

● Ensino de Sociologia (180 alunos) 

● Gestão em Segurança Pública (209 alunos) 

● Alfabetização e Letramento (45 alunos) 

● Gestão de Organizações Públicas e Privadas na Contemporaneidade (18 alunos) 

● Linguística Aplicada e Ensino de Línguas (150 vagas) 

 
Potencialidades e Fragilidades 

 
As potencialidades e fragilidades identificadas, assim como as ações de melhorias vigentes e 

previstas, se encontram relatadas no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Diagnóstico de potencialidades, fragilidades e ações de melhoras na política de cultura e 
esporte. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias (vigentes 

ou previstas) 

Atividades 
institucionais em 
interação com o 
meio social 
(educação, saúde, 
lazer, cultura, 
desporto, 
cidadania, 
solidariedade, 
organizações 
econômicas e 
sociais, meio 
ambiente, 
patrimônio 
cultural, 
planejamento 
urbano, 
desenvolvimento 
econômico, entre 
outras) 

- Maior aproximação 
com a Secretaria de 
Educação Municipal e 
Estadual; 
- Maior aproximação 
com a Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo; 
- Maior aproximação 
com a Secretaria 
Municipal de Educação 
Interação com áreas de 
Educação, Saúde, Lazer, 
Cultura, Desporto e 
Patrimônio Cultural 
 
Aumento da oferta de 
cursos de especialização 
lato sensu 

Dificuldade de 
divulgação das 
ações para que 
público alvo seja 
alcançado. 
 
Dificuldades 
logísticas 
relacionadas a 
espaços físicos e 
servidores para 
acompanhar os 
atendimentos. 
 
Baixo número de 
parcerias com 
órgãos oficiais com 
capacidade de 
financiamento de 
despesas relativas 
a ações sociais. 

Previstas 
 
Potencialização e 
descentralização da 
divulgação, de forma a 
oferecer serviços específicos 
em nichos específicos. 
 
Formalização do protocolo 
de intenções entre UFMS, 
Secretaria Estadual de 
Educação e Instituto 
Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia 
 
Gestão inteligente dos 
espaços esportivos e 
culturais e utilização de 
recursos de arrecadação dos 
espaços para contratação de 
mão de obra terceirizada 
para gestão dos mesmos. 
 

 

 
Por fim, ressaltamos que toda ação de extensão universitária tem seu aspecto de 

responsabilidade social e, consequentemente, os dois eixos propostos mostram-se indissociáveis no 

âmbito das ações de extensão. Logo, todas as ações descritas neste relatório, devem ser consideradas 

como ações que atendem às demandas da sociedade e demonstram a preocupação da instituição 

para com a sua responsabilidade social. Essa preocupação norteia, tanto nossos editais de fomento, 

quanto as ações desenvolvidas pela CEX/Proece, uma vez que para se aprovar uma ação de extensão, 

é solicitada ao coordenador da ação uma declaração de interesse da comunidade (representada pela 

sociedade civil organizada, por entes públicos ou privados). 

 
Considerações Finais 

 
Este relatório apresenta um resumo das ações fomentadas e executadas pela Proece em 2020 

e demonstra o esforço desta unidade em cumprir as metas do PDI, sem negligenciar sua missão 

institucional maior; apesar de todas as limitações, sem precedentes, imposta pela pandemia da 

COVID 19 neste ano. 
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No tocante ao Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional, Dimensão 3 - Responsabilidade Social 

da Instituição), podemos afirmar que todas as ações finalísticas da pró-reitoria focam o tema, isto é, 

todas as ações de extensão, cultura e de esporte estão comprometidas em atender à comunidade 

externa, ainda que as ações da então CCE visassem prioritariamente o público interno e a ações da 

então CEX, prioritariamente o público externo. 

Em relação ao Eixo 3 (Políticas Acadêmicas, Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão), entendemos tratar-se do caráter acadêmico-formativo da extensão. Nesse sentido, 

nossos editais de extensão – supervisionados pela CEX – priorizam o aspecto acadêmico e são 

avaliados por pareceristas ad hoc de comprovada experiência acadêmica em suas áreas de formação. 

Do mesmo modo, os editais de cultura e esporte priorizam o caráter acadêmico formativo da ação 

para os bolsistas e equipe executora, exigindo em todos os editais a presença de profissionais com 

formação/experiência nas áreas cultural e esportiva. 

Por fim, devemos ressaltar três pontos: 

1. Que as ações da Proece são resultado da colaboração de outras unidades envolvidas na 

atividade meio (Proadi, Proplan, Progep, Proaes, Agecom, Aginova e Agetic), sendo notável o 

empenho destes em melhorar seus processos de atendimento às atividades extensionistas, 

culturais e esportivas; 

2. Que o os servidores e alunos são os principais atores nos processos abarcados pela Proece e, 

por isso, devemos melhorar a comunicação e fortalecer os elos junto a esse público em 2021; 

3. Que o fomento federal para ações de extensão caiu drasticamente nos últimos anos, em 

função da extinção do PROEXT (2015), provocando um declínio geral dos números da 

Extensão no país e especialmente em 2020, a maioria das IES teve sérios problemas na 

manutenção das atividades de Ensino e Extensão. 

Contudo, a despeito desses fatos, a extensão, cultura e esporte na UFMS têm apresentado 

considerável crescimento, nos dois últimos anos – resultado dos investimentos de recursos próprios, 

feitos por deliberação da Reitoria. Evidentemente, a impossibilidade de termos ações presencias 

impactou fortemente a extensão da UFMS em 2020, contudo, devemos ressaltar que não houve 

cortes nas bolsas dos discentes, que trabalharam arduamente, juntamente com seus professores 

para adaptar suas atividades para o uso das novas tecnologias. 
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Ressaltamos por fim, que a pandemia impôs o atendimento remoto à extensão universitária 

e isso impactou positivamente o número de atendimentos (especialmente em eventos), mas seus 

efeitos sobre a qualidade do processo extensionista ainda não foram devidamente estudados. 

 

3.2.2.5 Formação de professores - DIFOR/CEE/PROECE 
 

A responsabilidade social institucional das ações desenvolvidas pela PROECE, se manifesta, 

também, pela promoção da formação de professores da rede municipal e estadual, ampliando e 

contribuindo na formação de profissionais da educação do país. 

A fim de promover a formação de professores da rede municipal de ensino de Campo Grande 

-MS, em 2019, posteriormente a levantamento dos grupos de estudos/pesquisas existentes na UFMS 

e que apresentam potencial de contribuir com a formação do professor da Educação Básica, a CEE 

realizou articulações junto a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para que os funcionários 

participassem das atividades desenvolvidas pelos grupos de estudos. Na ocasião, a Secretaria de 

Educação Municipal manifestou interesse e parecer favorável, se comprometendo em liberar os 

funcionários para a participação em 2020. 

Em parceria com a FAED, auxiliamos na elaboração do curso de Extensão para Professores 

Iniciantes da SEMED, vislumbrando também o atendimento em 2020. Esse curso tem por objetivo 

tratar de temas relevantes para o professor que inicia as atividades na rede, tais como legislação, 

didática etc. 

Ainda, com a Secretaria de Estado de Educação e IBICIT foi elaborada proposta conjunta sobre 

Educação Científica, estando a mesma em processo de análise. A “Educação Científica” consiste em 

fortalecer a educação científica A responsabilidade social institucional das ações desenvolvidas pela 

PROECE, se manifesta pela promoção da formação de professores da rede municipal e estadual, 

ampliando e contribuindo na formação de profissionais da educação do país. 

Com a Secretaria de Estado de Educação e IBICIT foi elaborada proposta conjunta sobre 

Educação Científica, estando a mesma em processo de análise. A “Educação Científica” consiste em: 

 
i. Fortalecer a educação científica voltado à solução de problemas; 

ii. Intensificar a qualificação de professores da educação básica para o ensino de ciências; 

iii. Estimular o interesse dos alunos da educação básica pelas carreiras científicas; 

iv. Identificar jovens talentos para as ciências; 

v. Fomentar a implementação de soluções inovadoras que contribuam para aprimorar o ensino 
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e o aprendizado de ciências; 

vi. Incentivar o uso de novas tecnologias educacionais e novos métodos de ensino de ciências; 

vii. Fortalecer a interação entre escolas de educação básica, instituições de ensino superior, 

espaços de ciência e outras instituições de ciência, tecnologia e inovação; 

viii. Democratizar o conhecimento e popularizar a ciência. 

 
Síntese das ações da DIFOR/CEE/PROECE realizadas em 2020: 

 
I) Capacitação dos professores da SEMED – núcleo comum e específico 
1.450 inscritos 

 
II) Curso de formação de coordenadores dos cursos de graduação da UFMS 

54 inscritos 

 
III) Curso Microsoft Word para público interno e externo 

3.323 inscritos 
 

Projeto Conectar 
 

As Lives do projeto Conectar (parceria PROECE/PROGRAD/PROGEP) visavam apresentar e 

capacitar os servidores quanto às rotinas administrativas e, ainda, oferecer capacitação para 

docentes (público interno e externo) em relação à Metodologias Ativas. No total foram 9 Lives, sendo 

4 sobre assuntos administrativos e 5 sobre Metodologias Ativas. Tivemos uma média de 230 

visualizações, mas alguns vídeos ultrapassaram 400 visualizações. 

Cabe dizer que tivemos custo zero para fazer esse projeto, nenhum palestrante externo cobrou 

pró-labore, e descobrimos professores da UFMS realizando trabalhos muito interessantes. 

 

3.2.2.6 Herbários 
 

A UFMS conta com três Herbários, sendo um no Instituto de Biociências (INBIO), um no 

Campus de Três Lagoas (CPTL) e outro no Campus do Pantanal (CPAN). 

 
3.2.2.6.1 Herbário – CGMS /INBIO 

 
O herbário CGMS é a Unidade responsável pelo armazenamento e gestão do acervo de 

diversidade da flora do Estado de Mato Grosso do Sul, com representantes do Pantanal, Chaco, 

Cerrado e Mata Atlântica, com coleções de fanerógamas, carpoteca, xiloteca, palinoteca e de liquens. 

É o maior e mais completo herbário do Estado, com acervo de aproximadamente 70.000 exsicatas, 
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considerado de porte médio. Na flora do Estado existem plantas úteis de interesse econômico 

conhecido e outras de utilização potencial, como frutíferas, medicinais, energéticas, madeireiras, 

matérias primas (fibras, óleos essenciais, tanino, borracha), condimentares, apícolas, ornamentais, 

germoplasma (parentes silvestres de espécies cultivadas). Registros de plantas para viabilizar 

publicações são procedimentos que ocorrem no Herbário CGMS em atendimento às demandas 

apresentadas geralmente por distintas Faculdades, a exemplo de Química, Nutrição, Farmácia e 

Veterinária. Dessa forma, o Herbário CGMS serve de base para o conhecimento sobre a diversidade 

vegetal e para a conservação dos recursos naturais. 

As ações envolvendo o Herbário CGMS, contam com a participação do curador, vice curador 

e duas técnica-administrativas de nível superior. Os especialistas Adriano Spielmann, Luciana Canêz, 

Arnildo Pott e Flavio Macedo Alves têm colaborado para melhorias das coleções de referências do 

acervo. Nos últimos anos foram incorporados 23 tipos de liquens à coleção, algo muito valioso para 

o Herbário. 

 
Ações desenvolvidas em 2020 

 
Tabela 65 - Quantificação de atividades realizadas no Herbário CGMS/INBIO. 

 Informatização Número 

 
Registros novos para a coleção 696 

Correção de nomes de famílias  121 

Correção de nomes de gêneros 2557 

 Correção de nomes de espécies 5245 

 Correção de nomes de autores 400 

Ações da 
curadoria 

Regularização de remessas  

 
Regularização de remessas junto 

ao SISGEN 
15 

 
Desmonte, transporte e 
montagem de arquivos 

deslizantes 
01 

 Divulgação Público 

 

Divulgação por meio de entrevista 
de Vali Joana Pott no portal do 
Estado, intitulada Mais da metade 
dos pesquisadores de Mato Grosso 
do Sul são mulheres. 

Comunidades científica e civil, 
estudantes universitários 

Ações junto à 
comunidade 

Divulgação por meio de entrevista 
de Ângela Lúcia Bagnatori Sartori 
ao CRBio 07, PR sobre o Herbário 
CGMS. Matéria intitulada Herbário 
cm mais de 70000 espécimes é 
referência para pesquisa e 
conservação de biodiversidade 

Comunidades científica e civil, 
estudantes universitários 

Publicação de artigo científico 
sobre as coleções botânicas do 

Comunidade acadêmica 
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Centro-Oeste, incluindo dados do 
Herbário CGMS. Título: Brazilian 
herbaria: an overview, com co-
autoria de Ângela Lúcia Bagnatori 
Sartori 

Resumo e áudio divulgados no 
INTEGRA UFMS e Encontro de 
Extensão Universitária, elaborados 
por Livia Regiane Santana Santos e 
supervisionados por Ângela Lúcia 
Bagnatori Sartori intitulado: A 
importância do Herbário e a 
Obtenção de Plantas Alimentícias 

Comunidades acadêmica e civil 

Palestra com Adriano Spielmann, 
intitulada pesquisas na Antártica e 
Pantanal: experiências e desafios 

Comunidades acadêmica e civil 

Atendimento 

Visita. Curadora do Herbário de Jataí, 
profa. Dra. Luzia Francisca de Souza 
para consulta aos espécimes de 
Vochysiaceae.  

Atendimento 

Consulta. Aluna de pós-graduação do 
Programa de Pós-graduação Vitoria 
Silva para consulta aos espécimes de 
macrófitas aquáticas, relacionados ao 
tema de sua dissertação 

Atendimento 

Consulta. Aluno de pós-graduação do 
Programa de Pós-graduação Thiago 
Saiefert para consulta de espécimes 
de Lauraceae, relacionados ao tema 
de sua dissertação. 

Atendimento 

Aula remota. Pós-graduandos do 
Programa de Pós-graduação em 
Saúde e Desenvolvimento na região 
Centro-Oeste, UFMS 

Atendimento 

Consulta. Aluno de pós-graduação do 
Programa de Pós-graduação Marcus 
Paulo Gonçalves Rosa para consulta 
de espécimes de Leguminosae, 
relacionados ao tema de sua 
dissertação. 

Atendimento 
Remoto. Ao prof. Dr. João Renato 
Stehmann no envio de imagens de 
Solanaceae. 

Supervisão 

Estagiária Rosângela da Silva Costa 
com treinamento no processamento 
e organização da coleção de liquens, 
supervisionada pela profa. Luciana 
Canêz. 

Intercâmbio científico 

Pesquisadores da UFMS, campus de 
Campo Grande, Três Lagoas e 
Corumbá participaram da elaboração 
do PROTAX, edital 22, 2020, CNPq. 
Programa voltado à formação de 
taxonomistas. 
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O Herbário CGMS participa da rede de herbários brasileiros, do projeto REFLORA e do INCT. 

Deste modo, a disponibilização dos dados on line em plataformas como do SpeciesLink e Jabot é 

imprescindível para ampliar a visibilidade da coleção que tem sido visitada por especialistas de 

distintas regiões brasileiras e por estrangeiros. A coleção teve um acréscimo de 696 novos registros 

em 2020, número bastante reduzido se comparado ao ano de 2019, com mais de 12000 registros. No 

entanto, devido as atividades remotas, ocorreram ganhos na qualidade dos dados disponíveis do 

Herbário CGMS. Nomes de famílias, gêneros, espécies e autor dos táxons foram checados, 

totalizando 8202 correções e ou atualizações que muito contribuem para a melhoria da qualidade 

dos dados da coleção. 

O atendimento, às comunidades civil e acadêmica, foi reduzido em virtude da COVID-19. No 

entanto, foram mantidas a supervisão de quatro bolsistas e de uma estagiária. Os bolsistas durante 

a vigência das bolsas têm desempenhado as atividades de modo remoto no registro de espécimes 

em planilha do herbário, que posteriormente serão incorporados ao banco de dados disponível em 

rede. As atividades da estagiária também foram realizadas remotamente. O atendimento à 

comunidade acadêmica, quando presencial, ocorreu via curadora, conforme as normas de 

biossegurança da UFMS. 

 
Quadro 6 - Fragilidades e potencialidades, Herbário – CGMS /INBIO. 2018-2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Gestão da 
Coleção de 

Liquens 

Aumento do número de 
espécimes catalogados 
para compor a maior 
coleção da região Centro-
Oeste 

- Escassez de recursos 
humanos para o manejo 
da coleção 

- Contratação de técnico para 
gerir a coleção, solicitada à 
Administração (prevista). 
 
- Remoção da técnica Aline Gianini 
que atua na UFMS, com 
treinamento em química de liquens 
para o Herbário CGMS, processo em 
tramitação. A solicitação foi iniciada 
pelo interesse da técnica na 
remoção. 
 
- Arquivos deslizantes foram 
instalados na sala da coleção de 
fanerógamas em 2019, o que 
permitiu melhor acondicionamento 
dos materiais. Isso também 
possibilitou a acomodação de 
liquens em armários de madeira e 
de aço, antes ocupados pelos 
espécimes do grupo de 
fanerógamas. 
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- Arquivos deslizantes instalados 
no antigo prédio do Herbário 
foram desmontados, 
transportados e remontados na 
sala da coleção de liquens, no 
prédio do CPBIO, em 2020. 
 
-  
 
_Aquisição de armários foram 
solicitados em projetos 
institucionais via FINEP e/ou via 
editais de armários para 
coleção botânica (prevista). 
Aprovação de projetos via editais 
já ocorreu. No entanto, não 
ocorreu a liberação de recursos 
por órgãos estaduais. 

Gestão da 
Coleção de 

Fanerógamas 

Digitalização dos 
espécimes para acesso 
em rede 

- Inexistência de 
equipamento para a 
captação das 
Imagens 

- Solicitação de equipamento via 
financiamento de projeto 
(prevista). Solicitação refeita em 
projeto de 2020. Aquisição ainda 
não concretizada. 

  
- Escassez de recursos 
humanos para a 
atividade 

- Solicitação de bolsistas em 
projetos desenvolvidos em 
parcerias com outras 
instituições como os projetos 
REFLORA, INCT e BIOTA MS.  
Projetos como REFLORA E INCT  
têm financiado bolsas de Apoio 
Técnico Nível Médio e Superior, 
desde 2018. O Projeto BIOTA MS 
participou com dois bolsistas no 
segundo semestre de 2020. 
 
- Solicitação de até duas quotas 
de bolsas à PROGEP. O herbário 
teria bolsistas para atuarem todos 
os anos, vinculados ao Pró-estágio 
UFMS. 
 
- Os bolsistas, neste último triênio 
muito contribuíram para os 
serviços de rotina da coleção, na 
organização dos espécimes, na 
incorporação dos mesmos nos 
armários, nas correções de nomes 
no banco de dados, na montagem 
de exsicatas, na divulgação 
científica. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 
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Gestão do 
Herbário CGMS 

Manutenção das 
atividades de 
montagem de exsicatas 

A não aquisição de itens 
de materiais de 
consumo, por não 
constarem em atas, tem 
resultado na 
interrupção da 
montagem de exsicatas, 
sobretudo em 2020. Em 
2019, por exemplo, 
precisamos contar com 
a direção para a 
aquisição de cartolinas 
brancas, gramatura 180. 

- Aquisição de uma quota fixa 
de recurso financeiro anual 
destinada ao Herbário 

Fonte: INBIO/UFMS. 2019. 

 

3.2.2.6.2 Herbário – HERBA – UT/CPTL 

 
O Herbário-CPTL foi fundado em 1996 e veio abrigando importantes registros de cerca de 

2800 espécimes vegetais originarias principalmente da região do Bolsão Sul Matogrossense. Dessa 

forma o herbário possui a importância de ter uma grande representatividade do nordeste do 

estado, se tornando referência para essa parte do estado. 

No ano de 2020 boa parte das atividades que são normalmente realizadas no herbário 

foram suspensas pela maior pare do ano. As atividades de pesquisa ficaram basicamente suspensas 

entre o fim de março e outubro, porém com a necessidade de finalizar trabalhos de TCC e de PIBIC, 

as atividades voltaram de forma muito controlada. As atividades de pesquisa tiveram foco principal 

nos municípios de Três Lagoas e Brasilândia, além de no Bioma do Pantanal. O Herbário serviu como 

apoio para pesquisas de pós-graduação, iniciação científica, e Trabalhos de Conclusão de Curso - 

TCCs. Nesse ano as atividades de extensão foram suspensas por conta da pandemia do COVID-19. 

As atividades básicas de manutenção do herbário foram realizadas ao longo do ano, porém em uma 

escala menor a partir de março. Por último, no ano de 2020 o herbário foi indexado no “Index 

Herbariorum”, o principal índice online de herbários, com mais de 3400 herbários cadastrados. Essa 

indexação é importante para ampliar a visibilidade e importância do herbário nacionalmente e 

internacionalmente. 

 
Ações desenvolvidas no HERBA-UT/CPTL 
 
Tabela 66 - Quantificação de atividades realizadas no HERBA-UT/CPTL. 

Tipo de 
atividade 

Atividade Número 
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Extensão Alunos atendidos por atividade de extensão 
0 (por conta 

do COVID) 

Ensino Escolas atendidas em atividades de ensino 
0 (por conta 
do COVID) 

Ensino 
Alunos de graduação atendidos por materiais 
de herbário utilizados em aulas práticas 

Cerca de 100 

Pesquisa 
Pesquisas de pós-graduação e iniciação 
científica, e TCCs do CPTL com apoio do 
herbário 

Cerca de 20 

Pesquisa 
Artigos publicados/aceitos, realizados com 
apoio do herbário 

3 artigos 

Curadoria Materiais mantidos em coleção Cerca de 2800 

Curadoria 
Materiais tratados a frio em freezer para 

controle de pragas 
Cerca de 2000 

 
Quadro 7 - Fragilidades e potencialidades, Herbário – HERBA – UT/CPTL. 2020. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades  Melhorias 

Corpo docente 

Compromissado com 
a finalidade das 
atividades 
desenvolvidas. 

Solícitos no 
atendimento das 
demandas do 
Herbário. 

Os professores do 
CPTL são todos da 
área de Fanerógamas 

Professor 
especializado em 
Criptógamas a longo 
prazo 

Técnico de laboratório 

As atividades 
desenvolvidas no 
herbário são 
compatíveis com pelo 
menos um técnico de 
laboratório 
capacitado 

Até o momento 
nenhuma sinalização 
de reposição da vaga 
do técnico 
aposentado. E os 
poucos técnicos do 
curso de biologia não 
conseguem atender 
boa parte das 
demandas do 
herbário. 

Que se destine uma 
vaga de técnico de 
laboratório para o  

HERBA-UT/CPTL 

Infraestrutura 

O herbário possui um 
espaço físico 
compatível com a sua 
necessidade. 

Serviços de 
manutenção 
demorados. Materiais 
de consumo 
demoram muito 
tempo para serem 
recebidos 

Aprovar cada vez mais 
projetos que visem 
verbas para materiais 
de consumo. 
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Acervo do herbário 

Representatividade 
da região nordeste de 
Mato Grosso do Sul.  

Novas coletas estão 
sendo realizadas. 

- Armários mais 
especializados.  

- Material de consumo 
escasso. 

Chegada de mais 
material de consumo 

Banco de dados 

Acervo de um 
tamanho adequado 
para informatização 

Falta de pessoal para 
trabalhar na 
informatização. 

Que se destine uma 
vaga de técnico de 
laboratório para o  

HERBA-UT/CPTL 

Atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

Grande procura de 
alunos da UFMS e de 
escolas do município 
para realização de 
atividades. 

Pandemia do COVID 
19 impossibilitou boa 
parte das atividades 

Futura volta de mais 
atividades presenciais 

Fonte: CPTL (2020). 

 

3.2.2.7 Hospital Veterinário/HOVET-FAMEZ 
 

São descritos a seguir informações sobre as ações desenvolvidas em 2020, no Hospital 

Veterinário - HOVET-FAMEZ. 

 

3.2.2.7.1 Hospital Veterinário - HOVET-FAMEZ 

 
O Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (HOVET-FAMEZ) há 

50 anos promove atendimento de saúde a animais domésticos e silvestres, nas suas diferentes 

modalidades. A prestação dos serviços vem progressivamente resultando em transformações no 

desenvolvimento da comunidade e aumentando a responsabilidade da Instituição com os moradores 

de seu entorno. 

O HOVET-FAMEZ vem demonstrando incremento anual vertiginoso em sua casuística e em 

infraestrutura, e está classificado entre os 05 melhores Hospitais das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) do Brasil. Em 2020 realizamos mais de 1700 atendimentos clínicos e mais de 3500 

exames, números inferiores aos de 2019 em decorrência da paralisação das atividades por conta da 

pandemia mundial pelo Covid-19. Conta atualmente com um quadro de colaboradores composto por 

médicos veterinários nas diferentes categorias, entre elas: residentes, mestrandos, doutorandos, 

técnicos administrativos e docentes do Curso de Medicina Veterinária que são responsáveis pelos 

procedimentos clínicos, cirúrgicos e laboratoriais em diferentes especialidades. 

As atividades desenvolvidas no HOVET-FAMEZ são capazes de interligar a Universidade com 

as demandas da população e permitir o envolvimento de toda a comunidade acadêmica 
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determinando um forte impacto na melhoria das condições do ensino, assim como difusão de 

conhecimentos científicos, articulados a princípios éticos e de cidadania e garantir à formação de 

médicos veterinários aptos, a partir das habilidades adquiridas, a formular estratégias de 

desenvolvimento social e com potencial para contribuir na promoção da saúde animal e humana, 

indicada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Medicina Veterinária (Brasil, 2003). 

Para isso é imperativo a qualificação e atualização das atividades do HOVET-FAMEZ. 

O HOVET-FAMEZ tem como função primária servir de campo prático e especializado para a 

graduação e pós-graduação no ensino, pesquisa, extensão e a prestação de serviços à comunidade 

de Campo Grande e Região. Para atingir todos os seus objetivos, os atendimentos aos animais da 

comunidade, o ensino, a pesquisa e a extensão são divididos entre as diversas áreas que auxiliam 

ativa e continuamente o HV. 

O ano de 2020 apesar de atípico foi um ano de aprendizado e ainda assim de crescimento, 

com algumas ações pontuais como: 

 
Tabela 67 - Ações do HOVET ano de 2019 e 2020. 

HOVET- 2019 HOVET- 2020 

- Instalação de serviço informatizado de 
senhas para a triagem e cadastro dos proprietários 
e pacientes na recepção dos animais; 

- Manutenção e aperfeiçoamento de 
serviço informatizado de senhas para a triagem e 
cadastro dos proprietários e pacientes na 
recepção dos animais; 

- A manutenção preventiva predial de 
maquinários e equipamentos é feito 
regularmente; 

- A manutenção preventiva predial de 
maquinários e equipamentos é feito 
regularmente; 

- Foi finalizado e entregue o depósito para 
resíduos químicos e biológicos; 

- Construção de uma Central de gases 
para o Bloco Cirúrgico, UTI e sala de Emergência; 

- Contratação de novos servidores: 
médico veterinário intensivista para o setor de 
emergência/anestesiologia, médica veterinária 
para nosso laboratório com a maior rotina da 
FAMEZ, assistentes administrativos e 
terceirizados;  

- Contratação de um docente para a 
disciplina Clínica Médica de Pequenos Animais 
voltado à Oncologia, que será o responsável pela 
implantação e funcionamento do setor no HOVET; 

- Foi iniciado o uso da Tomografia pelo 
Setor de Diagnóstico por Imagem; 

 - Instalação computadores em todos os 
ambulatórios, consultórios e laboratórios, para a 
aquisição do novo programa de gerenciamento 
hospitalar, diminuindo o consumo de papel e 
impressora e ainda otimizando os processos 
internos; 

Foi adquirido novos equipamentos tais como: 
Dois aparelhos de ultrassonografia portátil com 
dopller. 

- Foi iniciado a parceria com a FAPEC, 
visando gerar e aplicar conhecimentos que 
contribuam para a qualidade de vida do ser 
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Um Arco Cirúrgico (Fluoroscópio). 
 
Dois equipamentos de anestesia para o setor do 
Centro Cirúrgico. 
 
Sistema Integrado de análise de sêmen. 
 
Sequenciador de DNA. 

humano, formar e qualificar profissionais para 
contribuírem com o desenvolvimento do Estado e 
do País, prover a expansão quantiqualitativa da 
graduação e pós-graduação, assegurar 
permanentemente a qualidade das atividades 
desenvolvidas e aperfeiçoar a gestão hospitalar. 

 
- Compra do equipamento de vídeo 

endoscopia para pequenos e grandes animais. 

 
Estão em desenvolvimento: 

- A criação de uma auditoria interna permanente, visando uma melhor qualidade 

administrativa e com responsabilidade, aguarda apenas o retorno das férias dos docentes e técnicos 

em sua totalidade para a nomeação e início dos trabalhos; 

- O mapeamento de riscos físicos, químicos e biológicos no HOVET/FAMEZ, alguns 

laboratórios já contam com ele implantado e funcionando; 

Ainda nos planos, agora com a obra já em andamento após o período de isolamento social, a 

construção do Bloco 18 de 3 andares permitirá a ampliação do Hospital Veterinário visando novos 

setores tais como: Dermatologia, Endocrinologia, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Medicina 

Felina, Internação e Isolamento para doenças Infecto-contagiosas. Essas mudanças com várias 

especialidades serão importantes para a formação acadêmica e a sociedade em geral. O fluxo do 

processo depende da construção do bloco 18, entretanto já estão acontecendo algumas reuniões 

para a revisão e adequação para o projeto de ampliação do Hospital veterinário. 

- Ainda temos obras que não foram iniciadas do PDI 2013-2015 tais como: Hospital Veterinário 

de Animais Silvestres, baias para reprodução, troncos de coleta de sêmen e Centro experimental de 

pequenos animais (canil, gatil e cirurgia experimental). 

Entre relações estabelecidas da instituição com o setor público podemos destacar a presença 

dos residentes em plantões aos sábados no Centro de Controle de Zoonoses na Capital, destacamos 

também os atendimentos pontuais aos animais trazidos pelo CRAS (Centro de Reabilitação de 

Animais Silvestres), pelo BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e pela Penitenciária 

Federal de Segurança Máxima de Campo Grande. 

Com o setor Produtivo podemos citar os atendimentos clínicos de grandes animais, a campo 

e em nossas instalações, atendimento do Setor de Anatomia Patológica a surtos de morte de 
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indivíduos e em rebanhos no Estado, além de diversos projetos de pesquisa tanto da graduação 

quanto da pós-graduação que contempla atenção à órgãos públicos parceiros. 

Sobre a relação com o Mercado de trabalho destacamos o Programa de Residência 

Profissionalizante em Medicina Veterinária que entrega ao mercado mais de 35 profissionais por ano 

preparados para prestar o melhor serviço possível para a sociedade. 

O Hospital Veterinário presta serviço à sociedade através da rotina diária de atendimentos 

clínicos e cirúrgicos que o hospital oferece com extrema qualidade e compromisso com a população 

e seus animais de companhia, anualmente temos um projeto de castração de cães e gatos onde uma 

grande parte dos solicitantes têm seus animais castrados colaborando assim para o controle 

populacional de animais no município impactando na Saúde Pública, temos diversos projetos de 

extensão e pesquisas da pós graduação em andamento, ações essas que de maneira direta ou 

indireta são relevantes para a Sociedade. 

O ano de 2020 foi um ano atípico devido à pandemia da Covid-19, tivemos nossa rotina 

interrompida para isolamento social no período de 17/03/2020 à 31/08/2020 impactando de forma 

muito importante em nossos números de atendimentos e rotina laboratorial, algumas pesquisas 

foram mantidas para que anos de dedicação e estudo não fossem perdidos, com a implantação do 

Plano de Biossegurança da FAMEZ retomamos as atividades de forma controlada e responsável, com 

muitos técnicos no grupo de risco nos organizamos para prestar o melhor serviço possível aos 

cidadãos mesmo que com equipe reduzida, sempre cumprindo o estabelecido no plano. 

 
INFRAESTRUTURA 
 

Sobre sua estrutura física podemos destacar: cinco ambulatórios de clínica médica, dois 

ambulatório de clínica cirúrgica de pequenos animais, um ambulatório de obstetrícia, uma sala de 

atendimentos de urgência/emergência em pequenos animais,  unidade de terapia intensiva (UTI),  

centros cirúrgicos de pequenos e de grandes animais, salas de esterilização, lavanderia, sala de 

radiologia, sala de ultrassonografia, sala de tomografia, laboratórios de patologia clínica, doenças 

parasitárias, anatomia patológica, bacteriologia, epidemiologia, virologia veterinária, reprodução 

animal, reprodução assistida, nutrição animal, imuno-histoquímica, biologia molecular, sala de 

microscopia simples e avançada e sala de Necropsia. 

 
FORÇA DE TRABALHO 
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O HOVET dispõe hoje de um grupo de 48 servidores de apoio às atividades, distribuídos em 

recepção, secretarias, farmácia, dispensário de medicamentos, laboratórios, manutenção, áreas de 

Internação, Clínica Médica de Pequenos animais, Clínica Cirúrgica de Pequenos animais, Clínica 

Médica e Cirúrgica de Grandes Animais e Emergência Veterinária. 

 
VÍNCULO COM A GRADUAÇÃO 
 

Acontecem muitas aulas práticas no HV com possibilidade de acompanhamento dos 

acadêmicos nas diferentes áreas da medicina veterinária. 

Várias atitudes já estão sendo tomadas para otimizar o vínculo do HV com a graduação, por 

exemplo, a oferta de projetos de ensino nas diferentes áreas para acadêmicos de qualquer semestre 

do curso. 

 
Quadro 8 - Fragilidades e potencialidades do HOVET. 2020. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES DE MELHORIAS 

FORÇA DE TRABALHO 

Equipe multidisciplinar 
qualificada e atualizada, 
com Médicos 
Veterinários, 
Enfermeira, 
Farmacêutica e Técnicos 
diversos. 

Atendimento clínico e 
cirúrgico contempla 
apenas alguns 
tratamentos que 
apresentam média a alta 
complexidade. 

Crescimento do quadro 
de colaboradores e do 
quadro de 
terceirizados. 
Especializar-se no 
tratamento de casos de 
média a alta 
complexidade 

ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO 

Grande número de 
atendimentos a 
comunidade com 
prestação de serviço de 
saúde animal. 

Criação oficial de 
especialidades médicas 
veterinárias. 

Possibilidade de 
qualificação nas 
especialidades aos 
médicos veterinários. 

INFRAESTRUTURA 

Salas de Atendimento 
clínico e cirúrgico de 
pequenos animais, 
Centro Cirúrgico, 
Laboratórios e Galpão 
de atendimento para 
Grandes Animais. 

Prédios antigos, com 
sistema elétrico e 
hidráulico antigos que 
costumam dar 
problemas. 
Manutenção preventiva 
predial, máquinas e 
equipamentos. 

Reforma e construção 
de laboratórios, 
setores, baias e 
galpões. Ampliação 
com a construção do 
bloco 18 de 3 andares. 
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VÍNCULO COM A 
GRADUAÇÃO 

Acontecem muitas aulas 
práticas no HV com 
possibilidade de 
acompanhamento dos 
acadêmicos nas 
diferentes áreas da 
medicina veterinária. 

Falta material 
permanente e de 
consumo para atender a 
demanda dos alunos e 
da comunidade. 

Contratar uma 
Fundação de Ensino a 
fim de otimizar a 
gestão administrativa e 
financeira necessária a 
execução das compras, 
contratações e 
projetos de ensino. 

 

3.2.2.7.2 Fazenda Escola - FAMEZ 

 
Com mais de 30 anos de existência a Fazenda Escola contribui para as atividades práticas dos 

cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia e atua como base de pesquisa para realizações de 

trabalhos de iniciação científica, dissertações e teses do programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal, e realizando atendimento a comunidade por meio de ações de extensão e cursos de 

aperfeiçoamento. 

A Fazenda Escola - FAMEZ/UFMS tem como principal objetivo apoiar e colaborar com os 

cursos da FAMEZ/UFMS no ensino, pesquisa, extensão e inovação. Servir de base para produção e 

atualização de conhecimentos por meio de cursos, estágios, seminários, visitas e outros eventos, 

prestando orientação e serviços técnicos especializados nas áreas de atuação da UFMS, desde que 

compatíveis com as atividades de ensino, de pesquisa, extensão e inovação, e de acordo com suas 

possibilidades. Servir de base para produção e atualização do conhecimento e transferência de 

tecnologia, constituindo-se unidade de experimentação e extensão visando à sustentabilidade e 

conservação ambiental. Promover pesquisas e estudos direcionados às atividades acadêmicas; 

Estimular e promover a formação, especialização e aperfeiçoamento dos alunos e pessoal técnico, 

através da implantação e condução das pesquisas em desenvolvimento; Divulgar as pesquisas feitas, 

de caráter geral a todos os interessados, por meio de aulas de Campo e ações demonstrativas; 

Desenvolver na propriedade atividades de produção animal, para que esta gere renda e possa se 

manter financeiramente; Desenvolver trabalhos de pesquisa com empresas governamentais, assim 

como, empresas do setor privado; Desenvolver atividades de estágios; Realização de aulas práticas 

de campo. 

A Fazenda Escola é situada no município de Terenos-MS e tem como função principal servir 

de campo para o Ensino, Pesquisa e Extensão. Possui estruturas para atividades de aulas práticas, 
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produção de animais, desenvolvimento de projetos de pesquisas e atividades de extensão. Além dos 

funcionários, a movimentação de alunos, professores e pesquisadores é grande no local, visto que 

seu funcionamento é diário, com turmas, aulas e procedimentos de pesquisas de domingo a 

domingo. A Fazenda Escola atende um total de 500 acadêmicos da graduação e 150 alunos da pós-

graduação, oferecendo vivência prática das situações profissionais a serem enfrentadas durante a 

vida profissional. 

A Fazenda Escola possui Laboratório de Apoio a Pesquisa em Ciência Animal, Centro de 

Treinamento com sala de aula para aulas e cursos e alojamento, e diversos setores de Produção, 

sendo eles: Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Confinamento de 

Bovinos de Corte, Forragicultura, Equideocultura, Fábrica de Rações, Ovinocultura, Piscicultura e 

Suinocultura. Na área de ensino, alunos e professores podem vivenciar aulas práticas da criação de 

animais de produção, alimentação e manejo dos animais de produção, sistemas de produção, 

mecanização agrícola, manejo e correção do solo, plantio e colheita de culturas forrageiras. 

Os setores da Fazenda Escola são coordenados por docentes especializados nas atividades 

desenvolvidas em cada setor de produção. A Fazenda Escola da FAMEZ/UFMS vem demonstrando 

crescimento a cada ano, tanto em infraestrutura quanto em produtividade. Conta, atualmente, com 

um quadro de 4 técnicos efetivos do quadro, sendo 2 técnicos agrícolas e 2 auxiliares de campo, e de 

cinco terceirizados, sendo 1 tratorista e 4 auxiliares de campo. 

As atividades desenvolvidas na Fazenda Escola são capazes de interligar a Universidade com 

as demandas da população e permitir o envolvimento de toda a comunidade acadêmica 

determinando um forte impacto na melhoria das condições do ensino, assim como difusão de 

conhecimentos científicos, articulados a princípios éticos e de cidadania e garantir à formação de 

Zootecnistas aptos, a partir das habilidades adquiridas, a formular estratégias de desenvolvimento 

social e com potencial para contribuir no Agronegócio, indicada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Zootecnia e Medicina Veterinária. Para isso, é imperativo a qualificação e 

atualização das atividades da Fazenda Escola da FAMEZ. 

Ainda existe a dificuldade com relação a falta de pessoal e material permanente para atender 

a demanda dos alunos e da comunidade. Várias providências já estão sendo tomadas a fim de 

otimizar o vínculo da Fazenda Escola com a graduação, como por exemplo, a oferta de projetos de 

ensino nas diferentes áreas para acadêmicos de qualquer semestre do curso. 

A Fazenda Escola vem demonstrando incremento anual de 15 a 20% em sua casuística e em 

infraestrutura. Em 2019 foram desenvolvidos projetos de pesquisa de alunos do Programa de Pós-
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Graduação em Ciência Animal que geraram Dissertações e Teses, além da execução de projetos de 

iniciação científica PIBIC-UFMS. O ano de 2019 teve como meta atender as demandas de atividades 

práticas das disciplinas dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária da FAMEZ, bem como atender 

e proporcionar condições para que todos os projetos de pesquisa fossem atendidos e executados, 20 

projetos de pesquisa e cerca de 40 planos de trabalho de PIBIC, e melhoria nas instalações e 

infraestrutura dos setores da fazenda. Foi desenvolvido um dia de campo que atendeu pequenos 

produtores rurais da região de Terenos-MS e regiões adjacentes, sendo cerca de 180 produtores, 30 

técnicos e 50 acadêmicos. 

No ano de 2019 foi iniciado o setor de bovinocultura de leite, hoje com rebanho estabelecido 

e sala de ordenha em funcionamento. 

 
Quadro 9 - Fragilidades e potencialidades da Fazenda Escola da UFMS. 2019. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Infraestrutura 

A Fazenda Escola possui 
área física de 308 
hectares, e conta com os 
setores: Avicultura, 
Apicultura, Bovinocultura 
de corte, Bovinocultura de 
leite, Equideocultura, 
Fábrica de rações, 
Forragicultura, 
Ovinocultura, 
Suinocultura e 
Piscicultura. 

Falta de manutenção da 
infraestrutura já existente, 
e necessidade de 
construção de novos 
setores. 

- Manutenção do 
arruamento interno da FE, 
pois há grande dificuldade 
de deslocamento em 
períodos chuvosos. 
- Reforma dos galpões de 
máquinas, oficina, casas, 
setor de equideocultura, 
piscicultura (tanques e 
laboratórios), e 
adequações na 
bovinocultura de leite. 
- Construção de estrutura 
para o setor de ovinos, 
construção de galpões 
para implantação do setor 
de cunicultura, e 
caprinocultura. 
Construção de cobertura 
no mangueiro de bovino 
de corte e de um galpão 
pré-moldado para 
armazenar os 
equipamentos agrícolas. 
- Construção de cobertura 
do cocho no setor de 
confinamento de bovinos 
de corte. 
- Um galpão para 
armazenamento de 
insumos agrícolas e 
defensivos agrícolas. 
- A construção de um 
refeitório para atender os 
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alunos da graduação e 
pós-graduação e os 
técnicos e colaboradores 
que trabalham na fazenda. 

Força de 
trabalho 

Atualmente a FE conta 
com quatro servidores, 
dentre eles: técnicos em 
agropecuária, e auxiliares 
em agropecuária. 
E cinco funcionários 
terceirizados, dentre eles: 
operacionais de campo e 
tratorista. 

O quadro hoje não 
comporta a demanda 
existente na Fazenda 
Escola. 

Contratação de, no 
mínimo, mais seis 
funcionários. 

Relação com 
a graduação 

Todos os setores são 
utilizados para aulas 
práticas e 
desenvolvimento de 
projetos de pesquisa. 
Além disso, oferece 
vivência prática de 
situações a serem 
enfrentadas durante a 
vida profissional. 

Em períodos chuvosos, 
alguns setores ficam 
comprometidos por falta 
de cobertura, dificultando 
o andamento das aulas. 

Melhorias na 
infraestrutura, conforme 
citado acima. 

Meio de 
transporte 

Hoje contamos com Kombi 
ou micro-ônibus para 
deslocamento para a 
Fazenda Escola. 

Falta de manutenção dos 
veículos, e falta de veículo 
apropriado para utilização 
nos domínios da fazenda. 

Aumentar a manutenção 
dos veículos, e aquisição 
de um veículo com 
carroceria, tipo 
caminhonete, para os 
deslocamentos dentro da 
fazenda. 

 
No decorrer do ano de 2020 realizou-se algumas ações como: a) Pintura das estruturas dos 

galpões; b) Instalação de estrutura para galpão no setor de ovinocultura; c) Pintura no setor de e 

equideocultura e instalação de cerca ao redor do mesmo, além disso, a reforma de pastagem 

encontra-se em andamento, através do plantio de gramíneas; d) Reformas nas cercas do 

confinamento, embora ainda não tenha sido realizada a construção da cobertura; e) Construção do 

refeitório; d) Aquisição de carreta agrícola para 4 toneladas; f) Início da reforma das pastagens e 

manutenção de cercas da fazenda e aquisição e instalação de cochos de concreto no setor de 

bovinocultura de corte. Foi realizado via edital da Propp a manutenção de cinco troncos de 

reprodução e da balança do tronco do curral de manejo no setor de bovinocultura de corte. No setor 

de bovinocultura de leite foi realizada manutenção do sistema de ordenha mecânica. Foi realizada 

manutenção nas cortinas do galpão de avicultura via mesmo edital de instalação e manutenção de 

equipamentos. 

Outrossim, ao longo do corrente ano, notou-se que, além da dificuldade com relação a falta 

de pessoal e material permanente e de consumo para atender a demanda que as atividades rotineiras 
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exigem, verificou-se a urgência de necessidades tais como: a) Instalação de asfalto ou cascalhos na 

FE devido à grande dificuldade de deslocamento em períodos de chuva; b) Aquisição de novo trator, 

devido ao desgaste do trator em uso; c) Instalação do setor de forragicultura com casa de vegetação 

e galpão; d) Reforma em todos os setores; e) Instalação de alambrado em toda a delimitação da 

fazenda.  

Por fim, apesar das dificuldades enfrentadas por toda a Universidade em razão da pandemia 

causada pelo COVID-19, todos os setores da Fazenda Escola mantiveram sua produtividade 

inalteradas. A exemplo disso foi o setor de bovinocultura de leite, que continuou com seu rebanho 

estabelecido e a sala de ordenha manteve pleno funcionamento, e os manejos dos demais setores 

de produção para atender as demandas dois animais de alimentação e sanidade e alguns projetos de 

pesquisa que continuaram com as coletas de dados. 

 

3.2.2.8 Hospital Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP 
 

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) foi inaugurado em 13 de maio 

de 1971, com o objetivo de oferecer suporte ao curso de Medicina da então Universidade Estadual 

de Mato Grosso (UEMT). Por falta de recursos, o Hospital foi fechado logo em seguida, sendo 

reaberto no dia 03 de abril de 1975. 

Com a divisão do estado de Mato Grosso, foi concretizada a federalização da instituição, que 

passou a se chamar Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Lei Federal 

nº 6.674, de 5 de julho de 1979. 

O Hospital ocupa uma área de 35.350m2, sendo 28.300m2 de área construída que engloba 

Ambulatórios de Especialidades, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, CTIs Adulto e Pediátrico, UTI 

Neonatal, além de Unidade Coronariana (UCO), Pronto Atendimento Médico (PAM), Diagnóstico por 

Imagem, Serviço de Radiologia, Banco de Leite Materno, Hemodiálise e conta com residência médica 

em 20 especialidades. 

Em 18 dezembro de 2013, o Humap-UFMS passou a ser administrado pela Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação, tendo como objetivos: 

 Ofertar à população, assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e 

terapêutico, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Oferecer apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão do ensino-aprendizagem e à formação de 

pessoas no campo da saúde pública; e 
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 Implementar o sistema de gestão única, com a geração de indicadores quantitativos e 

qualitativos para o estabelecimento de metas. 

Atualmente o Humap - UFMS dispõe de 1.499 colaboradores do quadro próprio, sendo 505 

servidores admitidos mediante concurso pelo Regime Jurídico Único (RJU), 983 empregados públicos 

admitidos mediante concurso com base na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Em 2020 o Humap - UFMS prestou diversos atendimentos assistenciais à comunidade, 

incluindo o atendimento hospitalar de terapia intensiva a pacientes acometidos pela COVID-19, 

ofertou ainda, atendimentos especializados como consultas, internações, cirurgias, partos, 

atendimentos de fisioterapia e de fonoaudiologia, além de diversos exames, conforme se pode 

verificar a descrição e os quantitativos apresentados a seguir na Tabela 68. 

 
Tabela 68 - Atendimentos do Humap - UFMS, no período de 2020. 

Atendimentos realizados/ executados 2018* 2019 2020 

Ações coletivas/individuais em saúde - 4744 2758 

Coleta de material - 702 379 

Diagnóstico em laboratório clínico 749967 740936 676476 

Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia - 1539 2744 

Diagnóstico por radiologia 23119 11269 22560 

Diagnóstico por ultrasonografia 13522 7882 5363 

Diagnóstico por tomografia 6316 2765 8170 

Diagnóstico por endoscopia 1531 1212 564 

Diagnóstico por radiologia intervencionista 890 62 36 

Métodos diagnósticos em especialidades 15279 15634 5351 

Diagnóstico por teste rápido - 590 420 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 114341 113935 74894 

Fisioterapia 46.968 659 230 

Tratamentos clínicos (outras especialidades) - 4918 1256 

Tratamento em oncologia - 49 19 

Tratamento em nefrologia - 2568 4891 

Hemoterapia - 28 86 

Tratamentos odontológicos - 3451 661 

Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas 
externas 

- 110 167 

Terapias especializadas 1064 700 299 

Parto e nascimento 1720 782 1199 

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa - 966 528 

Cirurgia de glândulas endócrinas - 36 26 

Cirurgia do sistema nervoso central e periférico - 13 16 

Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço - 128 95 

Cirurgia do aparelho da visão - 83 72 

Cirurgia do aparelho circulatório - 240 305 
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Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal - 701 920 

Cirurgia do sistema osteomuscular - 1014 1225 

Cirurgia do aparelho geniturinário - 644 713 

Cirurgia de mama - 67 61 

Cirurgia obstétrica - 693 962 

Cirurgia torácica - 31 66 

Cirurgia reparadora - 17 11 

Bucomaxilofacial - 865 150 

Outras cirurgias - 414 442 

Cirurgia em oncologia - 59 82 

Anestesiologia - 995 232 

Cirurgia em nefrologia - 69 124 

Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico - 114 264 

Total 985.550 921.684 814.817 

Dados: Média obtida considerando 10 meses de dados extraídos do Tabwin, SERAS 2020. Em 2018, alguns procedimentos 
não foram discriminados no quadro acima e foram inclusos no pacote internação. 

 
Os procedimentos, consultas, cirurgias eletivas entre outros, que seguiam em uma constate 

de crescimento foram reduzidos em virtude da necessidade de implantação de medidas de 

biossegurança para reduzir a circulação, disponibilização de leitos críticos, recursos de infraestrutura 

e insumos para a garantia dos atendimentos prioritários necessários, considerando o estado de 

calamidade em saúde pública ocasionada pela COVID-19. 

Os atendimentos ambulatoriais, como consultas e exames foram afetados com a redução das 

atividades pela pandemia e pelo sinistro ocorrido no prédio do ambulatório central em março de 

2020, durante meses os ambulatórios especializados tiveram redução da oferta de consultas e 

realizaram alguns atendimentos de forma improvisada e dispersa em outras unidades do hospital, 

esforço necessário para garantir o atendimento mínimo aos pacientes com necessidade de 

atendimentos especializados. 

 
Quadro 10 - Fragilidades e potencialidades do Hospital Maria Aparecida Pedrossian previstas para 
2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades Ações de Melhorias Realizadas 

Infraestrutura 

 Construção do 
Prédio 
Administrativo, 
liberando assim 
toda a estrutura 
atual para a 
assistência; 

 Reforma e 
Ampliação do 
Centro Cirúrgico e 

 Vários setores 
precisando de 
reformas com 
urgência; 

 Sistema elétrico 
antigo, 
necessitando de 
melhorias; 

 Sistema hidráulico 
comprometido, 

As ações realizadas pelo Humap-UFMS 
se pautaram no Plano de Aplicação de 
recursos pactuado junto à Ebserh-SEDE 
em 2020. Embora o planejamento 
inicial para 2020 tenha sido diversas 
vezes alterado, especialmente pela 
inserção de diversas atividades 
relacionadas às medidas de 
enfrentamento à pandemia 
ocasionada pela COVID-19, 
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Central de 
Materiais, 
duplicando assim 
a capacidade de 
cirurgias 
realizadas; 

 Adequação das 
estruturas 
elétricas e 
hidráulicas, 
reduzindo custos 
e promovendo 
melhoria do 
atendimento ao 
paciente 
internado; 

 Aumento das 
verbas do REHUF 

necessitando de 
reforma; 

 Dependência do 
REHUF para 
custeio, 
prejudicando o 
investimento em 
obras e melhorias 
de infraestrutura 

apresentam-se os seguintes 
apontamentos para o ano de 2020: 

 Com relação à realização de 
reformas: 

a)  Conclusão da reforma da 
Unidade Coronariana 

b) Contratação de empresa para 
realização de reforma das 
Enfermarias de Clínica Médica 
(execução em 2021) 

 Com relação à adequação de 
infraestrutura: 

a) Foram elaborados os projetos da 
Central de Vácuo Clínico e rede de 
abastecimento, bem como 
contratada a empresa para 
execução da obra (em 
andamento); 

b) Foram substituídos trechos de 
tubulação antiga de ferro que 
fazia parte da rede de distribuição 
de água, com substituição por 
novos trechos de tubulação em 
PVC; 

c) Foram instalados sistemas de 
exaustão com filtragem do ar em 
áreas críticas do hospital. 

Ensino e 
Pesquisa 

 Aumentar a 
captação de 
Pesquisas 
Clínicas, 
revertendo 
recursos 
necessários a 
melhoria da 
estrutura e 
suporte de 
interveniência 
administrativa; 

 Centro de 
Simulação em 
Saúde 

 Consolidação das 
novas linhas de 
cuidado para 
possibilitar novas 
vagas de 
residência em 
programas de 
áreas estratégicas 
para o SUS; 

 Melhorar a 
infraestrutura 
(laboratórios, 
auditórios e salas 
multiuso) para 
adequar as 
atividades de 
ensino e pesquisa; 

 Dimensionamento 
de pessoal para 
equipes de 
trabalho da 
Gerência de 
Ensino e Pesquisa 

 Adequação de projetos e equipes 

para a implantação de novos cursos 

de residências; O Humap-UFMS está 

trabalhando de forma articulada 

com a Famed-UFMS e a Coreme na 

abertura do Programa de Residência 

Médica em Neurologia. O projeto foi 

submetido à Comissão Nacional de 

Residência Médica que, conforme 

Parecer SISCNRM Nº 1023/2013 

referente ao Processo Nº 2019-217, 

manifestou-se favorável ao 

credenciamento provisório de duas 

vagas para o PRM em Neurologia 

mas o plenário da CNRM modificou 

a recomendação da Câmara Técnica 

para desfavorável por ausência de 

dotação orçamentária. O projeto do 

Programa de Residência Médica em 

Neurologia submetida ao Edital Nº 

5, de 23 de setembro de 2020, do 

Ministério da Saúde a fim de 

pleitear as bolsas através 

do Programa Nacional de Apoio à 
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Formação de Médicos Especialistas 

em Áreas Estratégicas. 

 Acordos de cooperação e 
intercambiabilidade entre 
instituições de ensino para troca de 
experiências e conhecimento em 
ensino e serviço; Permanecem 
vigentes os acordos de cooperação 
com o Hospital Regional de Mato 
Grosso do Sul, a Associação 
Beneficente Santa Casa de Campo 
Grande, a Secretaria Municipal de 
Saúde Pública e a Universidade 
Católica Dom Bosco. No ano de 2020 
iniciou Termo de Cooperação Mútua 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC 
para promover o intercâmbio e a 
cooperação entre as instituições. 

 Destinação de recursos específicos 

para ensino e pesquisa; A Ebserh-Sede 

realizou edital do pregão eletrônico 

para a aquisição de mobiliários e 

equipamentos eletrodomésticos, a fim 

de reestruturar e revitalizar com 

qualidade, conforto e modernidade os 

espaços e ambientes destinados ao 

ensino, tais como: salas de aula, 

auditórios, bibliotecas, repousos de 

residentes e alunos, aprimorando o 

cenário de prática dos Hospitais 

Universitários Federais da Rede 

Ebserh. O Humap-UFMS recebeu 

investimento no valor total de R$ 

258.590,75 (duzentos e cinquenta e 

oito mil quinhentos e noventa reais e 

setenta e cinco centavos) 

 Credenciadas e manutenção e 

credenciamento das instituições de 

apoio: FAPEC, FUNDEP e FUNDMED; 

Atendimentos 

 Melhoria da 
contratualização 
com o gestor do 
SUS para 
ampliação de 
atendimentos 

 Aumento de 
cirurgias eletivas 

 Manutenção dos 
serviços de 
readequação - 
PAM 

 Remuneração dos 
procedimentos 
por tabela SUS; 

 Dependência do 
serviço de 
regulação do 
município; 

 No ano de 2020 em razão das 
medidas adotadas para o 
enfrentamento do Coronavírus e 
das limitações impostas pelas 
medidas de prevenção não foram 
discutidas a ampliação de 
atendimentos. Apesar disso, foram 
habilitados 10 leitos de UTI Covid, a 
partir do redimensionamento dos 
serviços existentes. 

 Apesar das expectativas de 
aumento no volume de cirurgias 
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eletivas para o ano de 2020, 
considerando, principalmente, a 
readequação realizada na forma de 
entrada de pacientes através do 
Pronto Atendimento, ou seja, 
havendo um controle de entrada de 
pacientes pela Urgência, seria 
possível programar as internações e 
cirurgias eletivas, contudo, o 
ambulatório que direciona todos os 
pacientes às cirurgias eletivas teve o 
seu atendimento suspenso, quase 
que totalmente, inicialmente em 
razão da interdição de todo o prédio 
do ambulatório geral face ao sinistro 
ocorrido no início do ano no 
ambulatório de Ginecologia e 
Obstetrícia e, sobretudo, pelas 
medidas de prevenção ao 
Coronavírus, fato que   não houve 
êxito no aumento de cirurgias 
eletivas. 

 Em que pese as contingências 
vivenciadas no ano de 2020, onde 
em vários momentos foram 
acolhidos pacientes por meio da 
“vaga zero”, além da reestruturação 
dos serviços para abranger a 
triagem respiratória e fast track em 
face a pandemia, o novo modelo de 
recepção e atendimento do PAM, 
ainda não foi satisfatoriamente 
consolidado. 

Fonte: Hospital Maria Aparecida Pedrossian. 2020. 

 
Em que pese a restrições impostas pela pandemia da COVID-19, a ações realizadas pelas 

Humap-UFMS no triênio considerado, foram extremamente positivas, possibilitando melhoria nos 

serviços assistenciais prestados, a habilitação de leitos, aumento no número de cirurgias eletivas (até 

o início de 2020), incrementos financeiros na contratualização com o gestor dos recursos SUS e 

ampliação do atendimento especializado na linha do AVC aos usuários da rede de saúde municipal. 

Foram concluídas obras em andamento como a reforma da Unidade Coronariana, farmácia 

oncológica, reforma do CTI pediátrico e melhoria das instalações da ortopedia. Iniciadas obras 

importantes como o bunker da radioterapia, centro de processamento celular e finalizadas as 

contratações para a reforma da enfermaria da clínica médica. Estão em andamento a elaboração de 

projetos para reforma da hemodinâmica, radioterapia, instalação de cancelas, construção de abrigo 

de resíduos, centro cirúrgico e adequação da rede elétrica do ambulatório, bem como a 

reestruturação das subestações de energia para outros serviços do hospital. 
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Muitos equipamentos foram adquiridos visando a melhoria do atendimento integral dos 

cuidados prestados, assim foram contemplados com vários equipamentos e aquisições de mobiliários 

os serviços de: cirurgia, ambulatório, nefrologia, oftalmologia, neonatologia, pediatria, endoscopia, 

hotelaria, cardiologia, anatomia patológica, central de materiais, transporte, entre outros. 

Em termos de gerenciamento de recursos financeiros, o hospital conseguiu quitar suas dívidas 

com as concessionárias de água e energia, atuando nos último dois anos em equilíbrio financeiro, 

possibilitando destinar grande parte dos recursos recebidos pelo programa de Reestruturação do 

Hospitais Universitários Federais (REHUF) para melhorias na infraestrutura e reestruturação do 

parque tecnológico. 

 

3.2.2.9 Clínica Escola Integrada (CEI) - INISA 
 

A Clínica Escola Integrada (CEI) atualmente é de responsabilidade do Instituto Integrado de 

Saúde (INISA), que foi criado pela Resolução COUN nº 18 de 21 de março de 2017. 

A CEI, foi inaugurada no dia 13 de setembro de 2013, com início das atividades em 2014. 

Trata-se uma Unidade Administrativa, acadêmica e prestadora de serviços em saúde, integrante da 

estrutura organizacional do INISA da Fundação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) e possui área construída de um mil trezentos de dez metros de área construída (PDU INISA, 

2018-2021). 

Alinhada com a missão da UFMS e em atenção ao contexto da responsabilidade social, a CEI, 

ancora seus objetivos com vistas a contribuir para o processo de formação profissional, para a 

ampliar a rede de acesso à saúde, do sistema de saúde local e do regional e para o intercâmbio 

acadêmico, técnico e científico com instituições congêneres afins, nacionais e internacionais. 

Nesse contexto, oportuniza o desenvolvimento de atividades de ensino, extensão ou 

pesquisa, cadastradas e aprovadas pelos respectivos órgãos institucionais que são oferecidas a toda 

comunidade sul-mato-grossense, também preconizadas no Plano de Desenvolvimento da Unidade 

instituído pelo INISA (PDU-INISA, 2018-2021). 

Em atenção ao preconizado no PDU-INISA, a CEI, têm proporcionado a articulação e inserção 

da comunidade, funcionando como ferramenta pedagógica para garantir a formação profissional e 

como suporte para a ampliação de acesso a rede de saúde local e regional, objetivos citados 

anteriormente e é sinalizada no PDU-INISA como uma força e um “lócus de integração”. 
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No âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2020–2024), foi apontado no 

plano de expansão da infraestrutura, o estudo sobre a viabilidade da criação do Complexo Multiuso 

da Saúde do INISA, que tenciona o aumento da estrutura física para a ampliação das atividades de 

saúde oferecidas. 

Esse objetivo está alinhado com o Plano de Gestão (PG-CEI) e com o Plano de Expansibilidade 

e Sustentabilidade (PES-CEI) elaborado pela nova Coordenação da Clínica Escola Integrada 

(COEI/INISA), instituída no segundo semestre de 2019. O PG foi estruturado nas seguintes etapas: 1a 

avaliação observacional; 2a Diagnóstico situacional e 3a Operacionalização e se baseou nos pilares da 

gestão de pessoas, de projetos, de espaços e de processos. O PES-CEI foi construído em alinhamento 

com o PG.  Os planos foram apresentados a Direção, Reitoria e ao Conselho do INISA. 

 
Atividades 2020 

 
Em 2020, as atividades iniciaram em janeiro, entretanto, devido a Pandemia do Coronavírus 

(Covid-19) algumas medidas foram tomadas com relação as atividades realizadas na CEI. Neste 

sentido, ao se considerar o cenário epidemiológico do Município de Campo Grande, as deliberações 

do Comitê Operativo de Emergência da UFMS e o Plano de Biossegurança do INISA, as atividades 

foram interrompidas (exceto a sala de vacina), no período de 17 de março de 2020 a 16 de outubro 

de 2020. 

Apesar da suspensão das atividades relacionadas aos cursos de graduação de Enfermagem, 

Fisioterapia e Nutrição, a Faculdade de Medicina solicitou o espaço (6 consultórios) da CEI para 

desenvolver atividades práticas dos ambulatórios de Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, 

Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pneumologia e Psiquiatria, permanecendo no período de 

19 de maio a 16 de outubro de 2020. 

Em 19 de outubro de 2020, mediante autorização dos órgãos superiores e atendendo ao Plano 

de Retorno às atividades elaborado pelo Comitê Gestor da CEI respaldando-se nas normativas do 

município com relação a capacidade de atendimento de cada setor (fixada em 30%), utilização de 

EPIs, higienização dos espaços, aferição de temperatura, entre outros, os cursos de Fisioterapia e 

Enfermagem deram continuidade a algumas atividades. Entretanto, em 26 de novembro de 2020, 

devido ao cenário epidemiológico do Município estar sinalizado com bandeira vermelha, as 

atividades foram novamente interrompidas, a princípio por 15 dias a contar dessa data. O retorno às 

atividades acontecerá somente com a autorização da Direção do INISA e da Gestão Superior, 

acompanhando as normativas sanitárias municipais. 
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A seguir serão apresentados na Tabela 69 os atendimentos por atividades de ensino, 

extensão, pesquisa, da sala de vacina e do ambulatório da FAMED, realizados em 2020. 

 
Tabela 69 - Atendimentos realizados na CEI no ano de 2020. 

Atividades de Ensino 

Disciplina/Projeto de 
ensino 

Técnicos e Docentes 
responsáveis 

Público-alvo 
Número de atendimentos 
realizados no ano de 2020 

Disciplina: Estágio 
obrigatório em território 

de Prática I 

Docente: Gustavo 
Christofoletti 

Adultos e idosos com doenças 
neurodegenerativas 

(principalmente Parkinson e 
Alzheimer) 

 Aproximadamente 100 
atendimentos* 

Docente: Karla Luciana 
Magnani Seki 

Técnico: Juliana Teixeira 
de Almeida 

Adultos e idosos com afecções 
cardiorrespiratórias 

 Aproximadamente 280 
atendimentos* 

Disciplina: Estágio 
obrigatório em território 

de Prática II 

Docente: Ana Beatriz 
Gomes de Souza 

Pegorare 
Técnico: Clayton Duenha 

Crianças, adultos e idosos com 
disfunção pélvica ou urogenital 

 Aproximadamente 185 
atendimentos* 

Docentes: Evandro 
Tarnhovi Gonzalez; 
Daniele Soares de 

Almeida Marangoni 
Técnico: Juliana Teixeira 

de Almeida 

Lactentes, crianças, adultos e 
idosos com distúrbios 

neurofuncionais 

Docente: Suzi Rosa 
Miziara Barbosa 

Técnico: Juliana Teixeira 
de Almeida 

Adultos com distúrbios 
neurofuncionais e idosos 

saudáveis ou distúrbios cinético-
funcionais 

Disciplina: Estágio 
obrigatório em território 

de Prática IV 

Docentes: Silvio Assis de 
Oliveira Júnior; Charles 

Taciro 

Atletas e praticantes de 
atividade física 

 Aproximadamente 100 
atendimentos* 

Docentes: Thomaz 
Nogueira Burke; Paula 

Felippe Martinez; Charles 
Taciro 

Técnico: Renata Fonseca 
Rodrigues 

Crianças, adultos e idosos com 
disfunções musculoesqueléticas 

(principalmente 
traumatortopédicos) 

 Aproximadamente 147 
atendimentos* 

Disciplina: Módulo 
Dimensões do cuidar em 

Enfermagem III 

Docentes/Tutores: 
Fernanda Ribeiro Baptista 

Marques, 
Maria Angélica Marcheti, 

Marisa Rufino e 
Sandra Freitas. 

Crianças e adolescentes, 
Gestantes e puérperas 

  Simulação de consulta de 
enfermagem – 56 

  Atividade de laboratório – práticas: 
Alimentação saudável – 56 

  Ensino de laboratório de exame 
físico na criança - 56 

Disciplina: 
Módulo Mulher no ciclo 

vital 

Docentes/Tutores: 
Sandra Freitas 

Gestantes e puérperas 
 Aproximadamente 32 

atendimentos* 

Atendimento nutricional 
aberto à comunidade 

Docentes/Tutores: Camila 
Mazzeti, Teresa Cristina 

Abranches Rosa e Renata 
Martins Castro Rosa 

Adolescentes, adultos e idosos 
da comunidade do município de 

Campo Grande. 
 13 atendimentos* 

Ambulatório para 
Condições Crônicas 
Relacionadas com 

Docentes/Tutores: Camila 
Mazzeti, Teresa Cristina 

Pacientes portadores de DCNT  6 atendimentos* 
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Alimentação e Nutrição 
(ACCRAN) 

Abranches Rosa e Renata 
Martins Castro Rosa 

Atendimento nutricional 
ambulatorial para 

acadêmicos da UFMS 

Docentes/Tutores: 
Priscila Milene Angelo 

Sanches 

Atendimento a comunidade 
acadêmica 

 8 atendimentos* 

Residência em Cuidados 
Continuados Integrados 

PREMUS/FAMED 

Docentes/Tutores: Camila 
Polisel Guimaraes; Ramon 
Moraes Penha; Suzi Rosa 

Miziara Barbosa  
 

Atendimento a pessoa idosa do 
Programa UnAPI e cuidadores 

 Aproximadamente 125 
atendimentos* 

Atividades de Extensão 

Título da ação de 
extensão 

Edital 
Coordenador da 

ação 
Público-alvo 

Número de atendimentos 
realizados no ano de 2019 

Atenção 
multiprofissional ao 

paciente com doença 
reumática (AMPaRe) 

EXT/2019 (sem 
fomento) 

Paula Felippe 
Martinez 

Usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
integrantes da rede de 

saúde municipal e 
regional, diagnosticados 
com doenças reumáticas 
e assistidos pelo serviço 
médico ambulatorial do 
Hospital Universitário 

Maria Aparecida 
Pedrossian (HUMAP) e 
no Hospital Regional de 

Mato Grosso do Sul Rosa 
Pedrossian; pessoas da 

comunidade com 
diagnóstico de doença 

reumática, que estejam 
sob acompanhamento 

médico. 

 Aproximadamente 85 
atendimentos* 

Atenção 
fisioterapêutica em 

Urologia e 
Uroginecologia em 
cenário de média 

complexidade 

PAEXT/2020 
(com fomento) 

Ana Beatriz 
Gomes de Souza 

Pegorare 

Pacientes do SUS com 
algum tipo de disfunção 

pélvica ou urogenital 
oriundos dos 

ambulatórios de 
Ginecologia, Urologia e 
Proctologia do HUMAP 

 Aproximadamente 40 
atendimentos* 

Seguimento de famílias 
na experiência da 

condição crônica de 
saúde e transtornos 
mentais da criança e 

adolescente 

PAEXT/2020 
(sem fomento) 

Maria Angélica 
Marcheti 

Famílias de crianças com 
deficiência, câncer, 

condições crônicas de 
saúde, transtornos 

mentais e prematuros. 

 Aproximadamente 108 
atendimentos* 

Proposta de 
intervenção de 

enfermagem à mulher 
no clico gravídico-

puerperal 

PAEXT/2019 
(com fomento) 

Sandra Freitas Gestantes e puérperas 
 Aproximadamente 32 

atendimentos* 

Atendimento 
nutricional de atletas e 

esportistas 

PAEXT/2020 
(com fomento) 

Fabiane Sanches Atletas e Esportistas  6 atendimentos* 

Atividades de Pesquisa 
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Coordenador do 
projeto de 
pesquisa 

Número total 
de projetos 

realizados em 
2020 

Número de 
projetos com 

fomento 
realizados em 

2020 

Número de 
projetos sem 

fomento 
realizados em 

2020 

Laboratórios/grupos de 
pesquisa / curso 

Modalidades:  
IC, TCC, TCR,  

Pós-graduação  

Ana Beatriz 
Gomes de Souza 

Pegorare 
3 0 3 

- Grupo de pesquisa: 
Estudos avançados em Ciências 
do Movimento e Reabilitação 

- PPG em Ciências do 
Movimento (INISA) 

Daniele Soares de 
Almeida 

Marangoni 
2 1 1 

Laboratório de Estudos em 
Neuropediatria 

- Grupo de pesquisa: 
Estudos Avançados em Ciências 
do Movimento e Reabilitação 

- PPG em Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste 

(FAMED) 
- PPG em Ciências do 
Movimento (INISA) 

Daniel Boullosa 2 2 0 

Laboratório de Estudo do 
Músculo Estriado 

- Grupo de pesquisa: 
1) Estudos Avançados em 
Ciências do Movimento e 

Reabilitação 

- PPG em Ciências do 
Movimento (INISA) 

Glaucia Helena 
Gonçalves 

1 - 1 

- Laboratório de 
Hidrocinesioterapia 
- Grupo de pesquisa: 

Abordagem funcional e 
multiprofissional em 

Gerontologia 

- PPG em Ciências do 
Movimento (INISA) 

Gleice Kelli 
Santana de 

Andrade / Elen 
Ferraz Teston 

1 - 1 
- Sala De Educação Em Saúde 

-Curso de Enfermagem 
- PPG em Enfermagem 

(INISA) 

Paula Felippe 
Martinez 

4 3 1 

- Laboratório de Estudo do 
Músculo Estriado 

- Grupos de pesquisa: 
1) Estudo do Músculo Estriado 

2) Estudos Avançados em 
Ciências do Movimento e 

Reabilitação 

- Dissertações de 
mestrado e 

doutorado, PPG em 
Saúde e 

Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste 
(FAMED) e- PPG em 

Ciências do 
Movimento (INISA) 
- TCCs do curso de 

Fisioterapia 

Maria Angélica 
Marcheti 

5 1 4 
Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Intervenção 

Familiar – LEPIF 

- PPG em Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste 

(FAMED) 

PPG Enfermagem / 
INISA (02) 

Residência 
multiprofissional 

Programa de Iniciação 
Científica (PIBIC) 

Silvio Assis de 
Oliveira Júnior 

6 2 4 

- Laboratório de Estudo do 
Músculo Estriado 

- Grupos de pesquisa: 
1) Estudo do Músculo Estriado 

- PPG em Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste 

(FAMED) 
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2) Estudos Avançados em 
Ciências do Movimento e 

Reabilitação 

- PPG em Ciências do 
Movimento (INISA) 

- Programa de 
Iniciação Científica 

(PIBIC) 

Suzi Rosa Miziara 
Barbosa 

2 1 1 

- Grupo de pesquisa: 
Multiprofissional de Estudos e 

Pesquisa em Gerontologia 
(Curso de Fisioterapia) 

Programa de Iniciação 
Científica (PIBIC) 

Sala de Vacina 

Técnicos responsáveis Público-alvo 

Número de 
atendimentos 

realizados no ano de 
2020 

Adriana de Oliveira 
Bueno Espindola; 
Vanessa Mandu 

Público em geral 3.689 

Ambulatórios - FAMED 

Técnicos responsáveis Público-alvo 

Número de 
atendimentos 

realizados no ano de 
2020 

Médicos responsáveis 
pelos ambulatórios** 

instalados na CEI 
Usuários do Sistema Único e Saúde 3.213 

*informações contabilizadas pela secretaria da CEI, mediante informação dos responsáveis dos projetos. 
** Ambulatórios: Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pneumologia 
e Psiquiatria. 
Fonte: COEI/INISA. 2020. 

 
Os resultados da tabela acima refletem o impacto do período de Pandemia sob os 

atendimentos da CEI, onde observou-se valores inferiores nas atividades de ensino, em 2019, quinze 

mil oitocentos e dez (15.810) atendimentos e no ano de 2020, quatro oitocentos e cinquenta e três 

(4.853) atendimentos. Não há como comparar os atendimentos das atividades de extensão, pois 

essas não foram computadas em 2019, entretanto, em 2020 essas atividades contabilizaram 

duzentos e setenta e um (271) atendimentos. Adicionalmente, registra-se a ocupação dos 

consultórios com atividades dos ambulatórios da FAMED no período de maio a outubro de 2020 

totalizando três mil duzentos e treze (3,213) atendimentos. 

Assim, vale ressaltar que a CEI, na medida do permitido, contribuiu com atividades assistenciais 

ofertadas à comunidade interna e externa do nosso município, reafirmando sua responsabilidade 

social. 

A seguir, no Quadro 11 encontram-se apontadas as potencialidades e fragilidades de 2019 e as 

ações de melhorias previstas para 2020. 
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Quadro 11 - Quadro da CEI de potencialidades e fragilidades de 2019 e ações de melhorias previstas 
para 2020. 

ASPECTOS 
POTENCIALIDADES 
(VISTAS EM 2019) 

FRAGILIDADE (VISTAS 
EM 2019) 

AÇOES DE MELHORIAS 
(vigentes ou previstas em 

2020) 

Infraestrutura 

- Setor de 
Hidroterapia: 
Acessibilidade 

(nivelamento do piso, 
colocação de piso 

emborrachado, tapete 
antiderrapante e 
porta de acesso 

externo); Pintura a 
óleo; Manutenção do 

aquecedor; 
-  Manutenção de 

equipamentos e de 
ar-condicionado; 

- Aquisição e 
instalação do gerador 
- Identificação visual; 

- Conserto de 
edificação (rachaduras 

internas); 
- Solicitação de 

equipamentos e 
materiais para 

atendimento, limpeza 
e segurança; 

-  Serviços de limpeza 
e conservação de 

edificações; 
Substituição do filtro 

do setor de 
Hidroterapia; 
- Aquisição de 

computadores para 
todos os setores e 

consultórios; 
- Espaço para alunos e 

residentes; 
- Implantação do 
Laboratório de 
Enfermagem. 

- Setor de 
Hidroterapia: bomba 
de água inadequada 

à capacidade da 
piscina; limpeza e 

manutenção piscina; 
vazamento da água 

da piscina; 
- Equipamentos de 

ar condicionado 
(insuficiência e 
substituição); 
- Pisos soltos; 

- Porta de entrada 
inadequada; 

- Acentos para 
pessoas obesas 
(inexistência) 
- Espaços para 
realização de 
atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão; 

- Problemas 
estruturais (goteira); 

- Sala de vacina: 
readequação de espaço 
à atividade; atualização 

do equipamento de 
informática; 

- Adequação de Sala 
para coleta de sangue 

vinculado à vacina 
antirábica; 

- Manutenção de 
aquecedor do setor de 

hidroterapia; de ar-
condicionado, do 

gerador e de 
equipamentos; 

- Serviços de limpeza e 
conservação de 

edificações; 
- Adequação de 

espaços para realização 
de atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão (área externa 
do ginásio, do setor de 

neurofuncional 
pediátrico e da 

recepção); 
- Substituição do filtro e 

higienização do 
bebedouro. 

Gestão da CEI 

- Formalização de 
parcerias internas; 
- Implantação do 

Programa 
Institucional de 

Extensão; 
- Criação de 

ambulatórios pilares 
para atendimento aos 

4 ciclos de vida; 

- Prontuário 
eletrônico 

multiprofissional; 
- Informatização do 

número de 
atendimentos; 
- Acordos de 
cooperação; 
- Tabela de 

procedimentos; 

- Solicitação de 
ampliação do quadro 

técnico-administrativo, 
de profissionais de nível 

superior e de 
estagiário; 

- Instituição de 
Gestores docentes e 
técnicos por ciclos de 

vida 
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- Estabelecimento de 
fluxos de trabalho; 

- Alteração de horário 
de funcionamento 

- Aprovação da 
atualização do 

Regulamento da CEI; 
- Adequação de 
atividades dos 
profissionais; 

- Estagiária para a CEI; 
- Plano de expansão; 

-   Plano de 
sustentabilidade 

financeira; 
- Inserção de 
atividades de 

Residências da UFMS 

- Recursos humanos 
insuficiente e/ou 
inadequado para 

atender ao plano de 
expansão. 

- Estratégias para 
captação de recursos; 

- Aquisição de insumos; 
- Ações com vistas a 

sustentabilidade 
financeira e da Guia de 
Recolhimento da União 

(GRU); 
- Estabelecimento de 
fluxos de trabalho por 

ciclos de vida; 
- Fluxograma de acesso 

à CEI; 
- Regularização dos 

responsáveis técnicos 
junto aos conselhos de 

classe; 
- Ampliação da oferta 
de atendimentos, via 

inserção de 
Residências; 

- Inserção do nome da 
CEI em produções 

científicas; 
- Oferta de novos 

serviços na sala de 
vacina (Vacina 

antirábica). 

Comunicação 

- Atualização da 
página da Clínica 

Escola; 
- Criação e atualização 

de mídias sociais 
(Instagram e 
Facebook); 

- Criação de sistema 
pastas compartilhadas 

para gerenciamento 
informações; 

- Identificação visual; 
- Disponibilidade de 

materiais informativos 
referentes ao período 
de pandemia Covid-

19. 

- Comunicação com 
os parceiros 

internos; 
- Divulgação das 

atividades 
desenvolvidas. 

- Atualização 
sistemática de 

informações e mídias 
sociais. 

Atendimentos 

- Adequação e 
implantação do Plano 

de Biossegurança; 
- Disponibilização de 
EPIs, termômetro e 

materiais para 
higienização no 

período de pandemia; 
- Atualização de 

planilha para registro 
de atendimentos; 

- Sistema 
informatizado para 

gestão dos 
atendimentos; 

- Listas de espera 
informatizada para 

atendimento. 

- Criação de planilha 
informatizada para 

registro de 
atendimentos; 

- Criação de prontuário 
eletrônico; 

- Ampliação do 
quantitativo de 
atendimentos. 
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- Aumento das 
atividades 

assistenciais e 
quantidade de 

pessoas atendidas. 

Avaliação 
- Aumento na adesão 

da Autoavaliação 
institucional 

- Ausência de 
Instrumento de 
avaliação para a 

CEI.-  

- Implantação do 
Instrumento de 

avaliação específico 
para a CEI; 

- Criar a cultura de 
avaliação. 

 
Algumas fragilidades apontadas em 2019 não foram sanadas em 2020, destacam-se: 

ausência de um instrumento específico para avaliação da CEI; falta de divulgação das melhorias 

realizadas; readequação de espaços para atender as novas demandas dos atendimentos das 

residências; recursos humanos insuficiente e/ou inadequado para atender ao plano de expansão 

da CEI; equipamentos obsoletos e inoperantes, entre outros. 

No ano de 2020, registra-se a efetivação de ações de melhorias previstas, destacam-se: 

plano de expansão de atendimentos e de sustentabilidade financeira; a aquisição de 16 novos 

computadores e a implantação do sistema de Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários 

(AGHU) em 06 computadores, entretanto estão inoperantes e aguardando a finalização da 

parceria com a HUMAP; disponibilização de computadores em todos os setores da CEI; 

implantação do Laboratório de Enfermagem; Programa Institucional de Extensão Universitária 

“Clínica Escola Integrada: Assistência Multiprofissional à Saúde Humana”; inserção das 

residências uni e multiprofissionais do INISA e FAMEZ;  implantação de fluxos de entrada na CEI e 

de trabalho nos ciclos de vida; ressalta-se também o pronto atendimento do setor de manutenção 

às demandas da CEI, entre outras. 

De forma geral e por ser um ano atípico, algumas das atividades realizadas na CEI atingiram 

parcialmente seus objetivos, pois o número de atendimentos presenciais foi inferior a 2019. 

Entretanto, evidencia-se a continuidade da assistência à população pelas atividades da sala de 
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vacina; pelos ambulatórios do curso de Medicina; pelos teleatendimentos e telemonitoramentos 

realizados pelos cursos de graduação, reforçando o comprometimento da UFMS com a formação 

profissional e com a saúde da população do Estado. 

 
Ciclo avaliativo 2018, 2019 e 2020 

 
De acordo com o Relatório de Autoavaliação Setorial 2018, algumas ações foram atendidas 

incluindo: aumento das atividades assistenciais e quantidade de pessoas atendidas; aumento de 

atividades de extensão destinadas à comunidade externa; aumento de uma fisioterapeuta no quadro 

e reposição de uma assistente de administração que já estava em falta; aquisição de um aquecedor 

para piscina já instalado; organização e controle quanto ao número de atendimentos por área da 

Fisioterapia; manutenção de ares-condicionados; organização dos espaços dos consultórios e 

materiais subutilizados garantindo possibilidade de aumento das atividades; resolução de problemas 

estruturais (goteira); fortalecimento da integração Clínica Escola Integrada/Curso. 

Vale destacar em 2019/2, com a nova coordenação da CEI foi elaborado o PG-CEI, que teve 

como principais decorrências: (1) na gestão de processos: a aprovação do novo Regulamento da 

Clínica Escola Integrada (Resolução 188, de 30 de outubro de 2019), a implantação do modelo 

metodológico, a organização da CEI por ciclos de vida, registro de solicitação para a realização das 

atividades (ensino, pesquisa e extensão), aumento na captação de projetos (ensino, pesquisa e 

extensão) comunicação via mídias sociais, entre outros; (2) na gestão de pessoas: a criação do Comitê 

Gestor da CEI; a reorganização das atribuições dos servidores; aquisição de uma bolsa estágio, entre 

outros; (3) na gestão de espaços: readequação dos espaços com a  exclusão de ociosos e  criação de 

sala de estudo para alunos com computador; reestruturação do setor de hidroterapia, pintura interna 

de toda CEI;  do setor entre outros. 

Em 2020, merece destaque: (1) na gestão de processos: continuidade das ações previstas no 

PEG e PES-CEI; a aprovação do Programa Institucional de Extensão Universitária “Clínica Escola 

Integrada: Assistência Multiprofissional à Saúde Humana” (Resolução No 116, de 14 de setembro de 

2020); a inserção das residências do INISA, FAMED e FAMEZ; a proposta de extensão da parceria com 

a SESAU para a inserção da vacina antirrábica; o registro de solicitação para a realização das 

atividades (ensino, pesquisa e extensão);  comunicação via mídias sociais; reorganização do acesso 

aos prontuários da CEI, entre outros; (2) na gestão de pessoas: reorganização de atividades para 

criação da Gestores de ciclo composto por um professor e um técnico da CEI, entre outras; (3) na 
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gestão de espaços: implantação do Laboratório de Enfermagem, reorganização de espaços (mudança 

da sala de vacina e da  sala para professores), entre outras. 

No período 2018-2020 registra-se como fragilidade: (1) na gestão de processos: a inconclusão 

da parceria CEI-HUMAP; a não implantação do fluxo de entrada de pacientes e o registro por ciclos 

de vida;  a falta de prontuário eletrônico, a inexistência de um instrumento avaliativo próprio 

direcionado aos alunos, professores, técnicos e usuários da CEI,  entre outros; (2) na gestão de 

pessoas: falta de técnicos administrativos e para atender ao PES-CEI; inadequação de atribuição ao 

técnico de nível médio de prótese e órtese, entre outras; (3) na gestão de espaços: espaços com área 

excessiva e distribuição inadequada, inviabilizando a implantação de novas atividades na CEI e 

fragilizando o PES-CEI. 

De forma geral, observa-se que no período 2018-2020, a CEI contribui de forma efetiva para 

que a UFMS cumprisse com seu papel de Responsabilidade social e ao implantar o plano de gestão 

PG-CEI 2019/2 oportunizou um novo olhar sobre os processos existentes e novos direcionamentos 

para aumentar, diversificar e garantir mais qualidade e efetividade nas ações de prestação de 

serviços de saúde oferecidos à comunidade sul-mato-grossense. 

 

3.2.2.10 Clínicas Odontológicas - FAODO 
 

O Complexo de Clínicas Odontológicas da Faculdade de Odontologia da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul possui sete clínicas odontológicas com área total 

construída de 3.432,39m2 e a Clínica Odontológica Auto Garcia Ribeiro, destinada ao atendimento de 

pacientes portadores de necessidades especiais, com o total de 325,97m2. As clínicas comportam o 

total de 91 consultórios odontológicos; o complexo possui também sala de radiografia panorâmica 

digital, sala de radiografias periapicais, além de laboratórios e salas de aula. Abaixo estão os números 

referentes ao número de procedimentos odontológicos realizados no complexo de clínicas 

odontológicas no triênio 2018-2020. 

 
Tabela 70 - Número de atendimentos realizados no triênio 2018-2020. 

Ano 
Meses 

2018 2019 2020 

Jan * * 1052 

Fev * 383 510 

Mar 994 1315 * 

Abr 1251 1483 * 

Mai 979 1086 * 
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Jun 678 985 * 

Jul * 216 * 

Ago 882 1618 * 

Set 1451 2168 * 

Out 1196 1321 * 

Nov 1177 1736 * 

Dez 216 32 * 

TOTAL 8.824 12.343 1.562 

Fonte: FAODO. 2021. 

 
A implantação do Proasb – Programa de Assistência à Saúde Bucal em 2019 permitiu a 

ampliação das ações desenvolvidas na Faculdade de Odontologia. Por meio do programa, a Faodo 

oferece assistência odontológica à comunidade interna e externa à UFMS, além do desenvolvimento 

de projetos de extensão e ensino. 

Em relação aos dados de 2020 apresentados na tabela acima, verificou-se queda significativa 

no número de atendimentos no ano de 2020, devido ao estado de emergência em saúde pública 

decorrente da Covid-19. A pandemia impediu a realização do tratamento clínico, por se tratar de um 

ambiente clínico comunitário, ou seja, potencial risco à contaminação. Na Faodo, as atividades 

acadêmicas possíveis de serem ministradas remotamente, assim foram feitas de março a dezembro 

de 2020. O reduzido número de procedimentos odontológicos realizados em 2020 traduziu prejuízos 

no atendimento à comunidade e no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, as ações 

planejadas para 2021 e/ou no momento que cessar a pandemia têm o objetivo de minimizar e 

compensar as perdas ocorridas em naquele ano. 

Quanto ao planejamento das ações da Faodo, mantêm-se as variáveis anteriormente 

expostas, com certa invariabilidade em função do período da pandemia. 

 
Quadro 12 - Fragilidades e potencialidades das Clínicas Odontológicos - FAODO de 2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades Ações de melhorias 

Triagem 

- Identificação das 
necessidades de 
tratamento e 
encaminhamentos nos 
serviços da Unidade. 

- Demanda maior que a 
capacidade de 
atendimento 

- Projeto piloto para 
serviço eletrônico de 
entrada, saída e agenda 
dos pacientes. 
- Marcação no serviço de 
triagem em função do 
número de atendimento 
finalizados 

Número de 
atendimentos 

- Os atendimentos 
suprem as necessidades 
curriculares e fortalecem 
a formação acadêmica 

- O número de 
atendimentos reduzido por 
período, em função da 
pandemia 

 - Implantação de projetos 
de extensão a fim de 
aumentar o número de 
atendimentos. 
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Modalidades de 
tratamentos 

- Tratamento clínico 
integral na atenção 
básica e secundária; 
encaminhamentos na 
atenção terciária. 

- Alguns pacientes 
não conseguem a 
realização do 
tratamento 
odontológico integral. 

- Projetos de cursos de pós-
graduação lato sensu. 
Convênios com outras 
instituições que oferecem a 
atenção terciária (alta 
complexidade). 

Documentação 
odontológica 

- Documento completa 
dos pacientes, 
preenchendo os 
requisitos clínicos, 
jurídicos e legais. 

- A documentação é física. 
- Dificuldades na 
padronização do 
preenchimento dessa 
documentação. 

- Implantação de projeto 
piloto do sistema de 
agendamento e 
acompanhamento dos 
usuários 

Fonte: FAODO. 2021. 

 

3.2.2.11 Escritórios Modelos de Assistência Judiciaria - EMAJ 
 

A UFMS possui três Escritórios Modelos de Assistência Judiciária: na Faculdade de Direito 

(FADIR), no CPTL e no CPAN. 

 

3.2.2.11.1 Escritório Modelo de Assistência Judiciária - EMAJ/FADIR 

 
O Escritório Modelo de Assistência Judiciária, além de atuação contundente no âmbito da 

extensão universitária, perpassa também pelas áreas de ensino e pesquisa. 

Há também, de forma reflexa, gerenciamento da educação jurídica, no âmbito da ciência, 

tecnologia e inovação. Nesse tripé tecnológico há incentivo e estímulo aos acadêmicos de Direito, 

em especial, aos vinculados à disciplina de Estágio Obrigatório-Prática Jurídica 1, 2, 3 e 4, e aos 

acadêmicos bolsistas e voluntários dos Projetos de Extensão vinculados, com ferramentas de 

processo eletrônico, visitas técnicas a órgãos do Poder Judiciário, conhecimento das plataformas e 

gerenciamento advocatício-processual. 

Esclarecemos que os atendimentos aqui produzidos vão além da assistência judiciária. Estão 

enquadrados no eixo 16 do PNUD da ONU, e em especial, promover sociedades inclusivas e o acesso 

à Justiça, responsável e inclusiva, e a produção do campo jurídico pedagógico diante das angustias 

sociais apresentadas (https://praticajuridica.ufms.br/atuacao-da-pratica-juridica-em-prol-dos-

objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/). 

Os acadêmicos, buscam, seja pela: mediação, consultoria, ou até judicialização, potencializar 

a resolução do problema, ou mesmo o simples benefício do esclarecimento de dúvidas jurídicas. 

Há o desenvolvimento de atividades de ensino, extensão e pesquisa, as quais além de 

proporcionarem aos acadêmicos de Direito o contato com a realidade da sociedade, fomentam o 

conhecimento prático por meio do atendimento à população vulnerável (hipossuficientes, 

https://praticajuridica.ufms.br/atuacao-da-pratica-juridica-em-prol-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://praticajuridica.ufms.br/atuacao-da-pratica-juridica-em-prol-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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trabalhadores sem representação sindical, estrangeiros, refugiados e ribeirinhos) acerca dos direitos 

humanos trabalhistas, previdenciários e sociais. 

Insta destacar que todas as atividades são oficiais e registradas nos protocolos do Ministério 

da Educação (SIGPROJ/MEC). 

O EMAJ/FADIR por meio dos Projetos de Extensão, como o Clínicas Jurídicas em Direitos 

Fundamentais Trabalhistas, Penais e Previdenciários, permite que os acadêmicos desenvolvam e 

tenham contato com a realidade prática, possibilitando o desenvolvimento da cidadania e 

aprimoramento das técnicas emancipatórias. 

Diante disso, o projeto tem como proposta a inovação jurídica na abordagem do 

conhecimento bem como sua transmissão, colaborando com o aumento da qualidade dos serviços 

jurisdicionais no âmbito da extensão universitária e ainda estimular o ensino jurídico por disseminar 

experiências exitosas. 

O EMAJ/FADIR possui expressivo reconhecimento ante as Instituições Jurídicas, tendo 

recebido diversos prêmios da AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil) nos anos de 2017 e 

2018, por Boas Práticas, e em de 2019, Prêmio de Menção Honrosa na categoria de Instituições 

Públicas, do I Prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça em 2019, pela importante atuação 

em Direitos da Seguridade Social, em especial, com os projetos e atendimentos realizados em prol 

da equidade de gênero e emancipação das mulheres na região do Pantanal 

(https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-da-ufms-recebe-premio-da-ajufe-por-boas-praticas-

voltadas-equidade-de-genero/). 

Além disso, realizam-se diversos eventos, como Visitas Técnicas com os acadêmicos, 

participação em Ações Sociais e Justiça Itinerante, Cursos e Palestras, visando proporcionar 

intercâmbio institucional de informações nas áreas de atuação da Prática Jurídica da Faculdade de 

Direito (Educação Jurídica por meio da Extensão) através do atendimento aos assistidos, confecção 

de peças relacionadas às ações protocoladas e realização das respectivas audiências, conciliações e 

mediações. 

Entre os eventos ocorridos em 2019, podemos citar as Visitas Técnicas ao TRE/MS, TCE/MS, 

JF/MS, TJMS, TRT24ª; Ações Sociais, como “Ação Cidadã” e “IFMS Amigo”; Viagem para Justiça 

Itinerante em Coxim/MS; Palestra sobre intercâmbio na Universidade de Coimbra em Portugal; 

Projeto de Ensino sobre as Alterações promovidas pela Reforma Trabalhista; e Palestra sobre o 

empreendedorismo na advocacia, em parceria com a VERUS, Empresa Júnior da FADIR, conforme 

abaixo: 

https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-da-ufms-recebe-premio-da-ajufe-por-boas-praticas-voltadas-equidade-de-genero/
https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-da-ufms-recebe-premio-da-ajufe-por-boas-praticas-voltadas-equidade-de-genero/
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https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-participa-de-acoes-sociais-em-celebracao-ao-dia-do-

nacional-do-voluntariado/ 

https://praticajuridica.ufms.br/visita-tecnica-no-tribunal-regional-eleitoral/ 

https://praticajuridica.ufms.br/palestra-sobre-intercambio-na-uc-entusiasma-academicos-de-

direito/ 

https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-itinerante-coxim/ 

https://praticajuridica.ufms.br/academicos-participam-de-visita-tecnica-no-tre-ms/ 

https://praticajuridica.ufms.br/visita-tecnica-no-tce-ms/ 

https://praticajuridica.ufms.br/academicos-participam-de-visita-tecnica-no-trt-24a/ 

https://praticajuridica.ufms.br/inscricoes-abertas-para-talk-advocacia-e-empreendedorismo-um-

papo-com-egressos-da-ufms-e-da-verus/ 

Ademais, importante registrar exemplos de atendimentos exitosos de nossa atuação ao longo 

dos anos, como a participação na Expedição da Cidadania no Pantanal, em parceria com a AJUFE. 

Esse e outros atendimentos podem ser conferidos nos links: 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77281-expedicao-da-cidadania-levara-servicos-da-justica-a-

populacao-carente-do-pantanal;  

http://www.funtrab.ms.gov.br/em-parceria-com-a-ufms-funtrab-realiza-atendimento-gratuito-de-

causas-trabalhistas-na-capital/;  

http://www.funtrab.ms.gov.br/parceria-funtrab-e-ufms-para-atendimento-juridico-de-causas-

trabalhistas-comemora-resultados/ . 

Desde 2019 passamos a utilizar um Escritório Virtual para registro, acompanhamento e 

organização de nossos atendimentos e andamentos processuais. 

Diante disso, é possível demonstrar alguns números das atividades realizadas em 2020, que 

foram: 

1. Atendimentos à comunidade urbana - plantão trabalhista presencial no âmbito da 

Superintendência Regional do Trabalho (antes do enfrentamento à pandemia): 27; 

2. Participação em audiências (antes do enfrentamento à pandemia): 01; 

3. Atendimentos presenciais no EMAJ – casos sensíveis (antes do enfrentamento à 

pandemia): 05; 

4. Plantão de dúvidas jurídicas por e-mail e whats app - foram recebidas dúvidas até de 

outros estados, como São Paulo: cerca de 200 atendimentos; 

https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-participa-de-acoes-sociais-em-celebracao-ao-dia-do-nacional-do-voluntariado/
https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-participa-de-acoes-sociais-em-celebracao-ao-dia-do-nacional-do-voluntariado/
https://praticajuridica.ufms.br/visita-tecnica-no-tribunal-regional-eleitoral/
https://praticajuridica.ufms.br/palestra-sobre-intercambio-na-uc-entusiasma-academicos-de-direito/
https://praticajuridica.ufms.br/palestra-sobre-intercambio-na-uc-entusiasma-academicos-de-direito/
https://praticajuridica.ufms.br/pratica-juridica-itinerante-coxim/
https://praticajuridica.ufms.br/academicos-participam-de-visita-tecnica-no-tre-ms/
https://praticajuridica.ufms.br/visita-tecnica-no-tce-ms/
https://praticajuridica.ufms.br/academicos-participam-de-visita-tecnica-no-trt-24a/
https://praticajuridica.ufms.br/inscricoes-abertas-para-talk-advocacia-e-empreendedorismo-um-papo-com-egressos-da-ufms-e-da-verus/
https://praticajuridica.ufms.br/inscricoes-abertas-para-talk-advocacia-e-empreendedorismo-um-papo-com-egressos-da-ufms-e-da-verus/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77281-expedicao-da-cidadania-levara-servicos-da-justica-a-populacao-carente-do-pantanal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77281-expedicao-da-cidadania-levara-servicos-da-justica-a-populacao-carente-do-pantanal
http://www.funtrab.ms.gov.br/em-parceria-com-a-ufms-funtrab-realiza-atendimento-gratuito-de-causas-trabalhistas-na-capital/
http://www.funtrab.ms.gov.br/em-parceria-com-a-ufms-funtrab-realiza-atendimento-gratuito-de-causas-trabalhistas-na-capital/
http://www.funtrab.ms.gov.br/parceria-funtrab-e-ufms-para-atendimento-juridico-de-causas-trabalhistas-comemora-resultados/
http://www.funtrab.ms.gov.br/parceria-funtrab-e-ufms-para-atendimento-juridico-de-causas-trabalhistas-comemora-resultados/
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5. Spots com informações jurídicas de utilidade pública na programação da Rádio UFMS: 

cerca de 1.000 reproduções de conteúdo na rádio; alcance social – todos os ouvintes da rádio UFMS); 

6. Realização de palestras à comunidade externa: alcance social de aproximadamente 

3.000 pessoas; 

7. Andamentos processuais: 945; 

8. Compromissos agendados: 114; 

9. Elaboração de artigos científicos, resumos e cartilhas;  

10. Elaboração de pesquisa de jurisprudências;  

11. Implementação do Instagram do EMAJ com informações de utilidade pública; 

12. Reuniões por videoconferência;  

13. Participação em seminários, congressos e eventos virtuais;  

14. Elaboração de peças e pareceres jurídicos;  

15. Implementação da Escola Virtual do EMAJ para ministrar cursos, atualmente em 

andamento o Curso de Direito Notarial e Registral;  

16. Recebimento de honorários advocatícios por meio da subconta do EMAJ;  

17. Recebimento de estagiária para o EMAJ – Pró-Estágio; 

18. Recebimento de doações de: computadores, mobiliário geral, mobiliário para Tribunal 

do Júri, dois veículos, sendo um tipo sedan e outro tipo minivan para participações em audiências, 

compromissos gerais do EMAJ e Projetos de Justiça Itinerante;  

19. Aquisição de materiais: persianas; reforma de estofados; pastas de documentos; e 

uniformes. 

Nessa direção, desde 2015 já passaram pelos atendimentos da Prática Jurídica da Faculdade 

de Direito da UFMS mais de 1.000 pessoas, tendo o EMAJ/FADIR um importante e expressivo alcance 

social. 

Já atuaram mais de 20 colaboradores externos enquanto extensionistas voluntários 

(servidores da UFMS, Juízes, servidores do INSS, Oficial de Justiça, Tabeliães, tanto na capacitação 

dos alunos por meio de palestras e jornadas acadêmicas, tanto na colaboração de advogados na 

atuação prática em casos específicos). 

Atualmente, a Prática Jurídica está com espaço na programação da Rádio UFMS Educativa 

99.9. Já foram gravados cerca de quatro programas com os temas de Estrutura e Competência da 

Justiça do Trabalho; Audiência Trabalhista; e Assédio Moral. São realizadas entrevistas com 

especialistas e profissionais da área e dirimidas as principais dúvidas acerca dos temas de forma a 
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transmitir informações de qualidade e de forma simplificada à população, contamos com a 

colaboração dos acadêmicos para sugestões de temas e participação nas gravações 

(https://praticajuridica.ufms.br/temas-para-programas-da-pratica-juridica-na-radio-ufms-

educativa-99-9/). 

Ademais, desenvolvem-se os seguintes projetos relacionados: 

 
1.  Curso de Extensão em Direito Notarial e Registros Públicos: visa aprimorar os 

conhecimentos atinentes aos registros públicos, em suas diversas modalidades – registro de imóveis, 

registro civil de pessoas naturais, registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, 

tabelionato de notas e tabelionato de protesto. Ocorre em dois módulos de forma cíclica, sendo que 

em 2020 contou com a participação de 45 alunos matriculados em cada módulo e foi adaptado para 

a modalidade de ensino à distância em razão do enfrentamento ao coronavírus. É coordenado e 

supervisionado pelo professor Aurélio Tomaz da Silva Briltes. 

2. Projeto “Falando dos direitos em época de Coronavírus”: numa iniciativa de atender a 

demanda da população neste cenário inédito e sanar questões legais, a Faculdade de Direito da UFMS 

teve aprovado o projeto “Falando dos direitos em época de Coronavírus” no edital de ações, ideias e 

propostas de enfrentamento à Covid-19 promovido pela Universidade, sob coordenação da 

professora Tchoya Gardenal Fina do Nascimento. O objetivo do projeto é prestar esclarecimentos e 

orientar a comunidade sobre temas cruciais diante deste cenário de pandemia, como: cumprimento 

de contratos, relações de consumo, relações de trabalho, questões tributárias, de saúde, questões 

humanitárias e ambientais, e de ordem processual. Como resultados parciais do projeto tem-se a 

veiculação de 22 áudios em 1.191 entradas durante a programação no período de 21 de abril a 12 de 

agosto com um alcance que abrange as cidades de Sidrolândia, Rochedo, Dois Irmãos do Buriti, 

Terenos e Campo Grande.  

Assim, conclui-se que o projeto realiza com excelência a função social que a Prática Jurídica 

possui, promovendo o acesso à justiça à população, ao lhe fornecer informações relevantes e 

confiáveis, com o apoio dos acadêmicos do curso de Direito, aprendizes dessa ciência, e com o 

suporte técnico de conhecimento dos professores, assegurando uma oportunidade de aprendizagem 

para ambas as partes. Diante da instrumentalidade eficiente do projeto, a expectativa é que ele 

permaneça ativo mesmo após a pandemia. 

https://praticajuridica.ufms.br/temas-para-programas-da-pratica-juridica-na-radio-ufms-educativa-99-9/
https://praticajuridica.ufms.br/temas-para-programas-da-pratica-juridica-na-radio-ufms-educativa-99-9/
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Dessa forma, buscamos consolidar e desenvolver nossas atividades em primazia da assistência 

jurídica de qualidade e do ensino jurídico e humanístico aos acadêmicos de Direito, conforme se 

verifica na tabela comparativo a seguir: 

 
Tabela 71 - Atividades do Escritório Modelo de Assistência Judiciária/FADIR - ciclo avaliativo 2018, 
2019 e 2020. 2020. 

2018 2019 2020 

Desempenho das 
atividades com 

dificuldades acerca de: 
espaço físico; sistemas; 
equipe reduzida; sem 
acadêmicos bolsistas, 

entre outros. 

Desempenho das 
atividades com 
implementação de 
sistema de gestão jurídica; 
recebimento de doações 
de móveis; concessão de 
bolsas para acadêmicos; 
recebimento de verbas 
para desenvolvimento dos 
projetos (Contrato Nº 
63/2019-UFMS), entre 
outros. 

Desempenho das 
atividades com 
recebimento de doações 
de mais móveis; 
recebimento de doações 
de veículos; continuidade 
na implementação de 
concessão de bolsas para 
acadêmicos; continuidade 
no desenvolvimento dos 
projetos (Aditivo nº01 do 
Contrato Nº 63/2019-
UFMS), entre outros. 

 
No quadro a seguir, destaca-se o aspecto mais relevante para a gestão da EMAJ/FADIR, 

quanto à responsabilidade social, verificando-se as fragilidades e ações de melhorias que 

necessitamos: 

 
Quadro 13 - Quadro de Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de Assistência 
Judiciária/FADIR. 2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Relações estabelecidas 
pela instituição com o 
setor público, como 

setor produtivo e com o 
mercado de trabalho 

Extensão Universitária; 
Atendimento comunitário 
a pessoas carentes; 
Recebimento de 
premiações: da associação 
nacional de juízes 
federais; Prêmio de 
Prática Jurídica; Prêmio 
Innovare; recebimento de 
móveis de doação; 
recebimento de veículos 
de doação; firmamento do 
Contrato Nº 63/2019-
UFMS com apoio da FAPEC 
em virtude de 
recebimento de verba de 
doação para 
desenvolvimento das 
atividades dos Projetos do 
EMAJ/FADIR; concessão 

Ausência de sistemas de 
informação próprio; 
Site de gerenciamento de 
processos virtuais; 
Mais captação de fonte de 
recursos próprios; 
Escassez de servidores. 

Elaboração de convênios; 
editais de seleção de 
bolsistas 
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de bolsas para acadêmicos 
de Direito 

 
3.2.2.11.2 Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ/CPTL 

 
A reestruturação do Núcleo de Práticas Jurídicas, ocorrida em 2019, oportunizou uma nova 

dinâmica administrativa, viabilizando a formalização dos Laboratórios de Práticas Jurídicas Reais 

existentes no Curso de Direito do CPTL, e realocação de estrutura mobiliária e espaços físicos já 

ocupados, bem como, adequação dos Regulamentos dos Laboratórios e indicação de professores 

responsáveis por estes. 

Com isso, o Escritório Modelo de Assistência Judiciária do CPTL, estrutura administrativa 

instalada na Unidade I, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 1662, Três Lagoas – MS, sob Coordenação 

do Professor Me. Evandro Carlos Garcia, conforme PORTARIA Nº 899, DE 19 DE JUNHO DE 2019 (* 

Republicada por ter constado incorreção, quanto à original, na Edição do Boletim Oficial nº 7.065, 

pág. 256, de 21 de junho de 2019) do REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL. 

Atualmente 3 (dois) laboratórios estão sob a gestão e organização do Escritório Modelo de 

Assistência Judiciária do CPTL: 1. Núcleo de Apoio e Assistência Judiciária – Processo nº 

23448.000230/2020-77 – Constituição: SEI nº 1763460 – Indicação de Professor Responsável: SEI nº 

2287547 – Regulamento do Laboratório: SEI nº 2318634; 2. Núcleo de Mediação e Conciliação – 

Processo nº 23448.000246/2020-80 – Constituição: SEI nº 1765598 – Indicação de Professor 

Responsável: SEI nº 2287632 – Regulamento do Laboratório: SEI nº 2318645; 3. Laboratório de 

Desenvolvimento Humano – Processo nº 23448.002839/2020-81 – Constituição: SEI nº 1765598 – 

Indicação de Professor Responsável: SEI nº 2287508 – Regulamento do Laboratório: SEI nº 2318611. 

As práticas jurídicas reais desenvolvidas nos laboratórios do EMAJ/CPTL, por suas 

peculiaridades, possibilitam contato direto com a comunidade externa à UFMS, prestando serviços 

de orientação jurídica, tentativas de conciliação e mediação, bem como, patrocinando ações judiciais 

de pessoas consideradas economicamente hipossuficientes, contribuindo para a pacificação social e 
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reconstrução das relações intersubjetivas, bem como, enriquecer o ensino com atividade prática 

eminentemente pedagógica para os alunos do Curso de Direito, fortalecendo o ensino teórico, com 

objetivo de estimular o conhecimento crítico da realidade social e sensibilizar o aluno para o 

atendimento de necessidades sociais balizadas por valores éticos, bem como, a valorização e a 

primazia das ações relacionadas que preconizam fortalecer a orientação acadêmica voltada para a 

prática profissional, contribuindo para a formação de acadêmicos críticos, reflexivos, conforme, 

conforme pretende o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS. 

No Quadro 14 são apresentadas as fragilidades e potencialidades observadas no Escritório 

Modelo de Assistência Judiciária do CPTL, em 2020. 

 
Quadro 14 – Quadro de Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de Assistência 
Judiciária/CPTL. 2020. 

 Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Corpo 
docente 

1. Compromissado 
com a finalidade das 
atividades 
desenvolvidas. 
 
Solícito no 
atendimento das 
demandas do 
laboratório. 
 
Em 2020, a equipe de 
professores 
orientadores junto aos 
Laboratórios do 
EMAJ/CPTL encerrou o 
ano letivo com 4 
professores. 

1. Corpo docente ainda 
insuficiente para o 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas 
junto aos laboratórios 
do Curso de Direito. 

1. Solicitações 
constantes para 
destinação de vagas 
para concurso público 
para suprir a 
necessidade do 
laboratório. 

Técnico 
administrativo 

1. Interessado em 
aprender os 
procedimentos 
necessários ao 
desenvolvimento das 
atividades sob sua 
responsabilidade. 
 
2. Capacidade para 
aprender novas 
atividades. 
 
4. Ética profissional. 
 
5. Organização e 
manutenção da ordem 
nos laboratórios. 
 

1. Existência de apenas 
um técnico 
administrativo 
disponível para 
atender os 
laboratórios, e a 
estrutura 
administrativa do 
EMAJ/CPTL, o que 
dificulta o 
desenvolvimento das 
atividades com 
segurança, diante da 
possibilidade de 
ausências, faltas, 
licenças, 
afastamentos, 
exoneração, férias e 

1. Contratação de 1 
estagiário efetivada. 
 
2. Solicitação de mais 1 
(um) estagiário, como 
solução paliativa e 
temporária. 
 
2. Solicitação de mais 
um técnico 
administrativo para 
dar suporte às 
atividades 
desenvolvidas nos 
laboratórios. 
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6. Zelo pelo patrimônio 
público destinado ao 
laboratório. 

outros imprevistos que 
o servidor está sujeito. 
 
3. Excesso de trabalho 
para execução por um 
único servidor. 

 
Quadro 15 - Comparativo dos três últimos anos do ciclo avaliativo, ou seja, 2018, 2019 e 2020, do 
Escritório Modelo de Assistência Judiciária/CPTL. 

 Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

2018 

1. Equipe de professores 
e técnico 
compromissado com a 
finalidade das atividades 
desenvolvidas. 

2. Servidores solícitos no 
atendimento das 
demandas do 
laboratório. 

3. Prestação de Serviços 
à comunidade externa 
local e regional com 
qualidade. 

1. Espaço físico 
pequeno, com 
necessidade de novo 
espaço para 
desenvolvimento de 
atividades práticas reais 
em laboratórios que 
ofereçam outras 
práticas além das 
existentes e para melhor 
acomodação dos alunos 
que desenvolvem o 
estágio obrigatório 
supervisionado. 

2. Existência de um 
único laboratório. 

3. Corpo docente 

insuficiente para o 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas 
junto aos laboratórios do 
Curso de Direito. 

4. Existência de apenas 
um técnico 
administrativo 
disponível para atender 
os laboratórios, e a 
estrutura administrativa 
do EMAJ/CPTL, o que 
dificulta o 
desenvolvimento das 
atividades com 
segurança, diante da 
possibilidade de 
ausências, faltas, 
licenças, afastamentos, 
exoneração, férias e 
outros imprevistos que o 
servidor está sujeito. 

1. Solicitações de novo 
espaço físico, mais 
amplo. 

2. Solicitações constantes 
para destinação de vagas 
para concurso público 
para suprir as 
necessidades do 
laboratório. 

3. Solicitação de mais um 
técnico administrativo 
para dar suporte às 
atividades desenvolvidas 
nos laboratórios. 

4. Solicitação de 2 (dois) 
estagiários, como solução 
paliativa e temporária. 
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5. Excesso de trabalho 
para execução por um 
único servidor técnico 
administrativo. 

6. Seção de Práticas 
Jurídicas, com limitações 
na autonomia de gestão 
administrativa. 

2019 

1. Equipe de professores 

e técnico compromissado 
com a finalidade das 
atividades desenvolvidas. 

2. Servidores solícitos no 
atendimento das 
demandas do laboratório. 

3. Prestação de Serviços à 
comunidade externa local 
e regional com qualidade. 

4. Nova estrutura de 

gestão administrativa, 
deixando de ser Seção de 
Práticas Jurídicas, para se 
tornar Escritório Modelo 

de Assistência Judiciária, 
conferindo ao 
Coordenador do EMAJ 

maior autonomia na 
gestão administrativa, 
participação no Conselho 

de Campus, possibilidade 
de arrecadação própria de 
recursos financeiros com 
código próprio em Conta 

Única, Regulamento 
unificado dos Escritórios 
Modelos de Assistência 

Judiciária, onde há Cursos 
de Direito instalados. 

5. Destinação de novo 
espaço para as Práticas 
Jurídicas Reais na Unidade 

I, com maior visibilidade e 
acessibilidade para a 
população. 

6. Conclusão da 
capacitação de 02 
professores, em Curso 

oferecido pelo TJ/MS  

NUPEMEC, como 

1. Por excesso de trabalho 

e responsabilidades, em 
2019, um dos melhores 
técnicos do CPTL solicitou 

transferência de setor, 
por motivos de saúde. 

2. Um novo técnico foi 

designado para o EMAJ, 
mas com necessidade de 
ser capacitado para as 

atividades desenvolvidas. 

3. Permanece a existência 
de apenas um técnico 

administrativo disponível 
para os laboratórios, que 
dificultaria 

extremamente o 
desenvolvimento das 
atividades, diante de 

ausência, falta, licença, 
afastamento, 
exoneração, férias e 

outros imprevistos que o 
servidor está sujeito. 

4. Excesso de trabalho 
para execução por um 
único servidor. 

5. Número de Professores 
Orientadores ainda 
insuficientes. 

6. As obras no novo 
espaço destinado às 

Práticas Jurídicas Reais 
ainda em andamento, 
atraso nos cronogramas 

de atividades dos 
Laboratórios. 

1. Solicitações constantes 
para destinação de vagas 
para concurso público para 
suprir as necessidades do 
laboratório. 

2. Solicitação de 2 (dois) 
estagiários, como solução 
paliativa e temporária. 

3. Solicitação de mais um 

técnico administrativo 
para dar suporte às 
atividades desenvolvidas 

nos laboratórios. 
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Mediadores e 
Conciliadores judiciais, 
possibilitando um novo 
laboratório de Métodos 
Consensuais de Solução 
de Conflitos. 
7. Criação de mais um 

laboratório para 

desenvolvimento de 

atividades reais de 

mediação e conciliação.  

8. Disponibilidade de 2 
vagas para concurso 
público com finalidade de 
atender as necessidades 

dos Laboratórios de 
Práticas Jurídicas Reais, 
no EMAJ. 

2020 

1. Corpo docente 
compromissado com a 
finalidade das atividades 
desenvolvidas e solícito 
no atendimento das 
demandas dos 
laboratórios. 

2. Integração de 2 novos 
docentes, por concurso, à 
equipe de professores 

orientadores de práticas 
jurídicas reais, 
totalizando, ao final do 

ano letivo de 2020, 4 
professores. 

3. Formalização da 
constituição e início de 
atividades de 3 
Laboratórios de práticas 

Jurídicas Reais.  

4. Prestação de Serviços à 
comunidade externa local 
e regional com qualidade. 

5. Contratação de 1 
estagiário efetivada. 

1. Corpo docente ainda 
insuficiente para o 

desenvolvimento das 
atividades pedagógicas 
junto aos laboratórios do 

Curso de Direito. 

2. Existência de apenas 
um técnico administrativo 
disponível para atender 
os laboratórios, e a 

estrutura administrativa 
do EMAJ/CPTL, o que 
dificulta o 

desenvolvimento das 
atividades com 
segurança, diante da 
possibilidade de 

ausências, faltas, licenças, 
afastamentos, 
exoneração, férias e 

outros imprevistos que o 
servidor está sujeito. 

3. Excesso de trabalho 
para execução por um 
único servidor técnico 

administrativo. 

1. Solicitações constantes 
para destinação de vagas 
para concurso público para 

suprir a necessidade do 
laboratório. 

2. Solicitação de mais um 
técnico administrativo 
para dar suporte às 

atividades desenvolvidas 
nos laboratórios.  

3. Solicitação de mais 1 
(um) estagiário, como 
solução paliativa e 
temporária. 

 
3.2.2.11.3 Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ/CPAN 

 
Introdução 
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O Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ é um órgão sem finalidade lucrativa, de 

duração por tempo indeterminado e com vínculo jurídico e didático-pedagógico com o Curso de 

Direito do Campus do Pantanal da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 
Objetivos 

O objetivo geral do Escritório Modelo de Assistência Judiciária é desenvolver atividades 

eminentemente práticas, possibilitando ao acadêmico a vivência de situações reais e simuladas, 

inerentes ao exercício das diversas profissões jurídicas. 

De modo específico, o Escritório tem como objetivo prestar serviço de assistência judiciária 

gratuita à pessoa financeiramente hipossuficiente, com renda mensal até 1 (um) salário mínimo, 

desenvolvendo desse modo a sua função social aliada à atuação educacional. 

Noutro norte, o EMAJ visa despertar a sensibilidade dos acadêmicos para a relevância da 

prestação de serviços que a atividade jurídica tem junto à pacificação dos conflitos e bem-estar da 

sociedade, orientando-os a promover não só a judicialização dos temas trazidos ao Escritório, mas 

também os incentivando a utilizar as ferramentas da conciliação e mediação previstas na legislação. 

Tal órgão destina-se a coordenar, supervisionar e executar as atividades do estágio curricular 

do Curso de Direito, mediante a prestação de serviços de consultoria, assessoria e assistência jurídica 

às pessoas hipossuficientes, no sentido legal e defesa dos direitos humanos fundamentais. Não resta 

dúvida de que o EMAJ, além de ser um escritório modelo para a prática forense dos alunos do Curso 

de Direito, presta relevantes serviços à população carente de nossa cidade com a assistência jurídica 

gratuita, o que, sem dúvida, resulta no acesso à justiça, de grande parte da população carente dos 

municípios de Corumbá e Ladário, bem como a região do Pantanal, contribuindo para a construção 

de uma sociedade mais justa e consequentemente mais solidária. 

Diante da exigência cada vez maior de aprimoramento dos cursos de Direito, visando não só 

uma boa e satisfatória formação acadêmica, mas também a integração dos estudantes com a 

comunidade, especialmente com os mais carentes, o EMAJ surgiu como uma extensão da matriz 

curricular do Curso de Direito, tendo como principal finalidade a conscientização em torno de uma 

prática que estivesse mais relacionada com os problemas experimentados pelos cidadãos das 

comunidades mais próximas, sendo de fundamental importância a atuação dos acadêmicos em 

situações concretas da realidade social mediante a viabilização de orientações jurídicas, ajuizamento 

de ações e conciliações no âmbito interno do referido núcleo, assim como, numa atitude de 

transposição dos limites da IES, uma atuação direta in loco. 
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O EMAJ é um instrumento que garante àqueles que têm menor poder aquisitivo a 

possibilidade de exercerem seus direitos, já que, frequentemente, por falta de oportunidades ou 

recursos, acabam não tendo condições ou meios para isso, o que os priva de viverem plenamente a 

cidadania. É notório que o acesso do hipossuficiente à prestação da tutela jurisdicional pelo Estado é 

dispendioso e desalentador pela demora na realização da justiça, razão pela qual a existência do 

Escritório Modelo é um elemento que visa facilitar esse acesso e mudar o panorama e a realidade de 

grande parte da população carente.  

Conforme dados constantes no Relatório de Avaliação Institucional 20184, naquele ano foram 

registrados 111 (cento e onze) atendimentos, sendo 51 (cinquenta e uma) orientações verbais e 60 

(sessenta) ajuizamentos de ações judiciais. 

Já no ano seguinte (2019), o total de atendimentos registrados chegou a 72 (setenta e dois), 

sendo 10 (dez) orientações verbais e 62 (sessenta e dois) ingressos de ações processos judiciais. 

Em 2020, diante da pandemia do coronavírus e com o consequente risco de contágio que 

provocou à suspensão de atividades presenciais em diversos setores internos e externos a 

universidade, verificou-se uma já esperada redução nos atendimentos que, até novembro, somaram 

28 (vinte e oito), sendo 03 (três) orientações verbais e 25 (vinte e cinco) atendimentos que geraram 

novos processos ou impulsionamentos nas demandas já existentes. 

Entretanto, mesmo durante a pandemia, os acadêmicos foram e estão sendo orientados a 

realizarem atendimentos remotos, sob a supervisão dos professores, com vistas a diminuir os efeitos 

da falta de atendimento presencial. 

 
No Quadro 16 são apresentadas as fragilidades e potencialidades observadas no EMAJ/CPAN, 

em 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4https://seavi.ufms.br/files/2019/04/Relat%C3%B3rio-Compactado.pdf. 
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Quadro 16 - Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de Assistência Judiciaria /CPAN. 
2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

- Importância social 
- Suprir, de uma certa 
forma, a deficiência da 
cidade de Corumbá no 
que se refere ao acesso 
à Justiça, que é 
efetivado através da 
Defensoria Pública e de 
outros órgãos públicos 
de defesa dos direitos 
do cidadão, instituições 
que não conseguem 
atender à grande 
demanda de ações 
judiciais. 

- Atendimento à 
população com estímulo 
a não judicialização dos 
conflitos. 
- Imperioso destacar 
que o trabalho 
desenvolvido pelo 
Escritório Modelo de 
Assistência Judiciária se 
diferencia daquele 
desenvolvido pelas 
defensorias públicas 
devido, justamente, ao 
fato de constituir 
atividade de extensão 
que é realizada pelos 
acadêmicos de Direito, 
orientados por um 
professor advogado, 
devidamente inscrito no 
quadro da Ordem dos 
Advogados do Brasil-
OAB 

- Espaço inadequado. O 
espaço para a colocação 
de acadêmicos para 
atendimento, além de 
insuficiente, não atende 
os requisitos de 
confidencialidade que 
os temas de família 
tratados exigem. 
Ademais, a triagem dos 
casos é feita em sala 
onde o assistido fica 
exposto ao ter que 
manifestar o motivo que 
o leva a procurar o 
Escritório e 
consequentemente a 
Assistência Judiciária. 
- Falta total de 
divulgação pela 
Universidade da 
existência do EMAJ. Até 
onde se sabe, a 
divulgação é feita 
apenas pelos 
acadêmicos 
matriculados e pelos 
professores. 
- Os computadores 
usados pelos 
acadêmicos são 
obsoletos e nem sempre 
conseguem, sequer 
rodar os programas 
necessários para acesso 
aos sites dos Tribunais 
Superiores. 

a) Dotar o EMAJ com 
instalações físicas e 
equipamentos 
adequados para o bom 
desenvolvimento de 
suas atividades, além de 
manter atualizado o 
acervo bibliográfico 
específico; 
b) Ampliar o 
atendimento ao público 
carente, que poderiam 
ser prestados em alguns 
bairros da cidade, por 
exemplo. 
c) Instituir o programa 
de visitas técnicas 
orientadas de grupos de 
alunos devidamente 
acompanhados por seus 
professores 
orientadores a órgãos 
como Delegacias de 
Polícia; Presídios; Varas 
Cível, Criminal e do 
Trabalho; 

Fonte: CPAN. 2020. 

 
Analisando as fragilidades e potencialidades ao longo do triênio 2018-2020, constata-se que 

mudanças aconteceram, porém modestas. 

Em 2019, o EMAJ recebeu mais quatro computadores seminovos e passou a contar com uma 

fotocopiadora instalada em suas dependências, o que resultou em maior agilidade no atendimento 

ao público. Já em 2020, o Escritório Modelo recebeu mais dois armários de aço para arquivamento 

de pastas dos acadêmicos. Essas foram as melhorias verificados no período. 
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De outro vértice, neste mesmo triênio, permanecem a falta de divulgação dos trabalhos 

realizados pelo EMAJ, pela Universidade, bem como a falta de estrutura adequada para atendimento, 

já que as salas do EMAJ não possuem um espaço reservado onde os assistidos possam narrar os 

motivos que o levaram a procurar o Escritório, tendo em vista que em sua grande maioria são casos 

que envolvem Direito de Família e consequentemente tais questões, pela sua especificidade, 

envolvem temas sensíveis e que não podem ser expostos de forma a quebrar a confidencialidade 

necessária. 

Tais fragilidades leva-nos a uma reflexão sobre a adequação do nome “Escritório Modelo”, o 

que pode ser resolvido com maiores investimentos da Universidade, acarretando melhor 

aprendizagem aos alunos e um serviço de excelência aos assistidos. 

 

3.2.2.12 Memorial Henrique Spengler – CPCX 
 

O Memorial Henrique Spengler é um espaço de guarda e de conservação das obras e dos 

objetos pessoais do artista plástico Henrique de Melo Spengler, figura de expressiva atuação nas 

esferas política e cultural do estado de MS, especialmente nas questões relacionadas à construção 

identitária sul-mato-grossense, tema principal abordado em sua arte. 

As gravuras e telas produzidas por Spengler inspiram-se na iconografia Kadiwéu, 

apresentando-se como uma releitura dos seus padrões geométricos e espirais, das cores recorrentes, 

além de outros elementos estéticos que fazem referência ao processo histórico desse grupo. Tais 

indígenas habitaram, e ainda habitam, a região de Porto Murtinho, à sudoeste do estado de mato 

Grosso do Sul, e os seus antepassados são chamados de Mbayá-Guaicuru. 

Também faz parte do Memorial Henrique Spengler o Centro de Documentação Histórica, 

espaço constituído pelo acervo bibliográfico que pertencera a Henrique e pelos demais materiais 

impressos relacionados à sua vida pessoal e profissional. Além de artista plástico, era professor de 

História e foi diretor da Divisão Cultural de Coxim, ocasião em que organizou diversos eventos como 

a Folia da Bandeira, os tributos a Zacarias Mourão, os carnavais, as moagens, as versões do FORARTE 

(Fórum de Arte e de Cultura de Coxim), o Concurso Literário Otávio Gonçalves Gomes e a Rota das 

Monções, dentre outros. 

Tais registros se tornaram fontes históricas, permitindo ao pesquisador vislumbrar um 

momento histórico e as relações sociais envolvidas, as parcerias, os interesses e os conflitos. Nessa 

perspectiva, o Memorial Henrique Spengler e o Centro de Documentação Histórica buscam um 
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diálogo frequente com a história de Coxim, pensando os documentos que registram o passado a 

partir de questões presentes, portanto, com um sentido sempre renovado. 

O Centro de Documentação em História do Memorial Henrique Spengler é um espaço de 

guarda e de preservação do acervo impresso deixado pelo artista plástico. São coleções de livros, 

revistas, mapas, jornais, planejamentos de aulas, trabalhos e provas de alunos, material de campanha 

política, catálogos e folders de exposições artísticas e eventos culturais. Além de registros 

audiovisuais como fitas cassetes e VHS. 

O referido material vem sendo organizado pela técnica responsável pelo local de modo a 

viabilizar a pesquisa em diversas temáticas. Além de questões mais estreitamente ligadas à trajetória 

(pessoal e profissional) de Henrique Spengler, o referido arquivo oferece subsídios para se investigar 

aspectos relacionados à separação do estado de Mato Grosso, o ensino de História Regional de Mato 

Grosso do Sul, as políticas culturais na cidade e na região, bem como o processo de construção de 

identidade (s) e os seus significados. 

Os mais de seiscentos e setenta livros existentes no Centro de Documentação estão 

classificados em temáticas que facilitam a pesquisa acadêmica, especialmente na área de História. 

Assim, destacamos como categorias de livros: “Aspectos da História do Brasil: historiografia e fontes”; 

“Mato Grosso”; “Mato Grosso do Sul”; “Temática Indígena”; “História da América: historiografia e 

fontes” e “Obras literárias”, esta última contém poemas, romances, contos, novelas, crônicas e peças 

teatrais. Também constitui o acervo bibliográfico livros sobre “Geografia e Arqueologia”, 

“Biografias”, “Guerra do Paraguai”, “Educação e Filosofia” e outros. 

Em relação aos jornais, há um vasto número de exemplares (desde a década de 1970) do 

Jornal Correio do Estado, importante periódico de Campo Grande que ainda circula nos dias atuais. 

Diversos outros jornais estão arquivados no Centro de Documentação Histórica do Memorial, como 

o Correio do Pantanal, Farol do Pantanal, Jornal da Manhã, Jornal de Domingo, Folha de São Paulo, 

O Estado de São Paulo, Gazeta Pantanal e outros. 

Constitui ainda esse acervo as correspondências recebidas por Henrique Spengler, como 

cartões de felicitações de Natal, Ano Novo e de aniversário e um grande volume de cartas escritas 

para Spengler, especialmente quando ele estudou nos Estados Unidos (Fresno/Califórnia), em 1974. 

Enfim, são muitas as possibilidades para se transformar tais materiais em documentação histórica 

[1], já que o antigo proprietário desse acervo parece ter tido um presságio sobre a formação futura 

de um arquivo em torno de sua história, pois Henrique guardou de forma abrangente e minuciosa 

https://cpcx.ufms.br/memorial/historico-do-memorial-henrique-spengler#_ftn1
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um sem número de pistas, indícios e sinais [2] que permitem decifrar a sua própria vida, mas também 

para se perceber mudanças e permanências em um campo histórico mais amplo. 

O Memorial Henrique Spengler desenvolveu as seguintes atividades no período de 2020: 

 Organização temática do acervo documental que compõe o Centro de Documentação 

Histórica existente no referido Memorial. 

 Realização do Projeto de Extensão “A obra de Henrique Spengler: diálogos com a 

cultura Mbayá-Kadiwéu-Guaicuru - Ano 4”, coordenado pela docente Dra. Eliene Dias de 

Oliveira, entre agosto e dezembro/2020, o qual, inicialmente,  propunha a apresentação do 

Memorial Henrique Spengler e do acervo de artes plásticas do artista à comunidade escolar, 

a partir da releitura das artes elaboradas pelas etnias Mbayá-Kadiwéu-Guaicuru em 

exposições organizadas no espaço escolar, bem como através do contato in loco de 

estudantes e docentes, aproximando o memorial e seus artefatos da comunidade escolar. 

No entanto, com a situação de pandemia mundial ocasionada pelo Covid-19, o projeto, 

aprovado no Edital Proece 2020 Paext, foi remodelado e teve como produto final a produção 

de uma visita virtual apresentando o Memorial e suas obras à comunidade escolar e não 

escolar. 

 Apresentação de comunicações e resultados parciais de pesquisa em eventos 

científicos; 

No Quadro 17 destacam-se os aspectos mais relevantes para o Memorial Henrique Spengler, 

quanto à responsabilidade social. 

 
Quadro 17 - Fragilidades e potencialidades do Memorial Henrique Spengler – CPCX. 2020. 

Aspectos/itens Potencialidades Fragilidades Ações de melhorias 

Acervo de Artes Plásticas 

Diálogo com a 
comunidade em geral e 
escolar, apresentando a 
arte como algo vivo e 
dinâmico. 

Não existência de uma 
cultura de frequência a 
espaços museológicos. 

Continuidade de 
realização de projetos 
que visibilizem o acervo, 
como exposições e visitas 
guiadas. 

Acervo Documental e Artístico 
Realização de pesquisas 
nas áreas de Artes 
Plásticas, Letras e História 

Não existência de 
estrutura para recepção 
de pesquisadores. 

Planejamento de 
melhorias na infra-
estrutura. 

Acervo Bibliográfico e histórico 

Valorização do material 
como parte importante 
da história do Mato 
Grosso do Sul, 
principalmente das 
questões identitárias do 
Estado e do movimento 
cultural Guaycurus. 

Conservação do acervo. 
Capacitação do técnico 
responsável pelo acervo. 

Fonte: CPCX. 2020. 

https://cpcx.ufms.br/memorial/historico-do-memorial-henrique-spengler#_ftn2
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3.2.2.13 Atendimentos Psicológicos 
 

A UFMS possui três Unidades de Apoio denominadas Clínicas de Psicologia, sendo uma na 

Sede (FACH) e outras duas no Campus de Paranaíba (CPAR) e do Pantanal (CPAN). 

 
3.2.2.13.1 Unidade de apoio: Clínica de Psicologia – FACH 

 
A Seção5 de Atendimento Psicossocial, atendendo ao Art.24 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Psicologia, é a unidade responsável pelo desenvolvimento, apoio e execução 

de estágios e projetos voltados para a área da Psicologia Clínica e da saúde, subordinada 

administrativamente à Direção da Faculdade de Ciências Sociais do Campus de Campo Grande e 

tecnicamente ao Curso de Psicologia. Importante ainda, ressaltar que esta seção, conforme as 

Diretrizes Curriculares, é definida como Serviço Escola. 

 
Ações desenvolvidas em 2020 
 
Tabela 72 - Atendimentos realizados no ano de 2020. 

Usuários 
inscritos (2020) 

Pacientes em 
atendimento 

Pacientes aguardando 
(crianças, adolescentes e 

adultos) 

Pastas 
encerradas em 

2020 

Pacientes 
aguardando 

triagem 

190 *60 175 70 74 

*Atendimento online. Triagens online. Atendimento presencial. 

 
Análise e avaliação das ações realizadas 
 

Avaliamos como pontos positivos: atuação dos professores supervisores, na tentativa de 

atender a demanda cada vez mais expressiva, através da modalidade online e alguns casos  na 

modalidade presencial, subsidiados pelo Plano de Biossegurança da UFMS ; Resolução / CFP nº 11, 

de 11 de maio de 2018 que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meios 

de tecnologias da informação e da comunicação ; Resolução/ CFP  nº 4, de 26 de março de 2020  que 

dispõe sobre regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação durante a pandemia do COVID-19. 

Ponto negativo: a destituição da chefia, que impactou o funcionamento do setor. E a 

pandemia do COVID-19. 

 
 

                                            
5Importante ressaltar que o Serviço é uma seção e assim está determinada no organograma da UFMS. 
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Quadro 18 - Fragilidades e potencialidades, Clínica de Psicologia – FACH. 2020 

Itens/aspectos/quesitos Potencialidades Fragilidades 
Ações/estratégias na 
busca de melhorias 

Limitar o número de 
sessões para os 

atendimentos (número 
máximo de 30 sessões) 

Aumentaria o número 
de pacientes atendidos 

por acadêmico. 

Baixa adesão por 
parte dos 

supervisores. 

Incluir esse aspecto nas 
Normas do SEPS 

Incentivar o quantitativo 
de projetos de extensão e 

oferta de disciplinas 
optativas que aliem teoria 

e prática. 

Aumentaria o número 
de atendimentos e 

envolvimentos de mais 
alunos e professores. 

Baixa adesão ao 
sistema por parte 
dos professores e 

supervisores. 

Enfatizar a importância 
da proposta junto a 

professores da 
graduação e pós-

graduação e 
supervisores. 

Efetivar sistema de 
plantão para atender as 

inscrições e triagens SEPS. 

Poder avaliar melhor 
as inscrições; 

minimizar a espera 
entre a inscrição e 

primeiro atendimento; 
encaminhar mais 

rapidamente casos que 
não são para o perfil 

do SEPS. 

Baixa adesão ao 
sistema por parte 
dos supervisores. 

Incluir esse aspecto nas 
Normas do SEPS. 

Viabilizar contratação de 
servidores técnicos com 
formação em Psicologia. 

Aumentar a 
quantidade de 
atendimentos 

referente aos casos de 
média complexidade e 
acadêmicos do Curso 

de Psicologia. 

Ausência de abertura 
de vagas para 

servidores técnicos 
com formação em 

Psicologia e recursos 
financeiros. 

Buscar apoio da FACH/ 
PROGEP/REITORIA para 

a viabilização dessa 
necessidade. 

Oferecer o número de 
vagas para atendimento, 
conforme possibilidade 

de vagas ofertadas pelos 
supervisores e equipe 
Técnica de psicologia. 

Diminuir a fila de 
espera e dinamizar os 

atendimentos. 

Possibilidade em 
diminuir a procura 
por atendimentos. 

Incluir esse aspecto nas 
Normas do SEPS. 

Reinstituir o Conselho 
Clínico na seção. 

Propiciar 
entendimentos sobre o 

funcionamento do 
SEPS. 

Ativação do Conselho 
Clínico pelas partes 

competentes, 
existente no 

Regimento do SEPS. 

Validar essa 
possibilidade no 

Regimento do SEPS. 

Fonte: SEPS. 2019/2020. 

 

3.2.2.13.2 Unidade de apoio: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR 

 
O Bloco anexo ao Curso de Graduação em Psicologia - Bacharelado, é dividido em duas partes: 

uma Clínica-Escola de Psicologia e um Laboratório de Psicologia Experimental. Assim, formam a 

instância administrativa e pedagógica, inaugurada em 6 de novembro de 2008 no Campus de 

Paranaíba (CPAR), sob a reitoria do professor doutor Manoel Catarino Paes (Peró), sob a direção da 

professora doutora Ivonete Bitencourt Antunes Bittelbrunn, durante a governança municipal do 

prefeito Manoel Roberto Ovídio (Mané). 
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Em termos de infraestrutura, conta com duas salas de atendimento para adolescentes ou 

adultos, duas salas de atendimento para crianças (ludoterapia), uma sala maior para atendimento 

em grupo e para o plantão de acolhimento, a sala da psicóloga, uma sala menor para o plantão de 

acolhimento, uma sala de espera para acomodar clientes e familiares, uma sala para a secretaria 

funcional e receptiva, uma sala de apoio para os acadêmico-estagiários, uma sala de aula, um 

laboratório “humanos” (sala de espelho), uma sala para a técnico-bioterista e o laboratório infra-

humanos com um biotério. 

 
Ações desenvolvidas a partir de 2017 

 
A Clínica de Psicologia tem a finalidade em dar apoio às atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, estágio e supervisão na formação profissional de acadêmicos do Curso de Graduação em 

Psicologia - Bacharelado, além de oferecer serviços psicológicos gratuitos à comunidade do Município 

de Paranaíba e região, em diversas situações tais como em: conflitos parentais ou afetivo-conjugais; 

crises decorrentes de lutos/perdas, adoecimentos e/ou fatos traumáticos; situações de violações de 

direitos, preconceito, exclusão, discriminação, busca de ajuda para saída de situações de agressão e 

violência; sensações de tristeza, falta de vontade de viver, angústia, ansiedade, choros frequentes; 

problemas no ambiente de trabalho ou para se relacionar socialmente; dificuldades na educação dos 

filhos; adolescentes com dificuldades comuns na transição para  a vida adulta; crianças com queixa 

escolar e dificuldade de aprendizagem e outros. 

Importa mencionar que há um esforço por estabelecer interações e projetos junto à rede de 

serviços públicos de Paranaíba e articuladamente a esta tem atuado, em especial com os serviços de 

assistência social, saúde, educação e órgãos de proteção à infância/adolescência (C&A). Para tanto, 

intensificou as interlocuções e reuniões com os serviços locais, tais como UBSs, Escolas, CRAS, CREAS, 

Conselho Tutelar, Poder Judiciário, entre outros. Portanto, busca-se contribuir com o 

desenvolvimento humano e a melhora da qualidade de vida da população de Paranaíba, sobretudo 

da classe trabalhadora mais pobre e dos moradores dos bairros do entorno ao CPAR. 

 
Tabela 73 - Clientes atendidos no ano de 2018. 

 
ACOLHIMENTO + PSICOTERAPIA 

TOTAL de Clientes atendidos 

FEMININO 
 

130 

MASCULINO 
 

81 

Adulto 
 

111 

Adolescente 
 

25 
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Criança 
 

75 

TOTAL 
 

211 (130 + 81) 

Fonte: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR. 2018. 

 
Tabela 74 - Clientes atendidos no ano de 2019. 

 
ACOLHIMENTO + PSICOTERAPIA 

TOTAL de Clientes atendidos 

FEMININO 
 

104 

MASCULINO 
 

59 

Adulto 
 

79 

Adolescente 
 

29 

Criança 
 

55 

TOTAL 
 

163 (104 + 59) 

Fonte: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR.2019. 

 
Tabela 75 - Clientes atendidos no ano de 2020. 

 
ACOLHIMENTO + PSICOTERAPIA 

TOTAL de Clientes atendidos 

FEMININO 
 

1 

MASCULINO 
 

1 

Adulto 
 

2 

Adolescente 
 

- 

Criança 
 

- 

TOTAL 
 

2  

Fonte: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR. 2020. 

 
Tabela 76 - Clientes pré-agendados no ano de 2020 (antes da interrupção devido à Pandemia – 
COVID-19). 

 ACOLHIMENTO + PSICOTERAPIA 

FEMININO 
 

10 

MASCULINO 
 

5 

Adulto 
 

8 

Adolescente 
 

- 

Criança 
 

7 

TOTAL 
 

15 (10+5) 

Fonte: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR. 2020. 

 
No primeiro ano de seu funcionamento recebeu, aproximadamente, 100 (cem) usuários do 

serviço de Psicologia em diferentes modalidades de atendimento psicológico. Todavia, a prontidão e 

a capacidade de atendimento têm aumentado desde 2017 com a implantação do “Plantão de 

Acolhimento”, atendendo diretrizes da Política Nacional de Saúde, sob coordenação da professora 

doutora Renata Bellenzani. Sem demora, cerca de 350 (trezentos e cinquenta) clientes foram 

acolhidos de forma mais célere, mais atenciosa, melhor ajustada às possíveis necessidades e mais 
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humanizada. Dessa totalidade, menos de 60% (sessenta por cento) necessitaram de continuidade de 

psicoterapia. Ao todo, a Clínica-Escola já cadastrou mais de mil prontuários e realizou centenas de 

atividades de escuta, apoio, orientação, acolhimento e atendimentos psicológicos, ao longo dos anos. 

 
Quadro 19 - Fragilidades e potencialidades, Clínica Escola de Psicologia – CPAR. 2019. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 
AÇÕES DE MELHORIAS 

(VIGENTES OU 
PREVISTAS) 

Organizacional. 

Horário ininterrupto de 
atendimento presencial à 
sociedade, aos 
acadêmicos e aos 
docentes (+ de 12 horas 
seguidas); 
 
Recurso humano: 
suporte técnico 
operacional competente 
suprido (dois técnico-
administrativos, nível D); 
 
Estrutura física e 
didática; 
 
Salas de atendimento, 
Secretaria e de uso dos 
estudantes climatizadas; 
 
Aquisição efetuada e 
instalação de aparelho 
televisor de última 
geração com acesso aos 
canais via satélite 
(parabólica) e à Internet; 
e  
 
Aquisições concretizadas 
de novos testes 
psicológicos, de 
materiais de consumo 
escolares, de brinquedos 
de assentos para obesos, 
uma cadeira de rodas e 
uma balança para 
pesagem humana. 

Local distante do centro 
e de outros bairros; 
 
Município sem 
transporte público 
(coletivo); 
 
Laboratório de Humanos 
(Sala de Espelho) sem o 
devido uso por falta de 
estrutura e 
equipamentos 
adequados; e 
 
Espaço físico para 
Arquivo. 

Aquisição de mais testes 
psicológicos atualizados 
e favoráveis, de materiais 
de consumo escolares e 
de brinquedos; 
 
Aquisição de 
equipamentos 
apropriados (áudio, 
vídeo e gravação) e 
estruturação do 
Laboratório de Humanos 
(Sala de Espelho) para o 
devido e contínuo uso; 
 
Adequação do prédio 
físico em conformidade 
com as últimas normas 
federais de 
Acessibilidade; 
 
Troca dos aparelhos de ar 
condicionado obsoletos 
por novos e de 
tecnologia recente das 
restantes salas de 
atendimento ao público-
alvo (4 salas); 
 
Troca dos aparelhos de ar 
condicionado obsoletos 
por novos e de 
tecnologia recente da 
Sala de Aula e Orientação 
localizada no bloco da 
 
Clínica-Escola de 
Psicologia; e 
 
Atuar junto ao Poder 
Público para solucionar a 
carência de transporte 
público. 
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Social; 
 

Cidadania; 
 

Cultural; 
 

Pedagógico; 
 

Saúde; 
 

Científico; e 
 

Solidariedade. 

Plantão de Acolhimento 
– fim efetivo da fila de 
espera para atendimento 
psicológico; 
 
Grupos de Apoio (vítimas 
de formas de violência 
contra a mulher e apoio 
aos genitores de 
homoafetivos); 
 
Ação de Extensão e 
Projetos de Ensino de 
Graduação em prol da 
Comunidade (público-
alvo); 
 
Esforço em estabelecer 
interações e projetos 
junto à rede de serviços 
públicos de Paranaíba e 
articuladamente a essa 
atuar, em especial com 
os serviços de assistência 
social, saúde, educação e 
órgãos de proteção à 
infância/adolescência; e 
 
Intensificação das 
interlocuções e reuniões 
com os serviços locais, 
tais como UBSs, Escolas, 
CRAS, CREAS, Conselho 
Tutelar, Poder Judiciário, 
entre outros. 

Suspensão do Plantão de 
Acolhimento e de 
atendimentos 
psicológicos em 
Psicoterapia devido ao 
período de férias em 
cumprimento ao 
Calendário Acadêmico. 

Continuação do Plantão 
de Acolhimento e dos 
Grupos de Apoio com a 
ampliação destes; 
 
Elaboração e realização 
de mais Ações de 
Extensão e Projetos de 
Ensino e Graduação em 
prol da Comunidade 
(público-alvo); e 
 
Contribuir com o 
desenvolvimento 
humano e a melhora da 
qualidade de vida 
principalmente 
emocional e familiar da 
população de Paranaíba, 
sobretudo da classe 
trabalhadora 
hipossuficiente em 
demasia. 

Fonte: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR. 2019. 
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Quadro 20 - Fragilidades e potencialidades, Clínica Escola de Psicologia - CPAR. 2020. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 
AÇÕES DE MELHORIAS 

(VIGENTES OU 
PREVISTAS) 

Organizacional. 

Recurso humano: 
suporte técnico 
operacional competente 
suprido (dois técnico-
administrativos, nível D); 
 
Estrutura física e 
didática; 
 
Salas de atendimento, 
Secretaria e de uso dos 
estudantes climatizadas; 
 
Troca dos aparelhos de ar 
condicionado obsoletos 
por novos e de 
tecnologia recente da 
Sala de Aula e Orientação 
localizada no bloco da 
Clínica-Escola de 
Psicologia;  
 
Aquisições concretizadas 
de novos testes 
psicológicos, de 
materiais de consumo 
escolares, de 
brinquedos;  
 
Disponibilização de 
assentos para obesos e 
cadeira de rodas em prol 
da inclusão social; e 
 
Balança para pesagem 
humana disponível no 
inventário. 

Interrupção do 
atendimento presencial 
às comunidades externa 
e universitária; 
 
Local distante do centro 
e de outros bairros; 
 
Município sem 
transporte público 
(coletivo); 
 
Salas de atendimento ao 
público-alvo (4 salas) 
com aparelhos de ar 
condicionado obsoletos; 
 
Prédio físico em 
desarmonia com as 
últimas normas federais 
de Acessibilidade; 
 
Laboratório de Humanos 
(Sala de Espelho) sem o 
devido uso por falta de 
estrutura e 
equipamentos 
adequados; e 
 
Espaço físico para 
Arquivo. 

A volta do horário 
ininterrupto de 
atendimento presencial à 
sociedade, aos 
acadêmicos e aos 
docentes (+ de 12 horas 
seguidas); 
 
Aquisição de mais testes 
psicológicos atualizados 
e favoráveis, de materiais 
de consumo escolares e 
de brinquedos; 
 
Aquisição de 
equipamentos 
apropriados (áudio, 
vídeo e gravação) e 
estruturação do 
Laboratório de Humanos 
(Sala de Espelho) para o 
devido e contínuo uso; 
 
Adequação do prédio 
físico em conformidade 
com as últimas normas 
federais de 
Acessibilidade; 
 
Troca dos aparelhos de ar 
condicionado obsoletos 
por novos e de 
tecnologia recente das 
restantes salas de 
atendimento ao público-
alvo (4 salas); e 
 
Atuar junto ao Poder 
Público para solucionar a 
carência de transporte 
público. 
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Social; 
 

Cidadania; 
 

Cultural; 
 

Pedagógico; 
 

Saúde; 
 

Científico; e 
 

Solidariedade. 

 

Interrupção do Plantão 
de Acolhimento e de 
atendimentos 
psicológicos em 
Psicoterapia devido à 
Pandemia (COVID-19); 
 
Suspensão do Plantão de 
Acolhimento e de 
atendimentos 
psicológicos em 
psicoterapia devido ao 
período de férias em 
cumprimento ao 
Calendário Acadêmico; 
 
Suspensão dos Grupos de 
Apoio (vítimas de formas 
de violência contra a 
mulher e apoio aos 
genitores de 
homoafetivos) devido à 
Pandemia (COVID-19); 
 
Plantão de Acolhimento 
– reinício da fila de 
espera para atendimento 
psicológico devido à 
Pandemia (COVID-19); 
 
Prejuízo, devido à 
Pandemia (COVID-19), 
em contribuir com o 
desenvolvimento 
humano e a melhora da 
qualidade de vida 
principalmente 
emocional e familiar da 
população de Paranaíba, 
sobretudo da classe 
trabalhadora 
hipossuficiente em 
demasia. 

Providenciar meios e 
instrumentos 
necessários para o 
retorno dos estágios 
obrigatórios, bem como 
das sessões de 
Acolhimento e 
Psicoterapia em 
alternativa (online/home 
office); 
 
Continuação do Plantão 
de Acolhimento e dos 
Grupos de Apoio com a 
ampliação destes; 
 
Retorno, elaboração e 
realização de mais Ações 
de Extensão e Projetos 
de Ensino e Graduação 
em prol da Comunidade 
(público-alvo);  
 
Intensificação das 
interlocuções e reuniões 
com os serviços locais, 
tais como UBSs, Escolas, 
CRAS, CREAS, Conselho 
Tutelar, Poder Judiciário, 
entre outros. 
 
Retorno da contribuição 
com o desenvolvimento 
humano e a melhora da 
qualidade de vida 
principalmente 
emocional e familiar da 
população de Paranaíba, 
sobretudo da classe 
trabalhadora 
hipossuficiente em 
demasia. 

Fonte: Clínica-Escola de Psicologia – CPAR. 2020. 

 
3.2.2.13.3 Unidade de apoio: Clínica de Psicologia – CPAN 

 
A Unidade de Apoio Pedagógico (UAP) - Clínica de Psicologia do Campus do Pantanal da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, iniciou suas atividades em 1981, associada ao Curso de 

Psicologia, como um dos locais de estágio obrigatório para o desenvolvimento de atividades na área 

de Psicologia Clínica e Promoção de Saúde, uma das ênfases de formação do futuro psicólogo, 

disponibilizada pelo Curso. 
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A criação do serviço-escola atende a legislação referente à regulamentação da profissão 

(BRASIL, 1962) e da formação em Psicologia, conforme as Diretrizes Curriculares definidas pelo 

Ministério da Educação (BRASIL, 2004; BRASIL, 2011). 

As instalações da UAP-Clínica de Psicologia têm uma área construída de 200 m2, contando 

com 5 salas de atendimento, sendo uma destinada exclusivamente ao atendimento infantil com 

sanitário, uma sala de recepção, uma sala da secretaria, uma sala da coordenação, uma sala dos 

estagiários, uma copa e dois sanitários, sendo um para portadores de deficiência (PcD). 

Desde sua inauguração, a Unidade teve dois objetivos fundamentais: o primeiro 

referente ao ensino e à formação profissional e o segundo, voltado para a prestação de serviços 

à comunidade local, oferecendo atendimento psicológico e psicoterápico para pessoas que 

buscam auxílio para problemas adaptativos ou para aquelas que apresentam quadros 

psicopatológicos classificados como leves ou moderados. 

Em 2018, a meta de expansão do número de atendimentos à comunidade foi incluída no 

Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU, do Campus do Pantanal, 2018-2021(Resolução 

CPAN n. 421, 30/10/2018). Paralelamente a isso, a Direção do Campus viabilizou, junto à Reitoria 

da UFMS, a reforma e a revitalização das instalações da Unidade, com a previsão de adequação 

do prédio às exigências de acessibilidade. 

Deve-se destacar ainda, que no início de 2018, foi realizada a compra de instrumentos de 

medida psicológica atualizando o acervo da Unidade. Os instrumentos adquiridos (72 testes, com 

valor aproximado de 22 mil reais) cobrem uma extensa área de fenômenos e processos psicológicos 

como avaliação da personalidade, inteligência e habilidades cognitivas, memória, saúde, aptidões e 

interesses profissionais, empregabilidade, dentre outros. Estima-se assim, que a utilização desses 

testes nos diferentes contextos de atendimento psicoterápico ou de pesquisa, pelos acadêmicos e 

docentes do curso de Psicologia, deverá contribuir para o aumento da qualidade e eficácia dos 

serviços oferecidos à população e também ao atendimento das demandas apresentadas pelos órgãos 

governamentais como as Prefeituras Municipais e a Justiça. 

A UAP-Clínica de Psicologia do Campus do Pantanal tornou-se um centro de referência 

em atendimento psicológico para os municípios de Corumbá e Ladário, tendo contribuído de 

modo singular e complementar aos serviços oferecidos por esses municípios no campo da saúde 

mental. Deve-se destacar que a população estimada dos dois municípios é de 133 mil habitantes 

(Corumbá, 110 mil e Ladário, 23 mil, conforme dados do IBGE, 2018), o que produziu o aumento 
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significativo da demanda de atendimentos da Clínica-Escola nos últimos anos, conforme Tabela 

77. 

 
Tabela 77 - UAP-Clínica de Psicologia / CPAN: atendimentos realizados de 2011 a 2018. 

ANO BASE ATENDIMENTOS 

2011 449 

2012 1062 

2013 550 

2014 638 

2015 1386 

2016 1015 

2017 235 

2018 432 

2019 602 

TOTAL 6369 

Média 707,7 / ano 

 
Em 2019, a UAP-Clínica de Psicologia prestou atendimento à uma demanda de usuários 

semelhante ao ano anterior, conforme indicadores apresentados na Tabela 78, o que pode ser 

compreendido pela associação entre duas variáveis: 1) pelo fato de que em 2019, o número de 

acadêmicas estagiárias (n = 17) que atuaram na Clínica de Psicologia é semelhante a de 2018, (n = 

18), tendo apresentado portanto, a mesma disponibilidade atendimento em relação ao número de 

usuários; 2) que o número de usuários que buscaram atendimento na Unidade em 2019 também se 

manteve próximo ao de 2018 (n = 200). 

 
Tabela 78 - UAP-Clínica de Psicologia / CPAN: atendimentos realizados no ano de 2019. 

Usuários 
inscritos 

Triagens 
realizadas 

Pacientes 
em 

atendimento 

Pacientes 
aguardando 
atendimento 

Pastas 
encerradas 

Pacientes 
aguardando 

triagem 

Atendimentos 
realizados 

192 200 49 

10 (crianças), 
13 

(adolescentes) 
51 (adultos) 

77 6 602 

 
No que se refere ao planejamento para 2019, observa-se que não houve a aumento do 

número de usuários atendidos conforme havia sido proposto em 2018, em razão das contingências 

informadas. Em relação à reforma e adequação das instalações da Unidade, foram concluídas 98% 

da obra. Sobre o estabelecimento do credenciamento da Clínica de Psicologia junto ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), a proposta continua em pauta, cuja execução depende da finalização da reforma e 

da realização procedimentos protocolares que são definidos pelos órgãos responsáveis, vinculados à 

Prefeitura Municipal de Corumbá. 
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Os indicadores referentes aos atendimentos realizados pela Clínica-Escola do CPAN 

confirmam a relevância da Unidade junto à população dos municípios de Corumbá e Ladário e às 

Instituições governamentais e não-governamentais dessa região. 

Em 2020, dadas as questões de biossegurança decorrentes da pandemia de COVID-19 e suas 

implicações aos serviços oferecidos à comunidade pela Clínica-Escola, a Unidade suspendeu suas 

atividades desde 17 de março, conforme orientação da Instituição (PORTARIA No 405, DE 16 DE 

MARÇO DE 2020; PORTARIA No 494, DE 9 DE ABRIL DE 2020; PORTARIA No 540, DE 5 DE MAIO DE 

2020; PORTARIA No 964-RTR/UFMS, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2020; INSTRUÇÃO NORMATIVA No 9 DE 

12 DE NOVEMBRO DE 2020). Considerando que os estagiários não haviam iniciado as atividades de 

atendimento à comunidade até aquela data (17/3), pois estavam recebendo as orientações técnicas 

iniciais, excepcionalmente, não foram realizados atendimentos pela UAP-Clínica de Psicologia ao 

longo de 2020. 

O Quadro 21 apresenta um comparativo dos anos de 2018, 2019 e 2020, considerando 

fragilidades e potencialidades da Unidade: 

 
Quadro 21 - UAP-Clínica de Psicologia / CPAN: comparativo de 2018, 2019 e 2020, considerando as 
fragilidades, potencialidades e ações realizadas. 

Aspectos 

Potencialidades 
(2018, 2019, 

2020) 
Fragilidades 

Ações de 
melhorias – 2018 

(vigentes ou 
previstas) 

Ações de 
melhorias – 2019 

(vigentes ou 
previstas) 

Ações de 
melhorias – 

2018 (vigentes 
ou previstas) 

Atendimento à 
comunidade 
externa de 
Corumbá e 
Ladário e a 

órgãos 
governamentais 

e não-
governamentais 

1. 
Reconhecimento 
público da 
Unidade em razão 
dos serviços 
prestados - 
atendimento 
psicológico e 
psicoterápico 
junto à população 
e Instituições 
Públicas ligadas à 
Educação, Saúde e 
Justiça; 
2. Expressiva 
demanda de 
atendimentos 
decorrentes de 
procura 
espontânea ou 
por 
encaminhamento 
institucional; 

Estrutura e 
instalações 
em área 
menor que a 
necessária 
para 
atendimento 
da demanda; 

1. Ampliação da 
capacidade de 
atendimento da 
UAP-Clínica de 
Psicologia à 
comunidade 
externa; inclusão 
da reforma da 
Clínica-Escola no 
Plano de 
Desenvolvimento 
da Unidade – 
PDU, do Campus 
do Pantanal, 
2018-
2021(Resolução 
CPAN n. 421, 
30/10/2018); 
 

2. 
Estabelecimento 
de protocolo de 
convênio com o 

1. Reforma e 
revitalização das 
instalações e do 
prédio da UAP-
Clínica de 
Psicologia, foi 
iniciada e 98% da 
obra foi concluída; 
 
2. A 
operacionalização 
do processo de 
credenciamento 
da UAP-Clínica de 
Psicologia está 
vinculada à 
conclusão da 
reforma da 
Unidade.  Foram 
feitos alguns 
contatos 
informais com o 
Secretaria de 

Considerando 
as medidas de 
isolamento em 
vigor em 
decorrência da 
pandemia de 
COVID-19, a 
UAP-Clínica de 
Psicologia 
suspendeu as 
atividades de 
atendimento 
ao público 
desde 
17/03/2020. 
Portanto, a 
avaliação 
referente ao 
ano de 2020 
está 
prejudicada. 
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3. Disponibilidade 
de Estagiários 
(acadêmicos do 
Curso de 
Psicologia) para 
realização dos 
atendimentos. 

Sistema Único de 
Saúde (SUS) – 
credenciamento 
da Clínica-Escola.  

Saúde do 
Município para 
tratar do tema; 
estima-se que a 
tramitação do 
processo possa 
ocorrer em 2020. 

Produção de 
conhecimento e 

formação 
profissional 

1. Disponibilidade 
de acadêmicos-
estagiários para a 
realização de 
atendimentos 
psicológicos; 
2. 
Desenvolvimento 
e aplicação de 
protocolos 
técnicos de 
atendimento 
psicoterápico 
contribuindo para 
a formação 
profissional do 
futuro Psicólogo. 

Reduzida 
produção de 
projetos de 
pesquisa em 
função das 
exigências 
curriculares 
dos estágios 
obrigatórios. 

1. Ampliação dos 
atendimentos 
psicoterápicos 
em grupo; 
2. Incentivo à 
proposição do 
delineamento de 
projetos de 
pesquisa em 
Psicologia Clínica 
e Promoção de 
Saúde, vinculados 
aos Trabalhos de 
Conclusão de 
Curso de 
Psicologia ou a 
outros tipos de 
projetos. 

1. Continuação da 
ampliação dos 
atendimentos em 
grupo; 
2. Utilização do 
acervo de testes 
para as aulas 
práticas da 
disciplina de 
Avaliação 
Psicológica, tendo 
em vista a estudo 
dos processos 
psicodiagnósticos; 
 

3.  Proposição de 
atualização do 
regulamento da 
Clínica-Escola, 
tendo em vista a 
melhora da 
qualidade dos 
serviços prestados 
pela Unidade e o 
desenvolvimento 
de projetos de 
pesquisa.  

Aprovação do 
novo 
regulamento 
da UAP-Clínica 
de Psicologia, 
conforme 
RESOLUÇÃO 
CPAN No 63, 
DE 12 DE 
MARÇO DE 
2020. 

Fonte: UAP-Clínica de Psicologia / CPAN - 2020. 

 

A seguir são apresentados os dados decorrentes da percepção dos segmentos da comunidade 

acadêmica por meio dos instrumentos de auto avaliação pertinentes ao Eixo 2 (Dimensão 1). 
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3.2.2.14 Desenvolvimento institucional na percepção dos segmentos da UFMS 
 

O eixo 2 Desenvolvimento Institucional, Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional, foi avaliado por meio de um conjunto de questões relativas à missão, objetivos e valores 

institucionais, alinhamento do PDI e a política de ensino, à incorporação de avanços tecnológicos na 

aprendizagem, políticas e práticas de pesquisa, inovação, cultura, inclusão, empreendedorismo, 

entre outros aspectos. 

O Desenvolvimento Institucional foi avaliado por todos os segmentos, com questões 

diferenciadas para cada um, conforme listado a seguir. 

 
Questões aplicadas aos docentes, coordenadores de curso de graduação e diretores de UAS: 
Questão 1 – Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? 
Questão 2 - Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, 
de extensão e de pesquisa? 
Questão 3 - Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e 
as de extensão, a responsabilidade social? 
Questão 4 - Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-
pedagógicas, as metodologias para o atendimento educacional especializado e a avaliação 
acadêmica? 
Questão 5 - Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem 
avanços tecnológicos e metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação? 
Questão 6 - Alinhamento com a política e as práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação 
tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural? 
Questão 7 - Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do 
conhecimento? 
Questão 8 - Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a 
comunicação dos resultados para a comunidade? 
Questão 9 - Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
Questão 10 - Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial? 
Questão 11 - Proposição de políticas institucionais para o desenvolvimento social e do 
empreendedorismo? 
Questão 12 - *Sua articulação com a política institucional para a modalidade a distância (EaD)? 
Assinale NSA no caso de não atuar em cursos EAD 
Questão 13 - *Alinhamento da base tecnológica institucional com o projeto pedagógico dos cursos, 
observando a formação pretendida para os estudantes (na sede e nos polos) e considerando as 
condições reais da localidade de oferta?  Assinale NSA no caso de não atuar em cursos EAD 
Questão 14 - *Existência de estudo para implantação de polos EaD que considera sua distribuição 
geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores 
e a relação entre número de matriculados e de evadidos?  Assinale NSA no caso de não atuar em 
cursos EAD 
Questão 15 - *Contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da comunidade e a 
expansão de vagas na educação superior?  Assinale NSA no caso de não atuar em cursos EAD 
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Questões aplicadas aos coordenadores de curso de pós-graduação: 
Questão 1 – Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? 
Questão 2 - Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, 
de extensão e de pesquisa? 
Questão 3 - Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e 
as de extensão, a responsabilidade social? 
Questão 4 - Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-
pedagógicas, as metodologias para atendimento educacional especializado e a avaliação acadêmica? 
Questão 5 - Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem 
avanços tecnológicos e metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação? 
Questão 6 - Alinhamento com a política e as práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação 
tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural? 
Questão 7 - Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do 
conhecimento? 
Questão 8 - Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a 
comunicação dos resultados para a comunidade? 
Questão 9 - Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
Questão 10 - Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial? 
Questão 11 - Proposição de políticas institucionais para o desenvolvimento social e do 
empreendedorismo? 
 
Questões aplicadas aos técnico-administrativos: 
Questão 1 – Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS? 
Questão 2 - Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, 
de extensão e de pesquisa? 
Questão 3 - Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
Questão 4 - Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial? 
Questão 5 - Proposição de políticas institucionais para o desenvolvimento social e do 
empreendedorismo? 
 

Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância, pós-graduação e 
residentes: 
Questão 1 – Você conhece o PDI da UFMS? 
 

As médias para a UFMS, por segmento, estão apresentadas no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Avaliação do Desenvolvimento Institucional: Missão e PDI, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Considerando os dados do Gráfico 7 verifica-se a média e a moda para as respostas das 

questões pertinentes ao eixo 2 – desenvolvimento institucional para os segmentos consultados. As 

questões refletem o conhecimento dos segmentos no que diz respeito ao conhecimento sobre o PDI, 

alinhamento do PDI com as políticas de ensino, de pesquisa e de extensão, ações afirmativas, 

desenvolvimento social, entre outras. 

Verifica-se que o segmento Diretor (gestor da UAS) foi o que obteve a maior média (4,22) em 

2020 e a maior moda (5), seguido do segmento dos coordenadores de curso de graduação (3,82), 

com moda 4. Já no segmento docente verifica-se a menor média (3,45). Também no segmento 

docente, observa-se o maior percentual de respostas (15%) "não se aplica" ou "não quero 

responder", sendo este percentual superior à média da UFMS (13%). Tendo em vista os resultados 

do triênio 2018-2020, foi no ano de 2020 que as maiores médias foram observadas, conforme segue: 

Diretor (4,22), Técnicos administrativos (3,60), Coordenadores de Curso de Graduação (3,82) e 

Docentes (3,45). 

Considerando as questões presentes no instrumento de autoavaliação (Quadro 22), verifica-

se que a questão "Existência de estudo para implantação de polos EaD que considera sua distribuição 

geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores 

e a relação entre número de matriculados e de evadidos" foi a pior avaliada na percepção dos 

coordenadores de curso de graduação e dos docentes de graduação e pós-graduação. Na percepção 

dos técnicos administrativos, a questão pior avaliada foi "Existência de ações afirmativas de defesa e 
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promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial". Já a questão "Clareza da descrição da 

missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS" foi a melhor avaliada entre todos os segmentos, 

com exceção dos coordenadores de Curso de Graduação que melhor avaliaram a questão 

"Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, as de 

extensão, a responsabilidade social". 

 
Quadro 22 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Desenvolvimento Institucional: 
Missão e PDI. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 

Possibilidade de práticas de ensino de 
graduação e de pós-graduação, 
incorporarem avanços tecnológicos e 
metodologias que incentivem a 
interdisciplinaridade e a inovação? 

Clareza da descrição da missão, dos 
objetivos, metas e valores da UFMS? 

Técnico Administrativo 
Existência de ações afirmativas de 
defesa e promoção dos direitos 
humanos e da igualdade étnico-racial? 

Clareza da descrição da missão, dos 
objetivos, metas e valores da UFMS? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Existência de políticas institucionais de 
valorização da diversidade, do meio 
ambiente, da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio 
cultural? 

Clareza da descrição da missão, dos 
objetivos, metas e valores da UFMS? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Existência de estudo para implantação 
de polos EaD que considera sua 
distribuição geográfica e aspectos 
regionais sobre a população do ensino 
médio, a demanda por cursos 
superiores e a relação entre número de 
matriculados e de evadidos? 

Possibilidade de as políticas de ensino e 
pesquisa aprimorarem a formação 
acadêmica, as de extensão, a 
responsabilidade social? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Existência de estudo para implantação 
de polos EaD que considera sua 
distribuição geográfica e aspectos 
regionais sobre a população do ensino 
médio, a demanda por cursos 
superiores e a relação entre número de 
matriculados e de evadidos? 

Clareza da descrição da missão, dos 
objetivos, metas e valores da UFMS? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O Gráfico 8 apresenta os resultados da avaliação do desenvolvimento institucional por 

Unidade Acadêmica Setorial (UAS) no triênio. Observa-se que no ano de 2020 todas as UAS 

apresentaram avaliação positiva, com destaque para as unidades CPCS (3,94) e Fadir (3,91). Destaca-

se, ainda, que no CPAR e na FACOM, a moda para esta dimensão foi 5, sendo este o valor que aparece 
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com maior frequência nas respostas dessas unidades. Já as menores médias foram observadas na 

Faed (3,10), Famed (3,25) e Faodo (3,31). 

O maior percentual de respostas "Não se aplica" ou "Não quero responder" foram observadas 

nas seguintes UAS: INMA e INFI (ambos com 19%), INQUI e INBIO (ambos com 18%), CPAQ, Faalc e 

Facom, com 16% cada. 

Em uma análise mais geral, nota-se que a percepção dos respondentes sobre essa dimensão 

tem melhorado a cada ano. Comparando-se os resultados de 2018 e 2020, nota-se melhoria nos 

resultados em 19 UAS, são elas CPAN, CPCS, CPCX, CPNA, CPTL, ESAN, FAALC, FACFAN, FACH, FACOM, 

FADIR, FAENG, FAMED, FAMEZ, FAODO, INBIO, INFI, INISA e INQUI. Destaca-se o aumento 

significativo na percepção sobre essa dimensão na FAMED (3,25 ante 2,86) e FACH (3,33 ante 2,87). 
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Gráfico 8 - Avaliação do Desenvolvimento Institucional: Missão e PDI, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Quando analisamos os resultados das Unidades da Administração Central verificamos que 

todas as Unidades avaliaram como satisfatório o conhecimento acerca do conjunto de questões 

relativas à missão, objetivos e valores institucionais, alinhamento do PDI e a política de ensino, à 

incorporação de avanços tecnológicos na aprendizagem, políticas e práticas de pesquisa, inovação, 

cultura, inclusão, empreendedorismo, entre outros aspectos. 

Observa-se que os servidores da AGECOM, AGINOVA, PROPLAN e PROGRAD apresentaram 

médias mais altas para as questões relativas a esse eixo em 2020 (Gráfico 9), ao passo que os 

servidores da HUMAP apresentaram a menor média (3,17). Resultado semelhante ao obtido em 

2019, cuja média foi de 3,06. As unidades que apresentaram mais notas 5, portanto moda 5, nesse 

quesito foram: AGECOM, AGINOVA, PROGRAD e PROPLAN. A menor moda (3) foi observada nas 

unidades: HUMAP e PROGEP. 

Comparando-se os resultados dos anos de 2018 e 2020, verificou-se melhoria no desempenho 

desse eixo e dimensão nas seguintes unidades: AGINOVA, PROADI, PROAES, PROECE, PROGRAD e 

PROPLAN. Esse resultado evidencia que a divulgação e o compartilhamento dessas informações tem 

contribuído para o conhecimento e avaliação desse quesito pela comunidade universitária. 
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Gráfico 9 - Avaliação do Desenvolvimento Institucional: Missão e PDI, por Unidade da Administração 
Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 

O Eixo 3 contempla as políticas acadêmicas e está subdividido em três dimensões: dimensão 

2 - Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão; dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade; 

dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente, que serão tratadas a seguir. 

Essas dimensões serão apresentadas inicialmente por meio de informações encaminhadas 

pelos órgãos da administração central responsáveis por tais políticas, a saber: políticas de ensino de 

graduação presencial estão sob a responsabilidade da PROGRAD; políticas de ensino de graduação a 

distância sob a responsabilidade da SEAD; políticas de ensino da pós-graduação, sob a 

responsabilidade da PROPP, que também é responsável pela pesquisa; as ações de extensão e da 

Assistência Estudantil estão sob a responsabilidade da PROAES; a comunicação com a sociedade é 

desenvolvida pela AGECOM e pela Ouvidoria da UFMS; e a parte de Extensão, Cultura e Esporte, pela 

PROECE. 

As informações sobre o funcionamento desses setores, portanto, expressam as percepções 

dos respectivos setores. Já a percepção dos segmentos da comunidade acadêmica sobre essas 
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políticas, é exposta ao final do eixo, por meio dos resultados dos instrumentos de autoavaliação e 

analisadas pela CPA. 

 

3.3.1 Dimensão 2: políticas para a ensino, a pesquisa e a extensão 
 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de graduação apresenta os parâmetros para a ação 

educativa, embasando a gestão acadêmica, pedagógica e administrativa de cada curso. Está em 

permanente construção, sendo elaborado, reelaborado, implementado e avaliado. O PPC é um 

documento aprovado pelo Cograd por meio de Resolução, que rege o funcionamento de um curso, 

presencial ou na modalidade a distância (EaD). 

As orientações gerais para a elaboração de Projeto Pedagógico de Curso de Graduação no 

âmbito da UFMS são dadas pela Resolução nº 106, Coeg, de 04 de março de 2016.  As alterações de 

PPCs e os novos PPCs são cadastrados pelos Coordenadores de Curso no Módulo de Projeto 

Pedagógico de Curso do Sistema Acadêmico (Siscad-PPC). 

O PPC deve expressar o perfil do profissional a ser formado, a necessidade social e econômica 

deste profissional para dada região do Estado de Mato Grosso do Sul, área de atuação da UFMS, e as 

estratégias necessárias para que este profissional seja formado. No PPC, a concepção do curso é 

explícita e detalha as dimensões formativas (técnica, política, desenvolvimento pessoal, cultural, 

ética e social); estratégias para o desenvolvimento de ações interdisciplinares; estratégias para 

integração dos diferentes componentes curriculares; perfil desejado do egresso; objetivos gerais e 

específicos do curso; Metodologias de ensino usadas para promover a aprendizagem; e os 

procedimentos de avaliação utilizados nos processos de ensino-aprendizagem. 

A revisão dos PPCs é realizada conforme as atualizações da Diretrizes Curriculares Nacionais 

e demais normativas referentes ao ensino de graduação. Além disso, o Colegiado de Curso, ouvido o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), poderá propor alterações no PPC, desde que apresente 

justificativa, e obedeça aos prazos fixados no Calendário Acadêmico. A UFMS vem atualizando seus 

PPCs de modo a contemplar a educação para as relações étnico-raciais, a diversidade, as 

necessidades de pessoas com deficiência, Direitos Humanos e Educação Ambiental. 

A realização do Fórum de Coordenadores de Curso de Graduação da UFMS e do Curso de 

Coordenação e Gestão de Cursos de Graduação é uma inovação que proporcionou um espaço para 

o diálogo sobre as boas práticas de gestão dos cursos e para a troca de experiências entre os 
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coordenadores. O objetivo é fornecer as ferramentas e informações necessárias para que os 

coordenadores de curso possam melhorar a qualidade de sua atuação. 

O enfoque da gestão na Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do Ensino 

(CDA/PROGRAD) é primordialmente o cuidado com nossos cursos de Graduação tanto no que 

concerne às avaliações externas, como às mudanças estruturais que garantam avanço na qualidade 

de tais cursos, por meio de efetiva autoavaliação dos mesmos. Nesse sentido, especial atenção foi 

dada na busca pelo atendimento às normativas e melhoria dos Projetos Pedagógicos a partir de 

provocações para Coordenações de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes mais ativos. Pensando 

nisso, processos de orientações foram sistematizadas por todas as divisões e pela chefia da CDA 

prezando por um atendimento individualizado, personalizado e de qualidade, em especial aos 

coordenadores de curso. 

Além disso, procuramos incentivar a realização de programas e projetos especiais, que 

contribuíram tanto para a participação dos discentes e docentes, em busca de melhorias nas taxas 

de sucesso, de diminuição da evasão, bem como dos rendimentos acadêmicos em disciplinas e nas 

atividades dos cursos. Em particular, destacamos programas e projetos novos, que se iniciaram em 

2018, e que envolveram diversos docentes e discentes dos vários campus e cursos da UFMS, como 

relataremos mais adiante. 

A fim de estimular ações para o fortalecimento e desenvolvimento das atividades de 

graduação, realizamos a melhoria da gestão dos seguintes programas e projetos especiais: 

 
a. Programa de Educação Tutorial – PET; 

b. Programa de Educação para o Trabalho em Saúde - PET SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE; 

c. Projeto de Ensino de Graduação – PEG; 

d. Programa de Monitoria; 

e. Programa de Iniciação à Docência - PIBID/CAPES; 

f. Programa de Iniciação à Docência - PIBID/UFMS; 

g. Residência Pedagógica – RP/CAPES; 

h. Programa de Ligas Acadêmicas; 

i. Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde - PRODEPS/CPTL/UFMS; e 

j. Programa Equipes De Competição Universitária UFMS. 

 
Entre as principais inovações na gestão, podemos citar: 
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a. Implantação do Novo Instrumento de Avaliação do INEP para os Cursos de Graduação nas 

avaliações in loco, a partir de 2018, com definição de estratégias e ações para adequações dos cursos 

e busca pela excelência no Conceito de Curso (CC); 

b. No biênio 2019-2020 nenhum curso de graduação da UFMS entrou em protocolo de 

compromisso; 

c. Reuniões em conjunto com a SEAVI para sensibilização sobre a importância do Enade para 

o estudante e para a instituição, bem como acompanhamento e assistência aos Coordenadores de 

Curso dos Cursos participantes do Enade. Como resultado dessa ação, verificamos o aumento de 34% 

nos cursos com conceito Enade 4 e 5, e a redução de 25% nos cursos com Enade insatisfatório 

(conceito 1 e 2), no triênio 2017-2019. Consequentemente, todos os cursos alcançaram CPC 

satisfatório (≥3) em 2019, com aumento de 30% nos cursos conceito 4 e 5; 

d. Criação e implantação de cursos de graduação (2017-2020), conforme a tabela abaixo. 

 
Tabela 79 - Criação e implantação de cursos de graduação (2017-2020). 

NOME DO CURSO UAS ANO DE IMPLANTAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CPNV 2017 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS CPNA 2018 

ADMINISTRAÇÃO CPCS 2018 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CPNA 2018 

EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO FAED 2018 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS FACFAN 2019 

ENGENHARIA FÍSICA INFI 2019 

ENGENHARIA QUÍMICA INQUI 2019 

AUDIOVISUAL FAALC 2019 

LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA CPAQ 
Institucionalização em 

2019 

EDUCAÇÃO DO CAMPO FAED 
Institucionalização em 

2019 

MATEMÁTICA BACHARELADO INMA 2020 

ARQUITETURA E URBANISMO CPNV 2020 

DIREITO CPCX Previsão 2021 
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TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE 
TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EAD 

FAED/EAD Previsão 2021 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS* CPAR Previsão 2022 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO* CPTL Previsão 2022 

(*) Dependem de autorização do MEC. 

 
e. Publicação da Res. nº 536/2019 Cograd, que estabelece um cronograma para as alterações 

no Currículo dos PPCs, de acordo com a seguinte classificação: I - alterações que não geram impacto 

nos estudantes (em Componentes Curriculares Optativos e em Bibliografias); II - de pequeno impacto 

(exclusão de pré-requisito, alteração da lotação da Componente Curricular e unificação de código de 

Componentes Curriculares); e III - de grande impacto (todas as outras situações, as quais requerem 

alterações nos Planos de Estudos dos estudantes). 

f. Revisão da normativa que regulamenta o Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de 

graduação, que resultou na publicação da Res. nº 537/2019 Cograd (revoga a Resolução Coeg nº 167, 

de 24 de novembro de 2010); 

g. Apoio aos programas e projetos especiais para apresentação de trabalhos na 1ª edição do 

INTEGRA UFMS/2017, 2ª edição do INTEGRA UFMS/2018, 3ª edição do INTEGRA UFMS/2019 

(Simultaneamente à 71ª Reunião anual da SBPC) e na 4ª edição do INTEGRA UFMS/2020 (que ocorreu 

de forma on-line, em razão da pandemia da Covid-19); 

h. Preparação de material, coordenação e realização do III Fórum de Coordenação e Gestão 

dos Cursos de Graduação; 

I Fórum de Coordenadores de Graduação - mai/18 

II Fórum de Coordenadores de Graduação – out / 19 

III Fórum de Coordenadores de Graduação – nov/19 

i. Preparação de material, coordenação e realização do Curso de Coordenação e Gestão dos 

Cursos de Graduação, o qual é uma ação conjunta das Pró-Reitorias PROGRAD, PROGEP e PROECE; 

1º Curso de Coordenadores de Graduação – mai/2018 

2º Curso de Coordenadores de Graduação – nov/2018 

3º Curso de Coordenadores de Graduação – out/2019 

4º Curso de Coordenadores de Graduação –nov/2019 

5º Curso de Coordenadores de Graduação – out/2020 (on-line) 
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j. Preparação de material e colaboração no Curso de Formação Inicial à Docência da Educação 

Superior da UFMS, que tem como público-alvo os servidores que ingressaram recentemente na 

Carreira do Magistério Superior. 

 

3.3.1.1 Administração acadêmica 

 
Em 2019, entrou em vigor o novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, aprovado 

pela Resolução Cograd nº 550, de 20 de novembro de 2018 (*). A nova Resolução regulamenta o 

ensino de graduação nas modalidades presencial e a distância no âmbito da UFMS. 

A proposta foi proporcionar maior dinamismo nas práticas acadêmicas, e atualizar e 

complementar os mecanismos reguladores da graduação. 

Dentre as mudanças apresentadas na Resolução Cograd nº 550*/2018, destacamos os 

seguintes pontos: 

1. Atualização dos termos e definições relacionados à graduação na UFMS; 

2. Flexibilização e definição de novas modalidades de oferta de disciplinas na graduação; 

3. Inclusão do processo de reingresso, visando organizar o retorno de estudantes 

excluídos por desistência e jubilação; 

4. Reorganização do processo e dos procedimentos de renovação de matrículas; 

5. Organização das modalidades de afastamento e ampliação de Regime Especial; 

6. Organização dos procedimentos complementares para a graduação. 

 
Com a publicação do novo regulamento, iniciou-se o processo de elaboração das Instruções 

Normativas para mapeamento e definição dos processos internos relacionados à graduação. Entre 

2019 e 2020, foram publicadas as seguintes Instruções Normativas: 

 

 Instrução Normativa Prograd nº 01/2019 – Renovação de matrícula e manutenção do 

vínculo acadêmico. 

 Instrução Normativa Prograd nº 02/2019 e Instrução Normativa Prograd nº 26/2019 – 

Solicitação de Professor Substituto. 

 Instrução Normativa Prograd nº 12/2019 e Instrução Normativa Prograd nº 19/2019 – 

Autorização de colação de grau. 

 Instrução Normativa Prograd nº 13/2019 e Instrução Normativa Prograd nº 16/2019 – 

Emissão de documentos a ex-alunos dos Cursos de Graduação. 
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 Instrução Normativa Prograd nº 28*/2019 – Abreviação de Curso de Graduação por 

extraordinário desempenho acadêmico. 

 Instrução Normativa Prograd nº 30/2019 – Matrícula de Estudante Especial Portador de 

Diploma. 

 Instrução Normativa Prograd nº 31/2019 – Dilação de prazo para conclusão de curso. 

 Instrução Normativa Prograd nº 32/2019 – Compensação das atividades acadêmicas 

realizadas em dia de guarda religiosa. 

 Instrução Normativa Prograd nº 37/2019 –Dispensa de Cursar disciplinas obrigatórias 

novas por força de alteração da Estrutura Curricular. 

 Instrução Normativa Prograd nº 40/2019 - Período de enquadramento de Taxa de 

Retenção. 

 Instrução Normativa Prograd nº 1/2020 - Turmas Livres. 

 Instrução Normativa Prograd nº 13/2020 - Dilação de Prazo (complementar). 

 Instrução Normativa Prograd nº 14/2020 - Permuta Interna. 

 Instrução Normativa Prograd nº 15/2020 - Aproveitamento de estudos. 

 Instrução Normativa Prograd nº 16/2020 - Mobilidade Interna. 

 Instrução Normativa Prograd nº 21/2020* - Renovação de matrícula e manutenção de 

vínculo 2020/2. 

O objetivo das Instruções Normativas é definir procedimentos e estabelecer, de forma 

consistente, diretrizes e rotinas administrativas e acadêmicas unificadas para auxiliar as Secretarias, 

Coordenações de Gestão Acadêmica e as Coordenações de Curso no desenvolvimento de suas 

atividades. 

Em 2020, foram realizadas as seguintes ações inovadoras com propósito de fortalecer a 

melhoria na qualidade da oferta dos cursos de graduação: 

1. Realização de uma oficina para abordar estratégias que contribuam para a diminuição 

da reprovação nos cursos: Oficina Método Trezentos; 

2. Realização do Curso de Coordenadores de Curso de Graduação; e 

3. Realização do Curso de Formação Inicial à Docência no Ensino Superior. 

 

3.3.1.2 Evolução da situação acadêmica dos cursos de graduação presenciais 
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A situação acadêmica dos cursos de graduação presenciais ao longo dos anos de 2018 a 2020 

consta na Tabela 80. 

 
Tabela 80 - Situação acadêmica dos cursos de graduação. 

Situação acadêmica 2018 2019 2020 

Excluídos (total) 2.061 3.197 2.151 

Formados (diplomados) 2203 2326 676 

Ingressos* 6321 5760 5.199 

Transferidos de outras 
IES 

288 169 43 

Movimentados 
internamente 

325 130 48 

Portadores de Diploma 654 287 68 

Matriculados** 21.418 21.707 22.313 

Fonte: SISCAD 

* Número de ingressos com base no resultado final dos processos Sisu; Vestibular, movimentação interna, via judicial, 

convênio cultural; portador de diploma; transferência compulsória e transferência voluntária. 

**Acadêmicos regularmente matriculados no período. 

 
De acordo com a Resolução Cograd nº 550, de 20 de novembro de 2018 (*), o vínculo 

acadêmico é mantido mediante a renovação da matrícula ou, em casos de trancamento de matrícula 

ou mobilidade acadêmica. 

Os estudantes são excluídos do curso, nas seguintes situações: colação de grau; 

impossibilidade de integralizar seu currículo dentro do prazo máximo estabelecido no PPC; sanção 

disciplinar; solicitação do próprio estudante; ausência de renovação de matrícula ou ausência de 

renovação de trancamento de matrícula, quando não for permitido o trancamento automático; e 

reprovar por faltas em todas as disciplinas por três semestres consecutivos. 

É importante destacar que o número total de estudantes diplomados em 2020, refere-se 

apenas aos dados levantados até o presente relatório da Comissão Própria de Avaliação (em 

novembro de 2020), portanto, não representa o quadro definitivo do referido ano. Os estudantes 

dos diversos cursos da Instituição ainda estão em processo de cumprimento das condições exigidas 

para colação de grau, ampliando os dados registrados no Siscad, posteriormente. 

 

3.3.1.3 Políticas do ensino de graduação 
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O Projeto Pedagógico Institucional apresenta as diretrizes sobre as quais devem ser 

formuladas as principais políticas do ensino de graduação da UFMS. São elas: 

a) ampliação do universo de atividades da UFMS nas suas várias frentes de atuação, 

mediante métodos inovadores de participação no processo de ensino-aprendizagem; 

b) desenvolvimento do ensino de graduação público, gratuito e de qualidade; 

c) busca da excelência acadêmica e expansão da oferta de cursos superiores de graduação 

presencial e a distância, ao maior número de cidadãos, tendo por base a análise de demandas e de 

tendências da sociedade; 

d) capacitação inicial e continuada dos docentes para a docência no ensino superior e em 

novas tecnologias para educação, e do corpo técnico-administrativo em educação, com o intuito de 

propiciar melhoria das condições atuais, e possibilitar o pleno êxito no desenvolvimento das 

atividades pedagógicas de ensino presencial e da oferta da educação a distância; 

e) modernização da oferta dos cursos de graduação com a utilização das mais variadas 

formas de tecnologias e metodologias (20% ensino a distância, interdisciplinaridade, mobilidade); 

f) universalização do ensino, com inclusão social, assegurando a permanência com 

oportunidades educacionais, aliadas à diversidade e heterogeneidade de sua clientela; 

g) a consolidação do processo de gestão democrática; 

h) a implantação de programas de avaliação institucional em todas as instâncias, com vistas 

a possibilitar a viabilização de correções, mudanças, de forma sistemática e sistêmica; 

i) a autoconstrução de sujeitos éticos e autônomos; 

j) implantação e fortalecimento do intercâmbio sócio-cultural-educativo com organizações 

locais, regionais, nacionais e estrangeiras; e 

k) atendimento às demandas locais e regionais. (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO SUL, 2009). 

 
Observa-se que algumas destas diretrizes extrapolam as competências da Pró-Reitoria de 

Graduação na estrutura organizacional atual, exigindo, portanto, uma sinergia com outros órgãos da 

Administração Central e Setorial, cujo resultado culminou no PDI 2020-2024, aprovado em março de 

2020. 

 

3.3.1.3.1 Formas de ingresso ao ensino de graduação na UFMS 
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Na UFMS, as formas de acesso ou ingresso aos cursos de graduação foram estabelecidas pela 

Resolução Cograd nº 550*/2018, são, entre outras, as seguintes: 

 
I - processos seletivos para portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou 

equivalente, sendo eles: 

a) Sistema de Seleção Unificada; 

b) Vestibular; 

c) Programa de Avaliação Seriada Seletiva; 

d) Seleção para Vagas Remanescentes; e 

e) Seleção para Portadores de visto de refugiado, visto humanitário ou visto de reunião 

familiar. 

II - convênios ou outros instrumentos jurídicos de mesma natureza, firmados com outros 

países para portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

III - processos seletivos para portadores de diploma de curso de graduação, condicionado à 

existência de vagas; 

IV - matrícula cortesia, para estrangeiros que estejam em missões diplomáticas ou atuem 

em repartições consulares e organismos internacionais e seus dependentes, independentemente da 

existência de vagas, conforme legislação específica; 

V - processo seletivo para transferência de estudantes regulares de outras instituições 

nacionais de ensino superior, para cursos da mesma área de conhecimento, e condicionado à 

existência de vagas; 

VI - transferência compulsória de estudantes de outras instituições nacionais de ensino 

superior, para cursos da mesma área de conhecimento, independentemente da existência de vagas, 

conforme legislação específica; 

VII – seleção para movimentação interna de estudantes regulares da UFMS para mudança 

de curso, condicionado à existência de vagas; 

VIII - permuta interna para troca permanente entre estudantes do mesmo curso no âmbito 

da UFMS; 

IX - convênios ou outros instrumentos jurídicos de mesma natureza, firmados com 

instituições nacionais ou internacionais de ensino, para mobilidade de estudantes regulares de outras 

instituições; 
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X - matrícula para complementação de estudos, para os candidatos que optaram por 

revalidar o diploma na UFMS, de acordo com a legislação específica; e 

XI – seleção de reingresso para os estudantes excluídos que tenham interesse em dar 

continuidade aos estudos no mesmo curso, habilitação, modalidade, turno e Unidade de origem, 

condicionado à existência de vagas. 

 

3.3.1.3.2 Processo de avaliação da aprendizagem 

 
A sistemática de avaliação do ensino-aprendizagem da UFMS é regulamentada pela Resolução 

COGRAD nº 550*/2018. O ano letivo é composto por até quatro períodos letivos consecutivos: 

primeiro período, período de inverno, segundo período e período de verão. Os períodos de verão e 

de inverno são destinados, exclusivamente, à oferta de disciplinas na forma intensiva, na qual é 

necessária a oferta de pelo menos seis horas semanais. 

Para cada disciplina cursada, o professor deverá consignar ao acadêmico uma Média de 

Aproveitamento (MA), na forma de graus numéricos com uma casa decimal de 0,0 (zero vírgula zero) 

a 10,0 (dez vírgula zero). A fórmula para cálculo da MA consiste na média aritmética, simples ou 

ponderada, das notas obtidas pelo estudante nas avaliações previstas no Sistema de Avaliação 

proposto para a respectiva disciplina e definidas no Plano de Ensino. 

Para ser aprovado na disciplina, o estudante deve obter frequência igual ou superior a setenta 

e cinco por cento e Média de Aproveitamento (MA) igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 

Compete ao Colegiado de Curso estabelecer medidas pedagógicas para correção e prevenção 

de altos índices de reprovação e baixos rendimentos acadêmicos, assim como compete ao 

Coordenador de Curso acompanhar o cumprimento dos deveres dos professores, regulamentados 

na referida resolução. 

 

3.3.1.3.3 Oferta de cursos de graduação presenciais 

 
Os cursos de graduação presenciais da UFMS, ofertados pelas unidades da Administração 

Setorial, são classificados em: bacharelado, licenciatura, e tecnologia, podendo, a depender de sua 

Diretriz Curricular Nacional, oferecer uma ou mais habilitações. Os cursos podem ser ofertados na 

modalidade presencial e a distância. A modalidade a distância não será contemplada neste item, por 

estar sob a responsabilidade da SEAD. 
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Desde o segundo semestre de 2010 a UFMS utiliza o Sistema Unificado de Seleção (SISU), 

baseado no desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso nos cursos de 

graduação presenciais. Atualmente são oferecidas no SISU 40% das vagas dos cursos de graduação 

presencial. 

Outra forma de ingresso disponível é por meio do Processo Seletivo Vestibular da UFMS (PSV-

UFMS) destinado aos candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente, ou estão em vias 

de concluí-lo até o período previsto para ocorrerem as matrículas. Do total de vagas regulares 

oferecidas anualmente para cada curso, 40% são reservadas para esta forma de ingresso. 

Em 2017 deu início uma nova forma de ingresso na UFMS, o PASSE (Programa de Avaliação 

Seriada Seletiva da UFMS), que ao invés de medir o aprendizado dos candidatos em uma única prova, 

medirá o aprendizado ao final de cada ano do ensino médio. A partir de 2020, 20% das vagas dos 

cursos de graduação foram reservadas para esta modalidade de ingresso (UFMS, 2019), cuja 

ocupação pode ser verificada na tabela 50. 

Os Processos Seletivos Unificados ofertados pela UFMS no período de 2018 a 2020 foram os 

seguintes: SISU 2018 – Verão e SISU 2019 – Verão. A relação dos cursos de graduação presenciais 

ofertados nos processos seletivos da UFMS relativos ao período 2018 a 2020, com a identificação da 

unidade setorial acadêmica, semestre de ingresso, turno de funcionamento, número de vagas em 

cada curso e taxa de ocupação são apresentadas na Tabela 81, Tabela 82 e Tabela 83. 

 
Tabela 81 - Ingresso SISU, Vestibular 2018. 

UAS Curso 
Sisu Vestibular 

Vagas Mat. % de Ocup. Vagas Mat. % de Ocup. 

CPAQ 

Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura [Not] 

18 18 100% 7 3 42,86% 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura [Not] 

18 17 94% 7 2 28,57% 

História - Licenciatura [Not] 28 25 89% 12 2 16,67% 

Geografia - Licenciatura [Not] 32 31 97% 13 2 15,38% 

Ciências Biológicas - Licenciatura 
[Not] 

28 28 100% 12 11 91,67% 

Matemática - Licenciatura 28 28 100% 12 9 75,00% 

Administração - Bacharelado [Not] 35 35 100% 15 15 100,00% 

Geografia - Bacharelado 28 12 43% 12 0 0,00% 

Pedagogia - Licenciatura 35 35 100% 15 6 40,00% 

Turismo - Bacharelado 21 16 76% 9 1 11,11% 

CPAN 
Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura 

28 28 100% 12 8 66,67% 
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Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura [Not] 

28 28 100% 12 11 91,67% 

Direito - Bacharelado [Not] 35 34 97% 15 15 100,00% 

Administração - Bacharelado [Not] 35 35 100% 15 15 100,00% 

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

35 35 100% 15 13 86,67% 

Geografia - Licenciatura [Not] 28 28 100% 12 4 33,33% 

História - Licenciatura [Not] 25 25 100% 10 5 50,00% 

Ciências Biológicas - Licenciatura 25 25 100% 10 10 100,00% 

Matemática - Licenciatura 28 28 100% 12 5 41,67% 

Psicologia - Bacharelado 28 26 93% 12 12 100,00% 

Pedagogia - Licenciatura 32 32 100% 13 13 100,00% 

Educação Física - Licenciatura 35 35 100% 15 15 100,00% 

Sistemas de Informação - 
Bacharelado 

35 28 80% 15 3 20,00% 

CPTL 

Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura [Not] 

25 24 96% 10 0 0,00% 

Pedagogia - Licenciatura [Not] 28 28 100% 12 10 83,33% 

Direito - Bacharelado 39 39 100% 16 16 100,00% 

Letras - Português - Licenciatura 
[Not] 

25 25 100% 10 2 20,00% 

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

35 35 100% 15 14 93,33% 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura [Not] 

25 20 80% 10 7 70,00% 

Direito - Bacharelado [Not] 39 38 97% 16 16 100,00% 

História - Licenciatura [Not] 32 23 72% 13 7 53,85% 

Ciências Biológicas - Licenciatura 28 23 82% 12 11 91,67% 

Matemática - Licenciatura [Not] 39 30 77% 16 4 25,00% 

Administração - Bacharelado [Not] 42 42 100% 18 18 100,00% 

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

35 35 100% 15 15 100,00% 

Geografia - Licenciatura [Not] 28 18 64% 12 2 16,67% 

Enfermagem - Bacharelado 28 28 100% 12 12 100,00% 

Engenharia de Produção - 
Bacharelado 

35 34 97% 15 15 100,00% 

CPCX 

História - Licenciatura [Not] 35 12 34% 15 3 20,00% 

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

35 16 46% 15 2 13,33% 

Enfermagem - Bacharelado 35 35 100% 15 14 93,33% 

CPAR 

Administração - Bacharelado [Not] 35 28 80% 15 15 100,00% 

Psicologia - Bacharelado 28 27 96% 12 12 100,00% 

Matemática - Licenciatura [Not] 28 20 71% 12 1 8,33% 

FAMED Medicina - Bacharelado 56 56 100% 24 24 100,00% 

FAODO Odontologia - Bacharelado 35 35 100% 15 15 100,00% 

FAMEZ 
Medicina Veterinária - Bacharelado 35 35 100% 15 15 100,00% 

Zootecnia - Bacharelado 35 34 97% 15 15 100,00% 
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CPCS 

Engenharia Florestal - Bacharelado 35 23 66% 15 1 6,67% 

Agronomia - Bacharelado 35 35 100% 15 15 100,00% 

Administração - Bacharelado [Not] 35 26 74% 15 15 100,00% 

CPNA 

História - Licenciatura [Not] 35 24 69% 15 2 13,33% 

Administração - Bacharelado [Not] 42 26 62% 18 4 22,22% 

Gestão Financeira - Tecnológico 
[Not] 

35 10 29% 15 0 0,00% 

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

28 28 100% 12 9 75,00% 

Engenharia de Produção - 
Bacharelado 

35 8 23% 15 9 60,00% 

CPNV 

Ciências Sociais - Licenciatura [Not] 42 18 43% 18 3 16,67% 

Pedagogia - Licenciatura [Not] 42 40 95% 18 2 11,11% 

Administração - Bacharelado [Not] 28 27 96% 12 12 100,00% 

CPPP 

Matemática - Licenciatura [Not] 35 16 46% 15 4 26,67% 

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

35 17 49% 15 1 6,67% 

Pedagogia - Licenciatura 35 25 71% 15 2 13,33% 

Ciência da Computação - 
Bacharelado 

35 13 37% 15 1 6,67% 

FACOM 

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas - Tecnológico [Not] 

49 49 100% 21 18 85,71% 

Ciência da Computação - 
Bacharelado 

42 42 100% 18 17 94,44% 

Engenharia de Computação - 
Bacharelado 

42 42 100% 18 17 94,44% 

Engenharia de Software - 
Bacharelado 

49 47 96% 21 20 95,24% 

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

49 49 100% 21 14 66,67% 

FADIR 
Direito - Bacharelado 42 41 98% 18 18 100,00% 

Direito - Bacharelado [Not] 42 42 100% 18 18 100,00% 

FAENG 

Arquitetura e Urbanismo - 
Bacharelado 

35 34 97% 15 13 86,67% 

Engenharia Civil - Bacharelado 35 34 97% 15 15 100,00% 

Engenharia Elétrica - Bacharelado 42 42 100% 18 18 100,00% 

Engenharia Ambiental - Bacharelado 35 35 100% 15 15 100,00% 

Eletrotécnica Industrial - 
Tecnológico [Not] 

35 25 71% 15 0 0,00% 

Engenharia de Produção - 
Bacharelado 

42 42 100% 18 17 94,44% 

Construção de Edifícios - 
Tecnológico [Not] 

35 33 94% 15 1 6,67% 

Saneamento Ambiental - 
Tecnológico [Not] 

35 26 74% 15 2 13,33% 

Geografia - Bacharelado [Not] 28 20 71% 12 5 41,67% 

Engenharia Civil - Bacharelado 35 34 97% 15 15 100,00% 

INMA Matemática - Licenciatura 18 18 100% 7 3 42,86% 
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Matemática - Licenciatura [Not] 18 18 100% 7 6 85,71% 

INQUI 
Química - Licenciatura [Not] 32 27 84% 13 10 76,92% 

Química Tecnológica - Bacharelado 18 18 100% 7 7 100,00% 

INFI 
Física - Licenciatura 18 17 94% 7 4 57,14% 

Física - Bacharelado 18 18 100% 7 5 71,43% 

ESAN 

Administração - Bacharelado 42 42 100% 18 18 100,00% 

Administração - Bacharelado [Not] 42 41 98% 18 18 100,00% 

Turismo - Bacharelado 28 21 75% 12 4 33,33% 

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

42 42 100% 18 18 100,00% 

Processos Gerenciais - Tecnológico 
[Not] 

42 42 100% 18 0 0,00% 

Ciências Econômicas - Bacharelado 42 42 100% 18 11 61,11% 

FACFAN 

Farmácia - Bacharelado 35 33 94% 15 15 100,00% 

Nutrição - Bacharelado 28 28 100% 12 11 91,67% 

Alimentos - Tecnológico [Not] 28 27 96% 12 1 8,33% 

INBIO 

Ciências Biológicas - Bacharelado 35 34 97% 15 14 93,33% 

Ciências Biológicas - Licenciatura 
[Not] 

35 34 97% 15 12 80,00% 

INISA 
Enfermagem - Bacharelado 35 33 94% 15 14 93,33% 

Fisioterapia - Bacharelado 28 28 100% 12 12 100,00% 

FAALC 

Artes Visuais - Licenciatura 21 21 100% 9 0 0,00% 

Artes Visuais - Bacharelado 21 21 100% 9 9 100,00% 

Música - Habilitação em Educação 
Musical 

0 -- -- 30 23 76,67% 

Jornalismo - Bacharelado 35 34 97% 15 15 100,00% 

Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura 

28 20 71% 12 2 16,67% 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura 

28 27 96% 12 12 100,00% 

FACH 

História - Licenciatura [Not] 42 42 100% 18 16 88,89% 

Filosofia - Licenciatura [Not] 42 38 90% 18 9 50,00% 

Ciências Sociais - Bacharelado 35 33 94% 15 6 40,00% 

FAED 

Pedagogia - Licenciatura 35 34 97% 15 12 80,00% 

Educação Física - Licenciatura 28 28 100% 12 12 100,00% 

Pedagogia - Licenciatura [Not] 35 35 100% 15 15 100,00% 

Educação Física - Bacharelado 28 27 96% 12 12 100,00% 

 
Tabela 82 - Edital de Vagas remanescentes e Total geral de ocupação em 2018. 

UAS Curso 

Vagas Remanescentes TOTAL 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

 

CPAQ 

Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura [Not] 

4 4 100,00% 25 25 100,00% 
 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura [Not] 

5 5 100,00% 25 24 96,00% 
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História - Licenciatura [Not] 10 11 110,00% 40 38 95,00%  

Geografia - Licenciatura [Not] 11 10 90,91% 45 43 95,56%  

Ciências Biológicas - Licenciatura 
[Not] 

1 1 100,00% 40 40 100,00% 
 

Matemática - Licenciatura 3 3 100,00% 40 40 100,00%  

Administração - Bacharelado [Not] 0 -- -- 50 50 100,00%  

Geografia - Bacharelado 28 27 96,43% 40 39 97,50%  

Pedagogia - Licenciatura 9 9 100,00% 50 50 100,00%  

Turismo - Bacharelado 12 12 100,00% 30 29 96,67%  

CPAN 

Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura 

4 3 75,00% 40 39 97,50% 
 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura [Not] 

1 1 100,00% 40 40 100,00% 
 

Direito - Bacharelado [Not] 0 -- -- 50 49 98,00%  

Administração - Bacharelado [Not] 0 -- -- 50 50 100,00%  

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

2 2 100,00% 50 50 100,00% 
 

Geografia - Licenciatura [Not] 8 8 100,00% 40 40 100,00%  

História - Licenciatura [Not] 5 5 100,00% 35 35 100,00%  

Ciências Biológicas - Licenciatura 0 -- -- 35 35 100,00%  

Matemática - Licenciatura 7 7 100,00% 40 40 100,00%  

Psicologia - Bacharelado 1 0 0,00% 40 38 95,00%  

Pedagogia - Licenciatura 0 -- -- 45 45 100,00%  

Educação Física - Licenciatura 0 -- -- 50 50 100,00%  

Sistemas de Informação - 
Bacharelado 

18 17 94,44% 50 48 96,00% 
 

CPTL 

Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura [Not] 

10 10 100,00% 35 34 97,14% 
 

Pedagogia - Licenciatura [Not] 2 2 100,00% 40 40 100,00%  

Direito - Bacharelado 0 -- -- 55 55 100,00%  

Letras - Português - Licenciatura 
[Not] 

8 4 50,00% 35 31 88,57% 
 

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

0 -- -- 50 49 98,00% 
 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura [Not] 

3 0 0,00% 35 27 77,14% 
 

Direito - Bacharelado [Not] 0 -- -- 55 54 98,18%  

História - Licenciatura [Not] 7 8 114,29% 45 38 84,44%  

Ciências Biológicas - Licenciatura 1 1 100,00% 40 35 87,50%  

Matemática - Licenciatura [Not] 16 15 93,75% 55 49 89,09%  

Administração - Bacharelado [Not] 0 -- -- 60 60 100,00%  

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

0 -- -- 50 50 100,00% 
 

Geografia - Licenciatura [Not] 15 16 106,67% 40 36 90,00%  

Enfermagem - Bacharelado 0 -- -- 40 40 100,00%  

Engenharia de Produção - 
Bacharelado 

0 -- -- 50 49 98,00% 
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CPCX  

História - Licenciatura [Not] 35 26 74,29% 50 41 82,00%  

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

30 11 36,67% 50 29 58,00% 
 

Enfermagem - Bacharelado 1 1 100,00% 50 50 100,00%  

CPAR 

Administração - Bacharelado [Not] 1 4 400,00% 50 47 94,00%  

Psicologia - Bacharelado 0 -- -- 40 39 97,50%  

Matemática - Licenciatura [Not] 19 14 73,68% 40 35 87,50%  

FAMED Medicina - Bacharelado 0 -- -- 80 80 100,00%  

FAODO Odontologia - Bacharelado 0 -- -- 50 50 100,00%  

FAMEZ 

Medicina Veterinária - 
Bacharelado 

0 -- -- 50 50 100,00% 
 

Zootecnia - Bacharelado 0 -- -- 50 49 98,00%  

CPCS 

Engenharia Florestal - 
Bacharelado 

17 19 111,76% 50 43 86,00% 
 

Agronomia - Bacharelado 0 -- -- 50 50 100,00%  

Administração - Bacharelado [Not] 6 8 133,33% 50 49 98,00%  

CPNA 

História - Licenciatura [Not] 23 13 56,52% 50 39 78,00%  

Administração - Bacharelado [Not] 24 26 108,33% 60 56 93,33%  

Gestão Financeira - Tecnológico 
[Not] 

39 5 12,82% 50 15 30,00% 
 

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

3 2 66,67% 40 39 97,50% 
 

Engenharia de Produção - 
Bacharelado 

25 12 48,00% 50 29 58,00% 
 

CPNV 

Ciências Sociais - Licenciatura 
[Not] 

39 24 61,54% 60 45 75,00% 
 

Pedagogia - Licenciatura [Not] 16 17 106,25% 60 59 98,33%  

Administração - Bacharelado [Not] 0 -- -- 40 39 97,50%  

CPPP 

Matemática - Licenciatura [Not] 28 27 96,43% 50 47 94,00%  

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

29 25 86,21% 50 43 86,00% 
 

Pedagogia - Licenciatura 21 18 85,71% 50 45 90,00%  

Ciência da Computação - 
Bacharelado 

36 8 22,22% 50 22 44,00% 
 

FACOM 

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas - Tecnológico [Not] 

3 3 100,00% 70 70 100,00% 
 

Ciência da Computação - 
Bacharelado 

0 -- -- 60 59 98,33% 
 

Engenharia de Computação - 
Bacharelado 

0 -- -- 60 59 98,33% 
 

Engenharia de Software - 
Bacharelado 

1 2 200,00% 70 69 98,57% 
 

Sistemas de Informação - 
Bacharelado [Not] 

7 6 85,71% 70 69 98,57% 
 

FADIR 
Direito - Bacharelado 0 -- -- 60 59 98,33%  

Direito - Bacharelado [Not] 0 -- -- 60 60 100,00%  

FAENG 
Arquitetura e Urbanismo - 
Bacharelado 

0 -- -- 50 47 94,00% 
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Engenharia Civil - Bacharelado 0 -- -- 50 49 98,00%  

Engenharia Elétrica - Bacharelado 0 -- -- 60 60 100,00%  

Engenharia Ambiental - 
Bacharelado 

0 -- -- 50 50 100,00% 
 

Eletrotécnica Industrial - 
Tecnológico [Not] 

21 20 95,24% 50 45 90,00% 
 

Engenharia de Produção - 
Bacharelado 

0 -- -- 60 59 98,33% 
 

Construção de Edifícios - 
Tecnológico [Not] 

14 9 64,29% 50 43 86,00% 
 

Saneamento Ambiental - 
Tecnológico [Not] 

13 16 123,08% 50 44 88,00% 
 

Geografia - Bacharelado [Not] 9 8 88,89% 40 33 82,50%  

Engenharia Civil - Bacharelado 1 1 100,00% 50 50 100,00%  

INMA 
Matemática - Licenciatura 4 3 75,00% 25 24 96,00%  

Matemática - Licenciatura [Not] 1 1 100,00% 25 25 100,00%  

INQUI 

Química - Licenciatura [Not] 3 4 133,33% 45 41 91,11%  

Química Tecnológica - 
Bacharelado 

0 -- -- 25 25 100,00% 
 

INFI 
Física - Licenciatura 3 3 100,00% 25 24 96,00%  

Física - Bacharelado 0 -- -- 25 23 92,00%  

ESAN 

Administração - Bacharelado 0 -- -- 60 60 100,00%  

Administração - Bacharelado [Not] 0 -- -- 60 59 98,33%  

Turismo - Bacharelado 13 12 92,31% 40 37 92,50%  

Ciências Contábeis - Bacharelado 
[Not] 

0 -- -- 60 60 100,00% 
 

Processos Gerenciais - 
Tecnológico [Not] 

17 17 100,00% 60 59 98,33% 
 

Ciências Econômicas - 
Bacharelado 

7 4 57,14% 60 57 95,00% 
 

FACFAN 

Farmácia - Bacharelado 0 -- -- 50 48 96,00%  

Nutrição - Bacharelado 0 -- -- 40 39 97,50%  

Alimentos - Tecnológico [Not] 11 7 63,64% 40 35 87,50%  

INBIO 

Ciências Biológicas - Bacharelado 0 -- -- 50 48 96,00%  

Ciências Biológicas - Licenciatura 
[Not] 

2 2 100,00% 50 48 96,00% 
 

INISA 
Enfermagem - Bacharelado 0 -- -- 50 47 94,00%  

Fisioterapia - Bacharelado 0 -- -- 40 40 100,00%  

FAALC 

Artes Visuais - Licenciatura 9 9 100,00% 30 30 100,00%  

Artes Visuais - Bacharelado 1 1 100,00% 30 31 103,33%  

Música - Habilitação em Educação 
Musical 

7 7 100,00% 30 30 100,00% 
 

Jornalismo - Bacharelado 0 -- -- 50 49 98,00%  

Letras - Português e Espanhol - 
Licenciatura 

15 15 100,00% 40 37 92,50% 
 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura 

0 -- -- 40 39 97,50% 
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FACH 

História - Licenciatura [Not] 0 -- -- 60 58 96,67%  

Filosofia - Licenciatura [Not] 9 10 111,11% 60 57 95,00%  

Ciências Sociais - Bacharelado 9 9 100,00% 50 48 96,00%  

FAED 

Pedagogia - Licenciatura 3 1 33,33% 50 47 94,00%  

Educação Física - Licenciatura 0 -- -- 40  0,00%  

Pedagogia - Licenciatura [Not] 0 -- -- 50 50 100,00%  

Educação Física - Bacharelado 0 -- -- 40 39 97,50%  

Totais 766 611 79,77% 5265 4953 94,07%  

Conforme apresentado na tabela acima, a taxa de ocupação nos processos seletivos regulares para 

ingresso no ano de 2018 foi de 94,07%. 

 
Tabela 83 - Ingresso SISU e Vestibular 2019. 

UAS Curso 

Sisu Vestibular 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

Vagas Mat. % de Ocup. 

CPAQ 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

18 18 100% 7 1 14,29% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

18 17 94% 7 1 14,29% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 28 28 100% 12 5 41,67% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 32 32 100% 13 3 23,08% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 28 28 100% 12 8 66,67% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 28 28 100% 12 5 41,67% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 35 35 100% 15 14 93,33% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 28 25 89% 12 1 8,33% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 35 34 97% 15 8 53,33% 

LICENCIATURA INTERCUTURAL 
INDÍGENA 

0 0 -- 25 25 100,00% 

CPAN 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

28 26 93% 12 1 8,33% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

28 28 100% 12 10 83,33% 

DIREITO - BACHARELADO 35 35 100% 15 15 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 35 35 100% 15 14 93,33% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 35 35 100% 15 15 100,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 28 28 100% 12 7 58,33% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 25 25 100% 10 2 20,00% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 25 25 100% 10 10 100,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 28 28 100% 12 5 41,67% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 28 26 93% 12 11 91,67% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 32 32 100% 13 13 100,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 35 35 100% 15 13 86,67% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

28 28 100% 12 4 33,33% 

CPTL 
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

25 25 100% 10 2 20,00% 
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PEDAGOGIA - LICENCIATURA 28 27 96% 12 12 100,00% 

DIREITO – BACHARELADO (*) 39 38 97% 16 15 93,75% 

LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - 
LICENCIATURA 

25 25 100% 10 0 0,00% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -
BACHARELADO 

35 35 100% 15 15 100,00% 

MEDICINA - BACHARELADO 42 42 100% 18 18 100,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

25 25 100% 10 8 80,00% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 21 20 95% 9 3 33,33% 

DIREITO - BACHARELADO 39 39 100% 16 16 100,00% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 32 31 97% 13 13 100,00% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 28 28 100% 12 11 91,67% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 35 35 100% 15 13 86,67% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 42 42 100% 18 18 100,00% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 35 35 100% 15 15 100,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 28 28 100% 12 3 25,00% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 28 27 96% 12 12 100,00% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
BACHARELADO 

35 34 97% 15 15 100,00% 

CPCX 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

35 25 71% 15 4 26,67% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 28 18 64% 12 10 83,33% 

LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA 35 27 77% 15 3 20,00% 

CPAR 

ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO 35 35 100% 15 15 100,00% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 28 27 96% 12 11 91,67% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 28 28 100% 12 5 41,67% 

FAMED MEDICINA - BACHARELADO 56 55 98% 24 23 95,83% 

FAODO ODONTOLOGIA - BACHARELADO 35 35 100% 15 15 100,00% 

FAMEZ 

MEDICINA VETERINÁRIA 
BACHARELADO 

35 34 97% 15 15 100,00% 

ZOOTECNIA - BACHARELADO 35 35 100% 15 15 100,00% 

CPCS 

ENGENHARIA FLORESTAL 
BACHARELADO 

35 22 63% 15 7 46,67% 

AGRONOMIA - BACHARELADO 35 35 100% 15 12 80,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 35 35 100% 15 14 93,33% 

CPNA 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 35 27 77% 15 4 26,67% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 42 35 83% 18 4 22,22% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 28 27 96% 12 11 91,67% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
BACHARELADO 

35 17 49% 15 5 33,33% 

CPNV 

CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA 28 22 79% 12 0 0,00% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 42 42 100% 18 5 27,78% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 28 28 100% 12 12 100,00% 

CPPP MATEMÁTICA – LICENCIATURA 35 24 69% 15 4 26,67% 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

35 18 51% 15 1 6,67% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 35 33 94% 15 5 33,33% 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
-  BACHARELADO 

35 12 34% 15 2 13,33% 

FACOM 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS - TECNOLÓGICO 

49 49 100% 21 21 100,00% 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
BACHARELADO 

42 41 98% 18 17 94,44% 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 
BACHARELADO 

42 42 100% 18 16 88,89% 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 
BACHARELADO 

49 48 98% 21 19 90,48% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

49 46 94% 21 15 71,43% 

FADIR 
DIREITO - BACHARELADO 42 42 100% 18 18 100,00% 

DIREITO - BACHARELADO 42 42 100% 18 17 94,44% 

FAENG 

ARQUITETURA E URBANISMO 
BACHARELADO 

35 35 100% 15 15 100,00% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 35 35 100% 15 12 80,00% 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
BACHARELADO 

42 42 100% 18 17 94,44% 

ENGENHARIA AMBIENTAL 
BACHARELADO 

35 35 100% 15 14 93,33% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
BACHARELADO 

42 40 95% 18 17 94,44% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 28 28 100% 12 9 75,00% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 
(*) 

35 35 100% 15 15 100,00% 

INMA 
MATEMÁTICA - LICENCIATURA 18 18 100% 7 7 100,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 18 18 100% 7 7 100,00% 

INQUI 

QUÍMICA - LICENCIATURA 32 32 100% 13 10 76,92% 

QUIMICA - BACHARELADO EM 
QUIMICA TECNOLOGICA 

18 18 100% 7 7 100,00% 

ENGENHARIA QUÍMICA  25 25 100% 10 8 80,00% 

INFI 

FÍSICA - LICENCIATURA 18 18 100% 7 7 100,00% 

FÍSICA - BACHARELADO 18 18 100% 7 7 100,00% 

ENGENHARIA FÍSICA 21 15 71% 9 8 88,89% 

ESAN 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 42 42 100% 18 18 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 42 42 100% 18 18 100,00% 

TURISMO - BACHARELADO 28 25 89% 12 4 33,33% 

CIENCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 42 42 100% 18 18 100,00% 

PROCESSOS GERENCIAIS - 
TECNOLÓGICO 

42 41 98% 18 12 66,67% 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
BACHARELADO 

42 41 98% 18 17 94,44% 

FACFAN 
FARMÁCIA - BACHARELADO 35 32 91% 15 15 100,00% 

NUTRIÇÃO - BACHARELADO 28 28 100% 12 11 91,67% 
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ENGENHARIA DE ALIMENTOS 28 27 96% 12 5 41,67% 

INBIO 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS    BACHARELADO 

35 35 100% 15 14 93,33% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 35 34 97% 15 15 100,00% 

INISA 
ENFERMAGEM - BACHARELADO 35 35 100% 15 15 100,00% 

FISIOTERAPIA - BACHARELADO 28 27 96% 12 12 100,00% 

FAALC 

ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 21 20 95% 9 8 88,89% 

ARTES VISUAIS - BACHARELADO 21 21 100% 9 9 100,00% 

MÚSICA - LICENCIATURA 0 0 -- 30 17 56,67% 

JORNALISMO - BACHARELADO 35 35 100% 15 14 93,33% 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

28 28 100% 12 8 66,67% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

28 26 93% 12 12 100,00% 

AUDIOVISUAL – BACHARELADO 21 21 100% 9 11 122,22% 

FACH 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 42 42 100% 18 17 94,44% 

PSICOLOGIA – BACHARELADO 35 34 97% 15 14 93,33% 

FILOSOFIA - LICENCIATURA 42 42 100% 18 8 44,44% 

CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO 35 35 100% 15 14 93,33% 

FAED 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 35 34 97% 15 10 66,67% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 28 28 100% 12 12 100,00% 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA (*) 35 35 100% 15 15 100,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 28 28 100% 12 12 100,00% 

EDUCAÇÃO DO CAMPO – 
LICENCIATURA 

0 0 -- 30 2 6,67% 

Totais 3646 3465 95,04% 1634 1222 74,79% 

 
Tabela 84 - Ingresso Vagas remanescentes e Total geral de ocupação 2019. 

UAS Curso 

Vagas Remanescentes TOTAL 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

Vagas Mat. % de Ocup. 

CPAQ 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

6 6 100,00% 25 25 100,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

6 6 100,00% 25 24 96,00% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 7 7 100,00% 40 40 100,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 9 7 77,78% 45 42 93,33% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 4 3 75,00% 40 39 97,50% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 7 7 100,00% 40 40 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 50 49 98,00% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 13 12 92,31% 40 38 95,00% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 7 7 100,00% 50 49 98,00% 

LICENCIATURA INTERCUTURAL 
INDÍGENA 

0 0 -- 25 25 100,00% 

CPAN 
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

11 11 100,00% 40 38 95,00% 
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LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

2 2 100,00% 40 40 100,00% 

DIREITO - BACHARELADO 0 0 -- 50 50 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 50 49 98,00% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 0 0 -- 50 50 100,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 5 5 100,00% 40 40 100,00% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 8 8 100,00% 35 35 100,00% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 0 0 -- 35 35 100,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 7 7 100,00% 40 40 100,00% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 1 0 0,00% 40 37 92,50% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 0 0 -- 45 45 100,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 2 2 100,00% 50 50 100,00% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

8 8 100,00% 40 40 100,00% 

CPTL 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

8 4 50,00% 35 31 88,57% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 0 0 -- 40 39 97,50% 

DIREITO – BACHARELADO (*) 0 0 -- 55 53 96,36% 

LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - 
LICENCIATURA 

10 10 100,00% 35 35 100,00% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -
BACHARELADO 

0 0 -- 50 50 100,00% 

MEDICINA - BACHARELADO 0 0 -- 60 60 100,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

2 2 100,00% 35 35 100,00% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 6 5 83,33% 30 28 93,33% 

DIREITO - BACHARELADO 0 0 -- 55 55 100,00% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 0 0 -- 45 44 97,78% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 0 0 -- 40 39 97,50% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 2 2 100,00% 50 50 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 60 60 100,00% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 0 0 -- 50 50 100,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 9 9 100,00% 40 40 100,00% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 0 0 -- 40 39 97,50% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
BACHARELADO 

0 0 -- 50 49 98,00% 

CPCX 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

19 11 57,89% 50 40 80,00% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 11 6 54,55% 40 34 85,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA 20 19 95,00% 50 49 98,00% 

CPAR 

ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO 0 0 -- 50 50 100,00% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 0 0 -- 40 38 95,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 7 6 85,71% 40 39 97,50% 

FAMED MEDICINA - BACHARELADO 0 0 -- 80 78 97,50% 

FAODO ODONTOLOGIA - BACHARELADO 0 0 -- 50 50 100,00% 
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FAMEZ 

MEDICINA VETERINÁRIA 
BACHARELADO 

0 0 -- 50 49 98,00% 

ZOOTECNIA - BACHARELADO 0 0 -- 50 50 100,00% 

CPCS 

ENGENHARIA FLORESTAL 
BACHARELADO 

21 12 57,14% 50 41 82,00% 

AGRONOMIA - BACHARELADO 0 0 -- 50 47 94,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 50 49 98,00% 

CPNA 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 19 18 94,74% 50 49 98,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 21 18 85,71% 60 57 95,00% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 1 1 100,00% 40 39 97,50% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
BACHARELADO 

28 17 60,71% 50 39 78,00% 

CPNV 

CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA 18 16 88,89% 40 38 95,00% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 13 12 92,31% 60 59 98,33% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 40 40 100,00% 

CPPP 

MATEMÁTICA – LICENCIATURA 21 17 80,95% 50 45 90,00% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

31 11 35,48% 50 30 60,00% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 12 12 100,00% 50 50 100,00% 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
-  BACHARELADO 

36 3 8,33% 50 17 34,00% 

FACOM 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS - TECNOLÓGICO 

0 0 -- 70 70 100,00% 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
BACHARELADO 

0 0 -- 60 58 96,67% 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 
BACHARELADO 

0 0 -- 60 58 96,67% 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 
BACHARELADO 

0 0 -- 70 67 95,71% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
BACHARELADO 

6 5 83,33% 70 66 94,29% 

FADIR 
DIREITO - BACHARELADO 0 0 -- 60 60 100,00% 

DIREITO - BACHARELADO 0 0 -- 60 59 98,33% 

FAENG 

ARQUITETURA E URBANISMO 
BACHARELADO 

0 0 -- 50 50 100,00% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 1 0 0,00% 50 47 94,00% 

ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADO 0 0 -- 60 59 98,33% 

ENGENHARIA AMBIENTAL 
BACHARELADO 

0 0 -- 50 49 98,00% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
BACHARELADO 

1 1 100,00% 60 58 96,67% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 3 3 100,00% 40 40 100,00% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 
(*) 

0 0 -- 50 50 100,00% 

INMA 
MATEMÁTICA - LICENCIATURA 0 0 -- 25 25 100,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 0 0 -- 25 25 100,00% 

INQUI QUÍMICA - LICENCIATURA 3 3 100,00% 45 45 100,00% 
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QUIMICA - BACHARELADO EM 
QUIMICA TECNOLOGICA 

0 0 -- 25 25 100,00% 

ENGENHARIA QUÍMICA  0 0 -- 35 33 94,29% 

INFI 

FÍSICA - LICENCIATURA 0 0 -- 25 25 100,00% 

FÍSICA - BACHARELADO 0 0 -- 25 25 100,00% 

ENGENHARIA FÍSICA 6 6 100,00% 30 29 96,67% 

ESAN 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 60 60 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 60 60 100,00% 

TURISMO - BACHARELADO 8 7 87,50% 40 36 90,00% 

CIENCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 0 0 -- 60 60 100,00% 

PROCESSOS GERENCIAIS - 
TECNOLÓGICO 

6 6 100,00% 60 59 98,33% 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
BACHARELADO 

0 0 -- 60 58 96,67% 

FACFAN 

FARMÁCIA - BACHARELADO 0 0 -- 50 47 94,00% 

NUTRIÇÃO - BACHARELADO 0 0 -- 40 39 97,50% 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 7 5 71,43% 40 37 92,50% 

INBIO 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS    BACHARELADO 

0 0 -- 50 49 98,00% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 0 0 -- 50 49 98,00% 

INISA 
ENFERMAGEM - BACHARELADO 0 0 -- 50 50 100,00% 

FISIOTERAPIA - BACHARELADO 0 0 -- 40 39 97,50% 

FAALC 

ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 1 1 100,00% 30 29 96,67% 

ARTES VISUAIS - BACHARELADO 0 0 -- 30 30 100,00% 

MÚSICA - LICENCIATURA 13 13 100,00% 30 30 100,00% 

JORNALISMO - BACHARELADO 0 0 -- 50 49 98,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

4 4 100,00% 40 40 100,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS 
LICENCIATURA 

0 0 -- 40 38 95,00% 

AUDIOVISUAL – BACHARELADO 0 0 -- 30 32 106,67% 

FACH 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 0 0 -- 60 59 98,33% 

PSICOLOGIA – BACHARELADO 0 0 -- 50 48 96,00% 

FILOSOFIA - LICENCIATURA 10 9 90,00% 60 59 98,33% 

CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO 0 0 -- 50 49 98,00% 

FAED 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 5 4 80,00% 50 48 96,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 0 0 -- 40 40 100,00% 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA (*) 0 0 -- 50 50 100,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 0 0 -- 40 40 100,00% 

EDUCAÇÃO DO CAMPO – 
LICENCIATURA 

28 24 85,71% 30 26 86,67% 

Totais 520 400 76,92% 5280 5087 96,34% 

 
Como pode ser observado na tabela anterior, o total geral de ocupação das vagas para 

ingresso em 2019 foi de 96,34% 
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Tabela 85 - Ingresso SISU e Vestibular 2020. 

UAS Curso 

Sisu Vestibular 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

CPAQ 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

10 10 100% 10 6 60% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 10 10 100% 10 8 80% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 5 31% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 5 31% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 16 16 100% 16 16 100% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 16 14 88% 16 10 63% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 20 20 100% 20 20 100% 

LICENCIATURA INTERCUTURAL INDÍGENA 0 - - 25 25 100% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 12 12 100% 12 - - 

CPAN 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

16 16 100% 16 4 25% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 16 16 100% 16 14 88% 

DIREITO - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 15 94% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 14 14 100% 14 14 100% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 14 14 100% 14 14 100% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 4 25% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 16 15 94% 16 16 100% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 18 18 100% 18 16 89% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 20 20 100% 20 20 100% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 16 16 100% 16 14 88% 

CPTL 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

14 14 100% 14 5 36% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 16 100% 

DIREITO – BACHARELADO (*) 22 22 100% 22 22 100% 

LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - 
LICENCIATURA 

14 14 100% 14 3 21% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

MEDICINA - BACHARELADO 24 23 96% 24 24 100% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 14 14 100% 14 14 100% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 12 12 100% 12 6 50% 

DIREITO - BACHARELADO 22 21 95% 22 22 100% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 18 18 100% 18 18 100% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 16 16 100% 16 16 100% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 20 20 100% 20 19 95% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 24 23 96% 24 24 100% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 



 

278 
  

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 6 38% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 16 15 94% 16 16 100% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 20 19 95% 20 20 100% 

CPCX 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 20 17 85% 20 6 30% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 16 14 88% 16 16 100% 

LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA 20 10 50% 20 6 30% 

CPAR 

ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 16 16 100% 16 16 100% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 6 38% 

FAMED MEDICINA - BACHARELADO 32 32 100% 32 32 100% 

FAODO ODONTOLOGIA - BACHARELADO 20 20 100% 20 19 95% 

FAMEZ  
MEDICINA VETERINÁRIA BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

ZOOTECNIA - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

CPCS 

ENGENHARIA FLORESTAL BACHARELADO 20 18 90% 20 4 20% 

AGRONOMIA - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

CPNA 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 20 18 90% 20 14 70% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 24 24 100% 24 17 71% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 16 16 100% 16 16 100% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 20 8 40% 20 7 35% 

CPNV 

CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA 16 13 81% 16 1 6% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 24 22 92% 24 4 17% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 16 16 100% 16 16 100% 

ARQUITETURA E URBANISMO - 
BACHARELADO 

20 19 95% 20 20 100% 

CPPP 

MATEMÁTICA – LICENCIATURA 20 15 75% 20 5 25% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 20 18 90% 20 11 55% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 20 20 100% 20 8 40% 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BACHARELADO 24 23 96% 24 24 100% 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 
BACHARELADO 

24 24 100% 24 23 96% 

ENGENHARIA DE SOFTWARE BACHARELADO 28 28 100% 28 28 100% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 28 28 100% 28 28 100% 

FADIR 
DIREITO - BACHARELADO 24 24 100% 24 24 100% 

DIREITO - BACHARELADO 24 23 96% 24 24 100% 

FAENG 

ARQUITETURA E URBANISMO 
BACHARELADO 

20 20 100% 20 20 100% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADO 24 24 100% 24 24 100% 

ENGENHARIA AMBIENTAL BACHARELADO 20 19 95% 20 20 100% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 24 22 92% 24 24 100% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 16 16 100% 16 16 100% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO (*) 20 20 100% 20 20 100% 

INMA 
MATEMÁTICA - LICENCIATURA 18 18 100% 18 18 100% 

MATEMÁTICA - BACHARELADO 12 12 100% 12 12 100% 
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INQUI 

QUÍMICA - LICENCIATURA 18 18 100% 18 18 100% 

QUIMICA - BACHARELADO EM QUIMICA 
TECNOLOGICA 

10 10 100% 10 10 100% 

ENGENHARIA QUÍMICA  14 14 100% 14 13 93% 

INFI 

FÍSICA - LICENCIATURA 10 10 100% 10 10 100% 

FÍSICA - BACHARELADO 10 10 100% 10 10 100% 

ENGENHARIA FÍSICA 12 12 100% 12 12 100% 

ESAN 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 24 24 100% 24 24 100% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 24 23 96% 24 24 100% 

TURISMO - BACHARELADO 16 16 100% 16 16 100% 

CIENCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 24 23 96% 24 24 100% 

PROCESSOS GERENCIAIS - TECNOLÓGICO 24 23 96% 24 24 100% 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS BACHARELADO 24 24 100% 24 24 100% 

FACFAN 

FARMÁCIA - BACHARELADO 20 19 95% 20 20 100% 

NUTRIÇÃO - BACHARELADO 16 15 94% 16 15 94% 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 16 16 100% 16 14 88% 

INBIO 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS    BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 20 20 100% 20 20 100% 

INISA 
ENFERMAGEM - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

FISIOTERAPIA - BACHARELADO 16 16 100% 16 16 100% 

FAALC 

ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 12 12 100% 12 12 100% 

ARTES VISUAIS - BACHARELADO 12 12 100% 12 12 100% 

MÚSICA - LICENCIATURA 0 - - 30 30 100% 

JORNALISMO - BACHARELADO 20 19 95% 20 20 100% 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL 
LICENCIATURA 

16 16 100% 16 14 88% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 16 16 100% 16 16 100% 

AUDIOVISUAL – BACHARELADO 12 12 100% 12 12 100% 

FACH 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 24 24 100% 24 24 100% 

PSICOLOGIA – BACHARELADO 20 19 95% 20 19 95% 

FILOSOFIA - LICENCIATURA 24 24 100% 24 20 83% 

CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO 20 20 100% 20 20 100% 

FAED 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 20 20 100% 20 20 100% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 16 16 100% 16 16 100% 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA (*) 20 20 100% 20 20 100% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 16 15 94% 16 16 100% 

EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA 0 - #VALOR! 30 6 20% 

        

 TOTAIS 2054 2054 100% 2139 2139 100% 

 
Tabela 86 - Ingresso PASSE e Vagas Remanescentes 2020. 

UAS Curso 

Passe Vagas Remanescentes 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

 

CPAQ LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 5 0 0% 0 0 --  
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LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 5 0 0% 0 0 --  

HISTÓRIA - LICENCIATURA 8 0 0% 11 5 45%  

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 8 0 0% 5 5 100%  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 8 1 13% 0 0 --  

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 8 0 0% 14 11 79%  

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 10 0 0% 0 0 --  

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 10 0 0% 0 0 --  

LICENCIATURA INTERCUTURAL INDÍGENA 0 0 -- 0 0 --  

GEOGRAFIA - BACHARELADO 6 0 0% 13 10 77%  

CPAN 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 8 0 0% 0 0 --  

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 8 0 0% 0 0 --  

DIREITO - BACHARELADO 10 2 20% 0 0 --  

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 10 0 0% 0 0 --  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 10 0 0% 0 0 --  

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 8 0 0% 0 0 --  

HISTÓRIA - LICENCIATURA 7 0 0% 0 0 --  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 7 0 0% 0 0 --  

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 8 1 13% 6 5 83%  

PSICOLOGIA - BACHARELADO 8 1 13% 0 0 --  

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 9 0 0% 0 0 --  

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 10 0 0% 0 0 --  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 8 1 13% 0 0 --  

CPTL 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 7 0 0% 2 1 50%  

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 8 0 0% 0 0 --  

DIREITO – BACHARELADO (*) 11 11 100% 0 0 --  

LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - 
LICENCIATURA 

7 0 0% 7 6 86% 
 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -BACHARELADO 10 2 20% 0 0 --  

MEDICINA - BACHARELADO 12 12 100% 0 0 --  

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 7 0 0% 0 0 --  

GEOGRAFIA - BACHARELADO 6 0 0% 5 5 100%  

DIREITO - BACHARELADO 11 9 82% 0 0 --  

HISTÓRIA - LICENCIATURA 9 0 0% 0 0 --  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 8 1 13% 0 0 --  

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 10 0 0% 3 2 67%  

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 12 2 17% 0 0 --  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 10 0 0% 0 0 --  

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 8 0 0% 13 12 92%  

ENFERMAGEM - BACHARELADO 8 4 50% 0 0 --  

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 10 1 10% 0 0 --  

CPCX 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 10 0 0% 27 8 30%  

ENFERMAGEM - BACHARELADO 8 2 25% 1 1 100%  

LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA 10 0 0% 34 20 59%  

CPAR 
ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO 10 2 20% 0 0 --  

PSICOLOGIA - BACHARELADO 8 4 50% 0 0 --  
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MATEMÁTICA - LICENCIATURA 8 0 0% 8 8 100%  

FAMED MEDICINA - BACHARELADO 16 16 100% 0 0 --  

FAODO ODONTOLOGIA - BACHARELADO 10 10 100% 0 0 --  

FAMEZ  
MEDICINA VETERINÁRIA BACHARELADO 10 10 100% 0 0 --  

ZOOTECNIA - BACHARELADO 10 6 60% 0 0 --  

CPCS 

ENGENHARIA FLORESTAL BACHARELADO 10 1 10% 25 16 64%  

AGRONOMIA - BACHARELADO 10 9 90% 0 0 --  

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 10 0 0% 0 0 --  

CPNA 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 10 0 0% 17 8 47%  

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 12 0 0% 11 7 64%  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 8 0 0% 0 0 --  

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 10 0 0% 35 11 31%  

CPNV 

CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA 8 0 0% 26 20 77%  

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 12 0 0% 29 29 100%  

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 8 1 13% 0 0 --  

ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO 10 2 20% 0 0 --  

CPPP 

MATEMÁTICA – LICENCIATURA 10 0 0% 30 9 30%  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 10 0 0% 21 13 62%  

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 10 0 0% 15 14 93%  

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO -  BACHARELADO 0 0 -- 0 0 --  

FACOM 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 
TECNOLÓGICO 

0 0 -- 0 0 -- 
 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BACHARELADO 12 9 75% 0 0 --  

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO BACHARELADO 12 12 100% 0 0 --  

ENGENHARIA DE SOFTWARE BACHARELADO 14 9 64% 0 0 --  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 14 5 36% 0 0 --  

FADIR 
DIREITO - BACHARELADO 12 12 100% 0 0 --  

DIREITO - BACHARELADO 12 12 100% 0 0 --  

FAENG 

ARQUITETURA E URBANISMO BACHARELADO 10 10 100% 0 0 --  

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 10 9 90% 0 0 --  

ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADO 12 5 42% 0 0 --  

ENGENHARIA AMBIENTAL BACHARELADO 10 5 50% 0 0 --  

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 12 9 75% 2 2 100%  

GEOGRAFIA - BACHARELADO 8 0 0% 0 0 --  

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO (*) 10 4 40% 0 0 --  

INMA 
MATEMÁTICA - LICENCIATURA 9 3 33% 0 0 --  

MATEMÁTICA - BACHARELADO 6 0 0% 0 0 --  

INQUI 

QUÍMICA - LICENCIATURA 9 3 33% 0 0 --  

QUIMICA - BACHARELADO EM QUIMICA 
TECNOLOGICA 

5 1 20% 0 0 -- 
 

ENGENHARIA QUÍMICA  7 7 100% 0 0 --  

INFI 

FÍSICA - LICENCIATURA 5 3 60% 0 0 --  

FÍSICA - BACHARELADO 5 4 80% 0 0 --  

ENGENHARIA FÍSICA 6 1 17% 0 0 --  

ESAN ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 12 10 83% 0 0 --  
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ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 12 9 75% 0 0 --  

TURISMO - BACHARELADO 8 0 0% 0 0 --  

CIENCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 12 7 58% 0 0 --  

PROCESSOS GERENCIAIS - TECNOLÓGICO 12 1 8% 0 0 --  

CIÊNCIAS ECONÔMICAS BACHARELADO 12 9 75% 0 0 --  

FACFAN 

FARMÁCIA - BACHARELADO 10 10 100% 0 0 --  

NUTRIÇÃO - BACHARELADO 8 8 100% 0 0 --  

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8 1 13% 0 0 --  

INBIO 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS    BACHARELADO 10 9 90% 0 0 --  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 10 3 30% 0 0 --  

INISA 
ENFERMAGEM - BACHARELADO 10 10 100% 0 0 --  

FISIOTERAPIA - BACHARELADO 8 8 100% 0 0 --  

FAALC 

ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 6 5 83% 0 0 --  

ARTES VISUAIS - BACHARELADO 6 2 33% 0 0 --  

MÚSICA - LICENCIATURA 0 0 -- 0 0 --  

JORNALISMO - BACHARELADO 10 9 90% 0 0 --  

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 8 0 0% 0 0 --  

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 8 4 50% 0 0 --  

AUDIOVISUAL – BACHARELADO 6 6 100% 0 0 --  

FACH 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 12 5 42% 0 0 --  

PSICOLOGIA – BACHARELADO 10 10 100% 0 0 --  

FILOSOFIA - LICENCIATURA 12 0 0% 0 0 --  

CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO 10 1 10% 0 0 --  

FAED 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 10 3 30% 0 0 --  

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 8 3 38% 0 0 --  

PEDAGOGIA – LICENCIATURA (*) 10 1 10% 0 0 --  

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 8 6 75% 0 0 --  

EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA 0 0 -- 24 9 38%  

         

TOTAIS 1027 374 36% 384 237 62%  

 
Tabela 87 - Total Geral Ingresso 2020. 

UAS Curso 

Geral 

Vagas Mat. 
% de 
Ocup. 

CPAQ 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 25 25 100,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 25 25 100,00% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 40 30 75,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 40 35 87,50% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 40 40 100,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 40 35 87,50% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 50 50 100,00% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 50 50 100,00% 

LICENCIATURA INTERCUTURAL INDÍGENA 25 25 100,00% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 30 26 86,67% 
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CPAN 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 40 38 95,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 40 39 97,50% 

DIREITO - BACHARELADO 50 50 100,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 50 50 100,00% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 50 50 100,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 40 39 97,50% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 35 34 97,14% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 35 34 97,14% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 40 34 85,00% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 40 39 97,50% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 45 45 100,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 50 48 96,00% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 40 36 90,00% 

CPTL 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 35 29 82,86% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 40 40 100,00% 

DIREITO – BACHARELADO (*) 55 55 100,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - LICENCIATURA 35 31 88,57% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -BACHARELADO 50 49 98,00% 

MEDICINA - BACHARELADO 60 59 98,33% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 35 35 100,00% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 30 27 90,00% 

DIREITO - BACHARELADO 55 54 98,18% 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 45 43 95,56% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 40 38 95,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 50 47 94,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 60 59 98,33% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 50 50 100,00% 

GEOGRAFIA - LICENCIATURA 40 38 95,00% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 40 39 97,50% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 50 47 94,00% 

CPCX 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 50 31 62,00% 

ENFERMAGEM - BACHARELADO 40 36 90,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA 50 36 72,00% 

CPAR 

ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO 50 50 100,00% 

PSICOLOGIA - BACHARELADO 40 40 100,00% 

MATEMÁTICA - LICENCIATURA 40 36 90,00% 

FAMED MEDICINA - BACHARELADO 80 80 100,00% 

FAODO ODONTOLOGIA - BACHARELADO 50 49 98,00% 

FAMEZ  
MEDICINA VETERINÁRIA BACHARELADO 50 50 100,00% 

ZOOTECNIA - BACHARELADO 50 50 100,00% 

CPCS 

ENGENHARIA FLORESTAL BACHARELADO 50 39 78,00% 

AGRONOMIA - BACHARELADO 50 49 98,00% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 50 50 100,00% 

CPNA HISTÓRIA - LICENCIATURA 50 40 80,00% 
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ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 60 52 86,67% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 40 39 97,50% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 50 26 52,00% 

CPNV 

CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA 40 34 85,00% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 60 55 91,67% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 40 40 100,00% 

ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO 50 49 98,00% 

CPPP 

MATEMÁTICA – LICENCIATURA 50 29 58,00% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 50 42 84,00% 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 50 44 88,00% 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO -  BACHARELADO 0 0 -- 

FACOM 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 
TECNOLÓGICO 

0 0 -- 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BACHARELADO 60 57 95,00% 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO BACHARELADO 60 59 98,33% 

ENGENHARIA DE SOFTWARE BACHARELADO 70 70 100,00% 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHARELADO 70 67 95,71% 

FADIR 
DIREITO - BACHARELADO 60 60 100,00% 

DIREITO - BACHARELADO 60 59 98,33% 

FAENG 

ARQUITETURA E URBANISMO BACHARELADO 50 50 100,00% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 50 49 98,00% 

ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADO 60 57 95,00% 

ENGENHARIA AMBIENTAL BACHARELADO 50 48 96,00% 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO 60 60 100,00% 

GEOGRAFIA - BACHARELADO 40 39 97,50% 

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO (*) 50 50 100,00% 

INMA 
MATEMÁTICA - LICENCIATURA 45 45 100,00% 

MATEMÁTICA - BACHARELADO 30 30 100,00% 

INQUI 

QUÍMICA - LICENCIATURA 45 45 100,00% 

QUIMICA - BACHARELADO EM QUIMICA TECNOLOGICA 25 25 100,00% 

ENGENHARIA QUÍMICA  35 34 97,14% 

INFI 

FÍSICA - LICENCIATURA 25 24 96,00% 

FÍSICA - BACHARELADO 25 25 100,00% 

ENGENHARIA FÍSICA 30 29 96,67% 

ESAN 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 60 59 98,33% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 60 59 98,33% 

TURISMO - BACHARELADO 40 39 97,50% 

CIENCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 60 59 98,33% 

PROCESSOS GERENCIAIS - TECNOLÓGICO 60 59 98,33% 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS BACHARELADO 60 59 98,33% 

FACFAN 

FARMÁCIA - BACHARELADO 50 49 98,00% 

NUTRIÇÃO - BACHARELADO 40 38 95,00% 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 40 40 100,00% 

INBIO 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS    BACHARELADO 50 49 98,00% 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 50 50 100,00% 



 

285 
  

INISA 
ENFERMAGEM - BACHARELADO 50 50 100,00% 

FISIOTERAPIA - BACHARELADO 40 40 100,00% 

FAALC 

ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 30 30 100,00% 

ARTES VISUAIS - BACHARELADO 30 30 100,00% 

MÚSICA - LICENCIATURA 30 30 100,00% 

JORNALISMO - BACHARELADO 50 49 98,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA 40 38 95,00% 

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA 40 39 97,50% 

AUDIOVISUAL – BACHARELADO 30 30 100,00% 

FACH 

HISTÓRIA - LICENCIATURA 60 58 96,67% 

PSICOLOGIA – BACHARELADO 50 48 96,00% 

FILOSOFIA - LICENCIATURA 60 58 96,67% 

CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO 50 50 100,00% 

FAED 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 50 50 100,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 40 40 100,00% 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA (*) 50 50 100,00% 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 40 38 95,00% 

EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA 30 15 50,00% 

     

TOTAIS 5220 4948 94,79% 

Fonte: DIPS/CAA/PROGRAD 

 
É possível observar na tabela anterior a ocupação de 94,79% das vagas ofertadas para 

ingresso em 2020. 

 
A Tabela 88 apresenta a quantidade de chamadas realizadas em cada processo seletivo nos 

anos de 2018, 2019 e 2020 por meio do SISU, PASSE e Vestibular. Em 2020 foi realizado o primeiro 

ingresso por meio do PASSE. 

 
Tabela 88 - Número de chamadas nos anos de 2018, 2019 e 2020. 

Número total de Chamadas 
realizadas no Sisu 

Número total de Chamadas realizadas no 
Vestibular 

Número total de 
Chamadas realizadas no 

PASSE 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 

6 6 6 6 6 7 7 

Fonte: DIPS/CAA/PROGRAD 

 
3.3.1.3.4 Regulação e avaliação dos cursos de graduação 

 
Em 2020, com advento da pandemia do coronavírus no Brasil, o calendário de atividades 

relacionadas às funções de regulação e avaliação foi diretamente afetado por necessitarem da 
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realização de visitas presenciais aos cursos de graduação com deslocamento de avaliadores por todo 

território nacional e aglomerações para realização de exame de âmbito nacional (Enade). 

Em março, o INEP resolveu cancelar todas as avaliações in loco das instituições de educação 

superior (IES) e dos cursos de graduação agendadas para os meses de março e abril de 2020 para 

mitigar os riscos de proliferação e disseminação do coronavírus. Estas não foram retomadas até o 

momento. A única visita marcada da UFMS afetada por esta decisão foi a do processo e-MEC nº 

201722610 de renovação de reconhecimento do curso Administração Pública - EaD – 

Bacharelado/Esan, que seria realizada entre os dias 12/04/2020 e 15/04/2020. 

Já o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) foi adiado para 2021, a 

motivação foram as restrições impostas devido à pandemia de Covid-19, que impactou a execução 

dos calendários de aulas das instituições de ensino superior em todo o país. 

Ainda assim, o calendário anual de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC de 

2020 foi mantido, apesar de ter sofrido alterações ao longo do ano por causa da pandemia. Com esta 

manutenção, a UFMS protocolou os processos regulatórios dos atos conforme exigido no Decreto nº 

9.235, de 15 de dezembro de 2017. O quadro abaixo resume os processos da UFMS que foram 

protocolados em 2020: 

 
Tabela 89 - Processos e-MEC da UFMS protocolados em 2020. 

Nº do processo e-
MEC 

Ato regulatório Curso UAS Data do protocolo 

202017008 
Reconhecimento de 

Curso 
Administração CPCS 13/08/2020 

202016996 
Reconhecimento de 

Curso 
Ciências Contábeis CPNA 13/08/2020 

202016630 
Recredenciamento 

EAD 
Cursos EaD Cidade Universitária 07/08/2020 

202005233 
Aditamento de 

Extinção Voluntária 
de Curso 

Letras - Português e 
Espanhol 

CPCX 24/03/2020 

 
Adicionalmente, a UFMS criou ou implantou cursos de graduação em consonância com o PDI 

2020-2024 após realização de pesquisa de viabilidade e disponibilidade de recursos orçamentários e 

de recursos humanos. O Tabela 90 mostra os cursos criados e/ou implantados em 2020. 

 
Tabela 90 - Cursos da UFMS criados e/ou implantados em 2020. 

UAS Curso Grau Turno Vagas 
Resolução 

UFMS 
Ato 

Autorizativo 
Implantação 
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CPTL 
Ciências 

Biológicas 
Bacharelado Matutino/Vespertino 30 

RES. Nº 64-
COUN/UFMS, 

DE 16 DE 
OUTUBRO DE 

2020 

Aguardando 
abertura de 
processo de 
autorização 
no e-MEC 

2022 

CPAR 
Ciências 

Contábeis 
Bacharelado Noturno 40 

RES. Nº 38-
COUN/UFMS, 

DE 8 DE 
JUNHO DE 

2020 

Aguardando 
abertura de 
processo de 
autorização 
no e-MEC 

2022 

FAED 

Educação e 
Processos de 

Trabalho - 
Alimentação 

Escolar 

Tecnológico EaD 30 

RES. Nº 39-
COUN/UFMS, 

DE 8 DE 
JUNHO DE 
2020. (*) 

RES. Nº 39-
COUN/UFMS, 

DE 8 DE 
JUNHO DE 
2020. (*) 

2021 

CPNV 
Arquitetura 

e Urbanismo 
Bacharelado Matutino/Vespertino 50 

RES. Nº 81-
COUN/UFMS, 

DE 22 DE 
NOVEMBRO 

DE 2013. 

RES. Nº 81-
COUN/UFMS, 

DE 22 DE 
NOVEMBRO 

DE 2013. 

2020 

CPCX Direito Bacharelado Noturno 50 

RESOLUÇÃO 
Nº 122, DE 10 
DE OUTUBRO 

DE 2018 

PORTARIA Nº 
162-

SERES/MEC, 
DE 5 DE 

JUNHO DE 
2020 

2021 

 
No quadro acima verifica-se que os cursos pertencentes as UASs com autonomia apresentam 

a Resolução do Conselho Universitário da UFMS como autorização para implantação, sem 

necessidade de Portaria do Ministério da Educação. 

O MEC também voltou a publicar no Diário Oficial da União as Portarias de Reconhecimento 

e Renovação de Reconhecimento após um período de estagnação inicial por conta da pandemia. No 

quadro abaixo são listados os cursos da UFMS com publicação de ato regulatório no ano de 2020. 

 
Tabela 91 - Portarias de Renovação de Reconhecimento dos cursos da UFMS publicadas em 2020. 

UAS Curso Grau Ato Portaria do DOU 

CPNA Administração Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

CPAQ Administração Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

ESAN Administração Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

CPAR Administração Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 
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CPTL Administração Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

ESAN Ciências Contábeis Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

CPTL Ciências Contábeis Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

CPAN Direito Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

FADIR Direito Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

CPTL Direito Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

ESAN Processos Gerenciais Tecnológico 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

CPAN Psicologia Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

FACH Psicologia Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

ESAN Turismo Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 211-SERES/MEC, 
DE 25 DE JUNHO DE 2020 

CPAQ 
Letras - Português e 
Literatura 

Licenciatura 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 378-SERES/MEC, 
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020 

INISA Enfermagem Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 557-SERES/MEC, 
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020 

FACFAN Nutrição Bacharelado 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 554-SERES/MEC, 
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
No âmbito da avaliação, o Inep publicou os indicadores de qualidade da educação superior 

(conceito Enade, IDD, CPC e IGC) em conformidade com calendário definido na Portaria nº 429-

INEP/MEC, de 02 de julho de 2020. Estes indicadores e os resultados obtidos pelos cursos da UFMS 

foram discutidos no item 3.1.1.2.1 do Eixo 1 do presente relatório. 

 
3.3.1.3.5 Monitoria nos cursos de graduação 
 

O Programa de Monitoria consiste na alocação de alunos dos cursos de graduação para que 

eles atuem como auxiliares dos professores das disciplinas, ajudando-os, entre outras atividades, a 

corrigir exercícios, desenvolver atividades práticas, ofertar plantão tira-dúvidas aos alunos das 

disciplinas. Há duas categorias possíveis de monitores: I - Monitor Bolsista: com direito à retribuição 

financeira, sob a forma de bolsa; e II - Monitor Voluntário: sem direito à retribuição financeira. Para 

ser monitor, o acadêmico tem que ter sido aprovado na disciplina com bom aproveitamento e ter 



 

289 
  

passado por processo seletivo específico. O principal objetivo é a inserção de acadêmicos em 

atividades didático-pedagógicas, conforme o art. 3.º da Resolução COGRAD nº 342, de 22 de junho 

de 2015, buscando-se: 

 
“I - incentivar a participação dos acadêmicos em atividades de ensino de 

graduação; 

II - fortalecer a articulação entre a teoria e a prática; 

III - promover a integração curricular e a cooperação entre discentes e 

docentes; 

IV - estimular nos acadêmicos o interesse pela docência; 

V - propiciar aos acadêmicos a possibilidade de desenvolver seu potencial 

para a docência; e 

VI – propiciar, aos acadêmicos, oportunidade para uma formação profissional 

qualificada.” 

 
O Programa de Monitoria de Ensino de Graduação envolveu até 1485 estudantes no biênio 

2019-2020. A Tabela 92 mostra o número de Monitores Bolsistas (MB), Monitores Voluntários (MV), 

Disciplinas Atendidas (DA), e a relação entre monitores voluntários e monitores bolsistas ao longo 

dos anos de 2019 a 2020, por Unidade de Administração Setorial. 

 
Tabela 92 - Monitores bolsistas (MB) e voluntários (MV) de disciplinas atendidas em 2019-2020. 

ANO 2019 2020 

UNIDADE MB MV DA* 
Relação entre 

MV e MB 
MB MV DA* 

Relação entre 
MV e MB 

CPAN 18 12 35 40% 27 12 38 31% 

CPAQ 18 12 30 40% 21 9 30 30% 

CPAR 8 21 24 72% 6 10 15 62% 

CPCS 9 2 11 18% 5 1 6 17% 

CPCX 10 32 20 76% 9 13 17 59% 

CPNA 6 0 6 0% 8 0 8 0% 

CPNV 8 7 10 46% 7 5 10 42% 

CPPP 8 3 11 27% 10 4 14 29% 

CPTL 30 63 62 67% 57 9 66 16% 
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ESAN 9 2 9 18% 12 0 12 0% 

FAALC 12 25 24 67% 10 0 10 0% 

FACFAN 10 36 32 78% 13 16 28 55% 

FACH 10 17 27 62% 15 4 19 21% 

FACOM 14 16 25 53% 22 2 24 8% 

FADIR 8 8 15 50% 8 6 14 43% 

FAED 10 11 15 52% 11 6 17 35% 

FAENG 19 63 66 77% 36 0 36 0% 

FAMED 12 14 7 53% 12 10 12 45% 

FAMEZ 12 26 27 68% 14 1 15 6% 

FAODO 12 50 26 80% 8 32 23 80% 

INBIO 18 107 79 85% 25 90 64 85% 

INFI 5 1 6 16% 7 1 8 12% 

INISA 12 23 18 65% 8 16 20 67% 

INMA 12 13 15 52% 18 8 23 31% 

INQUI 7 4 8 36% 7 0 7 0% 

TOTAL 297 570 608 65,74% 369 249 532 40% 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
(*) As Disciplinas Atendidas (DA), na maioria dos casos, possuem tanto monitores bolsistas (MB) quanto voluntários (MV). 

 
O índice percentual entre Monitores Voluntários (MV) e Monitores Bolsistas (MB) nas 

Unidades indica o nível de engajamento no programa de monitoria. A análise do percentual se 

relaciona com o nível de interesse situacional tanto do acadêmico quanto do docente. 

Todo início de semestre letivo, após a liberação de Recurso Orçamentário pela Proplan, a 

Prograd publica os Editais de Seleção de disciplinas, e após os de seleção de monitores bolsistas e 

voluntários. 

A distribuição do número total de bolsas, para cada Unidade de Administração Setorial é feito 

de forma proporcional, com base no Total de Alunos Equivalentes da Graduação (TAEG), ou seja, o 

total de estudantes matriculados na Unidade de Administração Setorial. 

O quantitativo de bolsistas apresentou um crescimento no período entre 2019 e 2020, qual 

seja, 24,4%. Mesmo com o crescimento do número de bolsas de monitoria, nesse mesmo período, 

houve um decréscimo de 56,3% no quantitativo de monitores voluntários, em virtude da maior oferta 
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de bolsas, da pandemia e da diminuição da oferta de disciplinas. Sobre as disciplinas envolvidas no 

processo de monitoria, houve um decréscimo de 12,5% no biênio em análise. 

 
3.3.1.3.6 Programa de Educação Tutorial (PET) 

 
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do Ministério da Educação, por meio 

do qual são formados grupos de acadêmicos orientados por um professor (tutor), com objetivos de 

introduzir novas práticas pedagógicas na graduação, contribuir para a elevação da qualidade da 

formação acadêmica dos alunos de graduação e estimular o espírito crítico, bem como a atuação 

profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior vinculadas às 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

A coordenação do Programa de Educação Tutorial (PET) é feita pela Pró-Reitoria de 

Graduação, auxiliada pela Secretaria de Ensino Superior (SESu/MEC). 

Os Grupos PET da UFMS foram criados mediante participação em Edital de 

Convocação/Seleção específico, publicado pela Secretaria de Ensino Superior (SESu/MEC). 

Considerando que não houve mais Editais de Convocação/Seleção por parte da SESu/MEC, 

em 2020, a UFMS permaneceu com os 18 Grupos PET, que por sua vez envolvem 23 cursos de 

graduação em 6 municípios, a saber: Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Naviraí, Ponta Porã 

e Três Lagoas. (Tabela 93). 

 
Tabela 93 - Grupos PETs/Cursos de Graduação e Unidades envolvidas. 

GRUPO PET/CURSO UNIDADE Municípios atendidos 

PET Agronomia e Engenharia Florestal CPCS Chapadão do Sul 

PET Ciência da Computação FACOM 

Campo Grande 

PET Educação Física FAED 

PET Engenharia Elétrica FAENG 

PET Farmácia FACFAN 

PET Física INFI 

PET Química INQUI 

PET Sistemas FACOM 

PET Zootecnia FAMEZ 

PET Enfermagem CPTL Três Lagoas 
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PET Geografia CPTL 

PET História Conexões de Saberes CPTL 

PET Matemática CPTL 

PET Matemática Conexões de Saberes CPTL 

PET Matemática Conexões de Saberes CPPP 
Ponta Porã 

PET Fronteira CPPP 

PET Pedagogia e Ciências Sociais CPNV Naviraí 

PET Pedagogia e Psicologia CPAN Corumbá 

Fonte: PROGRAD (2017). 

 
Cada grupo PET pode conter 1 professor Tutor bolsista, e no máximo 12 alunos bolsistas e 6 

alunos voluntários, conforme preconiza a Portaria MEC nº 976/2010(*) que regulamenta o programa. 

Assim, o quantitativo de bolsas disponível para o Programa PET ao longo do ano está vinculado 

à quantidade de alunos bolsistas, por Grupo PET, conforme a Tabela 94. 

 
 
 
 
Tabela 94 - Número de bolsas do Programa PET. 

Situação - Anos 2018 2019 2020 

Bolsistas Tutores - quantidade de bolsas 
pagas por ano 

216 216 216 

Bolsistas Estudantes - quantidade de 
bolsas pagas por ano 

2.592 2.736 2.412 

Bolsas – valor anual recebido tutores e 
estudantes (R$) 

R$ 1.123.200,00 R$ 1.569.600,00 R$ 1.440.000,00 

Cursos de Graduação envolvidos 23 23 23 

Grupos PET - quantidade 18 18 18 

Unidades envolvidas - quantidade 12 12 12 

Editais Publicados – Seleção de 
Estudantes 

9 8 9 

Editais Publicados – Seleção de Tutores 4 10 18 

Editais Publicados – Apoio Financeiro 
Estudantil (Eventos) 

0 4 0 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 81 55 46 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
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Com os seguintes valores das bolsas mensais do PET 
Estudantes PET (ESTUDANTE DA UFMS) R$ 400,00 
Tutor PET (DOCENTE DA UFMS) R$ 2.200,00 

 
Sempre que há vagas para alunos bolsistas e o Grupo PET não possui alunos voluntários para 

imediata substituição, a Pró-Reitoria de Graduação publica Edital de Seleção para o preenchimento. 

O PET tem participado do Evento Institucional INTEGRA UFMS, sendo que em 2020 foram 

apresentados 46 trabalhos, na forma de resumos e apresentação de vídeos, nas grandes áreas de 

conhecimento: “Ciências Agrárias”, “Ciências da Saúde”, “Ciências Exatas e da Terra”, “Ciências 

Humanas”, “Engenharias” e “Multidisciplinar”, sendo analisados por pelo menos dois avaliadores. 

 
3.3.1.3.7 Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade) 
 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde Interprofissionalidade), fruto 

de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, é destinado a fomentar grupos de 

aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O PET Saúde tem como pressuposto a educação pelo trabalho, caracterizando-se como 

instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao 

trabalho, dirigidos aos estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação na área da saúde, de 

acordo com as necessidades do SUS, tendo em perspectiva a inserção das necessidades dos serviços 

como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino. 

Em 2018, O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES), publicou Edital (MS/SGTES nº 10/2018) convidando as Secretarias 

Municipais e Estaduais de Saúde e as Instituições de Ensino Superior (IES) a submeterem projetos, 

com vistas à seleção, para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-

Saúde/Interprofissionalidade - 2018/2021. Com o pagamento de bolsas iniciado somente em 2019. 

Foram selecionados dois projetos institucionais da UFMS, um do CPTL e um da Cidade 

Universitária que foram elaborados e apresentados conjuntamente pelas Secretarias Municipais de 

Três Lagoas e de Campo Grande (MS), que são as Gestoras do Programa. 

O Pet-Saúde/Interprofissionalidade tem como pressupostos as mudanças Curriculares 

alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para todos os Cursos de graduação na área da 

saúde, bem como a qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade de forma 

articulada entre o Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino; e a articulação com projetos 
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do Ministério da Saúde e Ministério da Educação e/ou outros projetos de âmbito local ou regional 

relacionados à integração ensino-serviço-comunidade. 

As atividades do Pet-Saúde/Interprofissionalidade são desenvolvidas nos cenários de prática 

em unidades de saúde determinadas pela SESAU de Campo Grande e de Três Lagoas (MS). 

Em Campo Grande, o projeto possui cinco Grupos de aprendizagens tutoriais, e composto por 

1 coordenador Geral bolsista do Programa (Servidor da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU), 20 

preceptores bolsistas (Servidores das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Campo Grande), 8 

cursos distintos de graduação da na área da saúde (Enfermagem e Fisioterapia do INISA, Medicina da 

FAMED, Odontologia da FAODO, Psicologia da FACH, Farmácia e Nutrição da FACFAN, e Educação 

Física da FAED), 05 coordenadores bolsistas (professores da UFMS), 5 tutores bolsistas 1 tutor 

voluntário (professores da UFMS), 30 alunos bolsistas e 18 alunos voluntários de diversos Cursos de 

Graduação do Câmpus de Campo Grande. 

Em Três Lagoas o projeto possui 3 Grupos de aprendizagens tutoriais, e composto por 1 

coordenador Geral bolsista do Programa (Servidor da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU), 12 

preceptores bolsistas (Servidores das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Três Lagoas), 3 cursos 

distintos de graduação da na área da saúde, sendo que 2 cursos são da UFMS (Medicina e 

Enfermagem) e 1 curso (Farmácia) em parceria com a Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso 

do Sul (AEMS), 3 coordenadores de grupo bolsistas (professores da UFMS), 3 tutores bolsistas 

(professores da UFMS), 19 estudantes bolsistas (UFMS), 6 estudantes bolsistas (AEMS) e 6 estudantes 

voluntários (UFMS). 

Os projetos tiveram seu início em abril de 2019, com previsão de encerramento em janeiro 

de 2021. Assim, a Tabela 95 mostra o quantitativo de Cursos envolvidos por Unidade. 

 
Tabela 95 - Relação dos Cursos envolvidos por Unidade. 

UNIDADES CURSOS 

CPTL Enfermagem 

CPTL Medicina 

FACFAN Farmácia 

FACFAN Nutrição 

FACH Psicologia 

FAED Educação Física 

FAMED Medicina 
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FAODO Odontologia 

INISA Enfermagem 

INISA Fisioterapia 

Total geral 10 

 
O Pet-Saúde/Interprofissionalidade tem participado do Evento Institucional INTEGRA UFMS, 

sendo que em 2020 foram apresentados 9 trabalhos, na forma de resumos e apresentação de vídeos, 

nas grandes áreas de conhecimento “Ciências da Saúde” e “Multidisciplinar”, sendo analisados por 

pelo menos dois avaliadores. 

Assim, a Tabela 96 a seguir mostra o quantitativo de bolsas disponível para o Programa Pet-

Saúde/Interprofissionalidade. 

 
Tabela 96 - Número de bolsas Programa Pet-Saúde/Interprofissionalidade em 2019 e 2020. 

Situação - Anos 2018* 2019** 2020 

Bolsas – quantidade por ano - 1.083 1.110 

Bolsas – valor anual recebido (R$) - R$ 567.750,00 R$ 582.600,00 

Cursos de graduação envolvidos 14 14 14 

Grupos PET-Saúde - quantidade 2 2 2 

Unidades envolvidas - quantidade 9 9 9 

Editais Publicados – Seleção de Estudantes 11 4 4 

Editais Publicados – Seleção de Tutores 7 0 - 

Editais Publicados – Apoio Financeiro Estudantil 
(Eventos) 

0 1 0 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 3 3 9 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
*Seleção de projetos institucionais, professores, preceptores e estudantes. 
**Início das atividades e pagamento de bolsas a partir de abril de 2019. 
Com os seguintes valores das bolsas mensais do PET-Saúde/Interprofissionalidade 
Estudantes PET (UFMS) R$ 400,00 
Professores Coordenador de grupo (Docente UFMS) R$ 1.100,00 
Tutor e Supervisor (Docente UFMS) R$ 550,00 
Supervisor (Externo) R$ 550,00 

 
3.3.1.3.8 Projeto de Ensino de Graduação – PEG 
 

Projeto de Ensino de Graduação (PEG) é um processo de desenvolvimento educacional e está 

vinculado ao Projeto Pedagógico de Curso, de um ou mais cursos de graduação, constituindo um 
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mecanismo de sistematização e operacionalização de iniciativas e experiências que tem por objetivo 

a efetivação da melhoria estrutural, organizacional e funcional do ensino de graduação. 

Os Projetos de Ensino de Graduação podem contribuir no desenvolvimento de algum 

componente curricular, mas não se confundem com este. A clientela, público alvo, atendida pelo 

Projeto de Ensino de Graduação deverá ser composta por acadêmicos de graduação da UFMS. 

A Prograd tem publicado Editais de Fluxo de Cadastramento de Projetos de Ensino de 

Graduação, sendo que no ano de 2020, houve até o momento o cadastro de 118 projetos, de 44 

Cursos de Graduação (alguns PEGs envolvendo mais de um Curso de Graduação) contando com a 

participação de 9.489 estudantes de 22 Unidades de Administração Setoriais e impactando diversos 

estudantes dos Cursos de Graduação vinculados ao PEG, conforme Tabela 97. 

 
Tabela 97 - Número de PEG cadastrados por Unidade. 

UNIDADE Nº DE PROJETOS CADASTRADOS 

CPAN 6 

CPAQ 7 

CPAR 4 

CPCX 7 

CPNA 10 

CPNV 7 

CPPP 2 

CPTL 25 

FAALC 6 

FACFAN 4 

FACH 6 

FACOM 2 

FADIR 6 

FAED 
3 
 

FAENG 1 

FAMED 1 

FAMEZ 5 

FAODO 4 
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INBIO 7 

INISA 1 

INMA 1 

INQUI 3 

Total geral 118 

 
Os Projetos de ensino de Graduação têm participado do Evento Institucional INTEGRA UFMS, 

sendo que em 2020 foram apresentados 22 trabalhos, na forma de resumos e apresentação de 

vídeos, nas grandes áreas de conhecimento “Ciências Agrárias”,“Ciências Biológicas”, “Ciências da 

Saúde”, “Ciências Exatas e da Terra”, “Ciências Humanas”, “Ciências Sociais Aplicadas” e “Linguística, 

Letras e Artes”, sendo analisados por pelo menos dois avaliadores. Na Tabela abaixo apresentamos 

como foi a gestão do PEG. 

 
Tabela 98 - Síntese da gestão do PEG. 

Dados/Anos 2018 2019 2020 

Unidades atendidas 18 23 22 

Cursos atendidos 39 45 44 

Nº de professores envolvidos 227 435 215 

Nº projetos cadastrados 114 159 118 

Nº de estudantes envolvidos 3.926 7.166 9.489 

Editais publicados - Cadastro 0 1 1 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 2020 8 17 22 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 

 
3.3.1.3.9 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/CAPES 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid /Capes é um programa da 

Capes cujo objetivo é contribuir com a formação de alunos dos Cursos de Licenciatura (cursos 

voltados à formação de professores). A metodologia de trabalho do programa envolve a inserção dos 

acadêmicos no espaço escolar e no cotidiano de escolas da rede pública de Educação Básica, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que buscam a superação de 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, participando, assim, de atividades 

ligadas à sua futura ação como professor na Educação Básica. 
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O Pibid, articulado aos demais programas da Capes, compõe a Política Nacional que tem como 

premissa básica o entendimento de que a formação de professores nos Cursos de Licenciatura deve 

assegurar aos seus egressos, habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de 

qualidade nas escolas de Educação Básica. 

O programa oferece bolsas para: estudantes matriculados em Curso de Licenciatura que, ao 

ingressar no programa, tenham concluído menos de 60% da carga horária regimental de seu curso; 

coordenador institucional; docente coordenador de área; e professor supervisor da escola da 

Educação Básica. São propostas e desenvolvidas atividades que contribuam para a formação dos 

estudantes de Cursos de Licenciatura, em escolas públicas da Educação Básica (escolas-campo). 

No Projeto Institucional do PIBID da UFMS, selecionado por meio do Edital CAPES nº 07/2018, 

com vigência de agosto de 2018 a janeiro de 2020, foram desenvolvidos 9 subprojetos, que somam 

18 núcleos, envolvendo 41 Cursos de Licenciatura da UFMS, com a participação de 456 estudantes 

bolsistas, 41 estudantes voluntários, 42 professores da UFMS, como coordenadores de área e 54 

professores supervisores vinculados às escolas de Educação Básica. 

Em fevereiro de 2020, um Projeto Institucional do Pibid da UFMS foi aprovado pela Capes, por meio 

do Edital CAPES nº 02/2020, com vigência de outubro de 2020 a março de 2022. Estão em 

desenvolvimento 10 subprojetos, que somam: 16 núcleos, envolvendo 40 Cursos de Licenciatura da 

UFMS; 40 docentes da UFMS, como coordenadores de área; 48 professores das escolas da Educação 

Básica, como supervisores; 386 estudantes bolsistas; e 75 estudantes voluntários. 

Assim, a Tabela 99 mostra o quantitativo de subprojetos/Cursos por Unidade. 

 
Tabela 99 - Quantitativo de subprojetos/Cursos por Unidade. 

UNIDADE Nº DE CURSOS 

CPAN 7 

CPAQ 7 

CPAR 1 
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CPCX 1 

CPNA 1 

CPNV 3 

CPPP 2 

CPTL 5 

FAALC 3 

FACH 2 

FAED 4 

INBIO 1 

INBIO 1 

INFI 1 

INMA 1 

INQUI 1 
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Total geral 40 

 

O Programa PIBID/CAPES, encerrado em janeiro de 2020, participou do Evento 

Institucional Integra UFMS/2020, com a apresentação de 8 trabalhos, na forma de resumos e 

apresentação de vídeos, nas grandes áreas de conhecimento “Ciências Biológicas”, “Ciências 

Humanas” e “Linguística, Letras e Artes”, sendo analisados por pelo menos dois avaliadores. 

O Projeto Institucional é apoiado com a concessão de bolsas nas seguintes modalidades: 

I. Iniciação à docência, no valor de R$400,00, para discentes de curso de licenciatura; 

II. Coordenador institucional, no valor de R$1.500,00, para docente da IES responsável pelo 

projeto institucional de iniciação à docência; 

III. Coordenador de área, no valor de R$1.400,00, para docente da IES que coordenará área 

do subprojeto; e 

IV. Professor supervisor, no valor de R$765,00, para professor da escola de educação básica 

que acompanhará o discente na escola. 

Assim, a Tabela 100 e a Tabela 101 mostram o quantitativo de projetos e de bolsas 

disponibilizadas durante a vigência das etapas do programa. 

 
Tabela 100 - Número de projetos e de bolsas Edital CAPES nº 07/2018. 

Dados/Anos 2018* 2019** 2020*** 

Projetos Institucionais PIBID/CAPES 1 1 1 

Subprojetos 9 9 9 

Núcleos 18 18 18 

Unidades atendidas 14 14 14 

Cursos atendidos 41 41 41 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 34 39 8 

Bolsas – quantidade de meses 4 12 1 

Bolsas – quantidade por ano 2.000 5.982 481 

Bolsas – valor anual recebido (R$) R$ 908.400,00 R$ 2.767.700,00 R$228.050,00 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
* Concessão de bolsas somente no segundo semestre. 
**Concessão de bolsas no primeiro e no segundo semestre. 
***Concessão de bolsas no mês de janeiro. 
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Tabela 101 - Número de bolsas do Edital CAPES nº 02/2020 – Pibid. 

Dados/Anos 2020* 

Projetos Institucionais PIBID/CAPES 1 

Subprojetos 10 

Núcleos 15 

Unidades atendidas 14 

Cursos atendidos 40 

Integra UFMS ‐ trabalhos apresentados 8 

Bolsas – quantidade de meses 3 

Bolsas – quantidade por ano 864 

Bolsas – valor anual recebido (R$) R$ 419.100,00 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
(*) Concessão de bolsas referente ao período de outubro a dezembro de 2020. 

 
3.3.1.3.10 Programa Residência Pedagógica – RP/CAPES 
 

O Programa de Residência Pedagógica/Capes é uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da 

formação prática nos Cursos de Licenciatura, promovendo a imersão do licenciamento na escola de 
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educação básica a partir da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar, entre 

outras atividades, regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um 

professor da escola com experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um docente 

da sua Instituição Formadora. 

A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes, compõe a Política 

Nacional que tem como premissa básica o entendimento de que a formação de professores nos 

Cursos de Licenciatura deve assegurar aos seus egressos habilidades e competências que lhes 

permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação básica. 

O programa oferece bolsas para: estudantes residentes matriculados em Curso de 

Licenciatura que tenham cursado no mínimo 50% do curso ou que estejam cursando a partir do 5º 

período; coordenador institucional; docente orientador e docente preceptor da escola da Educação 

Básica. São propostas e desenvolvidas atividades que contribuam para a formação dos residentes, 

em escolas públicas da Educação Básica (escolas-campo). 

No Projeto Institucional de Residência Pedagógica da UFMS, selecionado por meio do Edital 

CAPES Nº 06/2018, com vigência de agosto de 2018 a janeiro de 2020, foram desenvolvidos 8 

subprojetos, que somam 15 núcleos, envolvendo 37 Subprojetos/Cursos de Licenciatura da UFMS, 

com a participação de 383 estudantes residentes bolsistas, 8 estudantes residentes voluntários, 31 

docentes da UFMS, como orientadores, e 45 professores vinculados às escolas de Educação Básica, 

como preceptores. Este Projeto Institucional da Residência Pedagógica, encerrou as atividades em 

janeiro de 2020. 

Em fevereiro de 2020 o segundo Projeto Institucional da Residência Pedagógica da UFMS foi 

aprovado pela Capes, por meio do Edital CAPES 02/2020, com vigência de outubro de 2020 a março 

de 2022. Estão em desenvolvimento 9 subprojetos, que somam: 15 núcleos, envolvendo 41 

Subprojetos/Cursos de Licenciatura da UFMS, 37 docentes da UFMS, como orientadores, 38 

professores vinculados às escolas de Educação Básica, como preceptores, 357 estudantes residentes 

bolsistas e 62 estudantes residentes voluntários. 

 
Tabela 102 - Quantidade de subprojetos nos cursos de licenciatura. 

UNIDADE Nº DE CURSOS 

CPAN 12 

CPAQ 8 

CPAR 1 
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CPCX 2 

CPNA 2 

CPNV 3 

CPPP 4 

CPTL 9 

FAALC 1 

FACH 2 

FAED 5 

INBIO 1 

INFI 1 

INMA 1 

INQUI 1 

Total geral 41 

 
O Programa de Residência Pedagógica da UFMS, encerrado em janeiro de 2020, participou do 

Evento Institucional INTEGRA UFMS/2020 com a apresentação de 4 trabalhos, na forma de resumos 

e apresentação de vídeos, nas grandes áreas de conhecimento: “Ciências Biológicas”, “Ciências 

Exatas e da Terra” e “Ciências Humanas”, sendo analisados por pelo menos dois avaliadores. 

O projeto institucional é apoiado com a concessão de bolsas nas seguintes modalidades: 

I. Discentes residentes, no valor de R$400,00, para discentes de curso de licenciatura; 

II. Coordenador institucional, no valor de R$1.500,00, para docente da IES responsável pelo 

projeto institucional; 

III. Docente orientador, no valor de R$1.400,00, para docente da IES que coordenador de área 

do subprojeto; e 

IV. Preceptor supervisor, no valor de R$765,00, para professor da escola de educação básica 

que acompanhará o discente na escola. 

Assim, a Tabela 103 e a Tabela 104 mostram o quantitativo de projetos e de bolsas 

disponibilizadas durante a vigência das etapas do programa. 

 
Tabela 103 - Número de projetos e de bolsas Edital CAPES nº 07/2018. 

Dados/Anos 2018* 2019** 2020*** 

Projetos Institucionais RP/CAPES 1 1 1 
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Subprojetos 8 9 9 

Núcleos 15 18 18 

Unidades atendidas 14 14 14 

Cursos atendidos 37 41 41 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 0 24 4 

Bolsas – quantidade de meses 4 12 1 

Bolsas – quantidade por ano 1.844 5.220 427 

Bolsas – valor anual recebido (R$) R$ 947.200,00 R$ 2.440.900,00 R$ 201.800,00 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
* Concessão de bolsas somente no segundo semestre. 
**Concessão de bolsas no primeiro e no segundo semestre. 
***Concessão de bolsas no mês de janeiro. 

 
 
 
 
 
Tabela 104 - Número de projetos e de bolsas Edital CAPES nº 02/2020. 

Dados/Anos 2020* 

Projetos Institucionais PIBID/CAPES 1 

Subprojetos 9 

Núcleos 15 

Unidades atendidas 15 

Cursos atendidos 41 

Integra UFMS ‐ trabalhos apresentados 4 
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Bolsas – quantidade de meses 3 

Bolsas – quantidade por ano 873 

Bolsas – valor anual recebido (R$) R$ 450.600,00 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
(*) Concessão de bolsas referente ao período de outubro a dezembro de 2020. 

 
3.3.1.3.11 Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde - PRODEPS/CPTL/UFMS 
 

O programa visa apoiar a implantação/manutenção de programas de internato durante o 

período de fortalecimento das relações entre as Universidades Federais, profissionais e serviços de 

saúde locais para a implementação de modelos sustentáveis de contratualização da sessão de 

espaços de prática para cursos de medicina. 

A ação visa dar suporte aos cursos de graduação em medicina nas Universidades Federais que 

não possuem hospitais próprios, para fins de utilização como campo de prática para o internato, 

conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina publicadas em 2014 (DCN-

2014). 

O programa de Preceptoria para o Internato do Curso de Medicina de Três Lagoas é uma 

atividade de supervisão, acompanhamento, orientação e avaliação técnico-pedagógica nos cenários 

de aprendizagem prática dos médicos em formação, atribuída aos profissionais de reconhecida 

competência em sua área de atuação, vinculados ao Sistema Único de Saúde. O preceptor é aquele 

que acompanha os alunos de graduação e, medicina nas práticas dentro das Unidades de Saúde, 

abrangendo desde a atenção primária até a alta complexidade e, poderá desenvolver outras 

atividades necessárias à formação acadêmica do aluno, de acordo com a necessidade do curso e sob 

a supervisão do professor que propôs a preceptoria. 

Em fevereiro de 2018, foi encaminhado aos Pró-Reitores de Ensino/Graduação e 

Coordenadores de cursos de Medicina Ofício-Circular nº 2/20187/DDES/SESU/SESU-MEC, 

informando sobre o repasse de recurso orçamentário (TED) para bolsa de preceptoria no 

acompanhamento de estudantes do curso de medicina durante o período do internato, sob a 

responsabilidade da Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde da Secretaria de Educação 
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Superior (DDES/SESu), com vigência de julho de 2018 a dezembro de 2018; neste período foram 

concedidas e pagas um total de 60 bolsas, para 10 preceptores por mês. 

Em dezembro de 2018, foi encaminhado aos Pró-Reitores de Ensino/Graduação e 

Coordenadores de cursos de Medicina novo Ofício-Circular nº 6/2018/DDES/SESU/SESU-MEC, 

informando sobre o repasse de recurso orçamentário (TED) para bolsa de preceptoria, com 

vigência de janeiro de 2019 a dezembro 2019. 

A concessão de bolsas para cada Instituição de Ensino tem a proporção de no mínimo 4 

estudantes para cada preceptor durante o internato, tendo como foco a excelência de 

acompanhamento ao aluno. O valor unitário da bolsa é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensal, 

durante o período de atuação do profissional. 

Em 2019, foram concedidas e pagas 180 bolsas, sendo que no primeiro semestre, foram 

concedidas bolsas a 10 preceptores por mês, totalizando 60 bolsas; e no segundo semestre, foram 

concedidas bolsas a 20 preceptores por mês, totalizando 120 bolsas. 

Em 2020, foram concedidas e pagas 288 bolsas, sendo que no primeiro semestre, foram 

concedidas bolsas a 20 preceptores por mês, totalizando 120 bolsas; e no segundo semestre, 

foram concedidas bolsas a 28 preceptores por mês, totalizando 168 bolsas. 

Assim, a Tabela 105 mostra o quantitativo de bolsas disponibilizadas durante a vigência das 

etapas do programa. 

 
Tabela 105 - Número de bolsas da Preceptoria em Saúde – PRODEPS CPTL. 

Situação - Anos 2018* 2019** 2020*** 

Bolsistas 10 30 48 

Bolsas – quantidade de meses 6 12 12 

Bolsas – quantidade por ano 60 180 288 

Bolsas – valor anual recebido (R$) R$ 66.000,00 R$ 198.000,00 R$ 316.800,00 

Estudantes atendidos 80 118 228 

Nº professores envolvidos UFMS 6 6 6 

Cursos de graduação envolvidos 1 1 1 

Projetos selecionados - quantidade 1 1 1 

Unidades envolvidas - quantidade 1 1 1 

Editais publicados 2 6 8 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
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Valor da bolsa R$ 1.100,00 
(*) Concessão de 10 bolsas somente no segundo semestre. 
(**) Concessão de 10 bolsas no primeiro semestre e 20 bolsas no segundo semestre. 
(***) Concessão de 20 bolsas no primeiro semestre e 28 bolsas no segundo semestre. 

 
3.3.1.3.12 Programa Ligas Acadêmicas 
 

As Ligas Acadêmicas são entidade autônomas cadastradas na Prograd, propostas e 

organizadas por um grupo de discentes, sob coordenação geral de um docente, para o 

aprofundamento didático de determinado assunto acadêmico, destinado a enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem, possibilitando uma socialização do saber com a comunidade, visando, ainda, 

sanar demandas sociais. 

Em 26 de junho de 2018, foi publicada a Resolução nº 223/2018, que regulamenta a formação 

e funcionamento das Ligas Acadêmicas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

A Liga Acadêmica tem como objetivos: 

I - complementar, atualizar, aprofundar e/ou difundir conhecimentos e técnicas em áreas 

específicas de atuação profissional ou multiprofissional;II - desenvolver vivências práticas com a 

comunidade, articulando-as com atividades de ensino, pesquisa e extensão, maximizando a 

interação entre a Universidade e a sociedade; 

III - estimular e promover o ensino, a pesquisa e a extensão, ampliando os cenários teóricos e 

práticos em diferentes realidades de formação profissional em consonância com as diretrizes 

curriculares dos diferentes cursos e com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI UFMS; 

IV - desenvolver atividades de divulgação científica, técnica ou tecnológica por meio de 

publicações, cursos, projetos, exposições, palestras, seminários, simpósios, jornadas, encontros, 

oficinas, reuniões ou congressos; e 

V - promover integração com outras Instituições de Ensino Superior e comunidade externa. 

Em 2019, a Prograd publicou o Edital de Fluxo Contínuo nº 58/2019, para fins de cadastro de 

Ligas Acadêmicas, para o ano de 2019. 

A Prograd tem publicado Editais de Fluxo Contínuo de Cadastramento de Ligas Acadêmicas, 

sendo que no ano de 2020, houve até o momento o cadastro de 45 Ligas, de 18 Cursos de Graduação 

(algumas Ligas envolvendo mais de um Curso de Graduação) contando com a participação de 846 

estudantes de 9 Unidades de Administração Setoriais e impactando diversos estudantes dos Cursos 

de Graduação vinculados à Liga, conforme a Tabela 106. 

 
Tabela 106 - Número de Ligas Acadêmicas cadastradas por Unidade. 
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UNIDADE Nº DE LIGAS ACADÊMICAS CADASTRADAS 

CPAR 1 

CPTL 16 

ESAN 1 

FACFAN 2 

FACH 1 

FACOM 1 

FADIR 3 

FAMED 16 

FAODO 2 

INISA 2 

Total geral 45 

 
As Ligas Acadêmicas têm participado do Evento Institucional INTEGRA UFMS, sendo que em 

2020 foram apresentados 28 trabalhos, na forma de resumos e apresentação de vídeos, nas grandes 

áreas de conhecimento “Ciências Biológicas”, “Ciências da Saúde” e “Ciências Sociais Aplicadas”, 

sendo analisados por pelo menos dois avaliadores. 

Na Tabela abaixo apresentamos como foi a gestão do programa Ligas acadêmicas. 

 
Tabela 107 - Síntese da gestão das Ligas Acadêmicas. 

Situação - Anos 2018 2019 2020 

Alunos envolvidos – quantidade 108 457 846 

Professores envolvidos - quantidade 10 103 80 

Cursos de graduação envolvidos 9 14 18 

Ligas cadastradas - quantidade 7 49 45 

Unidades Setoriais Acadêmicas envolvidas - quantidade 5 8 9 

Editais Publicados 0 1 1 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 4 13 28 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
 
3.3.1.3.13 Equipes de Competição Universitária 
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As Equipes de Competição são constituídas por iniciativa de estudantes ou de grupo de 

estudantes dos cursos de graduação da Instituição, podendo participar estudantes da pós-graduação, 

estruturadas e organizadas com o objetivo de participar de competições de cunho acadêmico-

científico, representando a UFMS. 

No ano de 2020, a Prograd publicou Edital de Cadastramento Equipes de Competição 

Universitária, houve até o momento o cadastro de 2 Equipes de Competição, de 5 Cursos de 

Graduação, contando com a participação de 34 estudantes de Unidades de Administração Setoriais, 

conforme a Tabela 108. 

 
Tabela 108 - Número de Equipes de Competição cadastradas por Unidade. 

UNIDADE Nº DE EQUIPES CADASTRADAS 

FACOM 1 

FAENG 1 

Total geral 2 

 
Tabela 109 - Síntese da gestão das Ligas Acadêmicas. 

Situação - Anos 2020 

Alunos envolvidos – quantidade 34 

Professores envolvidos - quantidade 3 

Cursos de graduação envolvidos 5 

Equipes cadastradas - quantidade 2 

Unidades envolvidas - quantidade 2 

Editais Publicados 1 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 0 

 
3.3.1.3.14 Projeto Especial de Ensino de Graduação – PEEG 
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Os Projetos Especiais são ações implementadas pela Prograd, sem ou em parceria com as 

Unidade de Administração Central e/ou Setorial, na busca da melhoria do ensino nos Cursos de 

Graduação. 

Em 2018, a Prograd desenvolveu o Projeto Especial de Ensino de Graduação: Curso de 

Aprimoramento Acadêmico em Matemática Básica que visa, principalmente, suprir algumas 

carências nos conteúdos básicos de Matemática, para que com algumas ações direcionadas ao ensino 

e aprendizagem nessa área seja otimizado o tempo e a qualidade de formação discente. 

O público-alvo desse projeto são os acadêmicos ingressantes no segundo semestre de 2018, 

do Curso de Engenharia Civil da FAENG, que cursaram a disciplina de Cálculo I. 

A Prograd publicou o Edital nº 210, de 27 de julho de 2018, de seleção discentes pós-

graduandos do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática para participarem do Projeto 

Especial de Ensino: Curso de Aprimoramento Acadêmico em Matemática Básica da Pró-Reitoria de 

Graduação em parceria com o Instituto de Matemática (INMA) e da Faculdade de Engenharia 

(FAENG). 

Foram concedidas um total de 3 (três) bolsas, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais), com vigência de 4 meses, no período de 09/08/2018 até 09/12/2018, vide Tabela 110. Em 

2019, por questões orçamentárias, não foi publicado edital para o PEEG. 

 
Tabela 110 - Número de bolsas dos PEEG. 

Situação - Anos 2018 

Bolsas – quantidade 12 

Bolsas – valor recebido (R$) R$ 9.000,00 

Bolsistas – quantidade por mês 3 

Cursos de graduação envolvidos 1 

Unidades Setoriais Acadêmicas envolvidas - 
quantidade 

2 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 

 
3.3.1.3.15 PARE - Evasão UFMS 
 

A Pró-Reitoria de Graduação elaborou uma pesquisa com questionário, a fim de identificar os 

motivos pelos quais os alunos encontravam-se em situação de Afastamento por Trancamento 

Automático - ATA - em 2019/1. 
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Os estudantes que porventura não efetuaram a matrícula no 1º semestre de 2019 entraram 

em Afastamento por Trancamento Automático – ATA. 

Os professores coordenadores de curso, após conhecerem quais estudantes estavam nesta 

situação, entraram em contato com os estudantes do Curso, sob sua coordenação, e verificaram os 

motivos pelos quais não efetuaram a matrícula e se ainda tinham interesse em retornar ao Curso. 

Vários professores coordenadores de cursos, de diversas unidades entraram em contato com 

os estudantes, conforme mostra a Tabela 111. 

 
Tabela 111 - Número de professores, unidades, cursos e estudantes envolvidos no PARE. 

Situação - Anos 2019* 

Número de professores envolvidos 30 

Cursos de graduação envolvidos 30 

Unidades envolvidas - quantidade 11 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
(*) Pesquisa realizada com estudantes em situação de Afastamento por Trancamento Automático – ATA do primeiro 
semestre de 2019. 

 
A Tabela 112, abaixo, elenca os principais motivos identificados e os números de respostas 

levantados. 

 
Tabela 112 - Principais motivos identificados e número de respostas do PARE. 

Principais Motivos Número de respostas 

Dificuldade de acompanhar os estudos devido à defasagem de 
aprendizagens anteriores 

4 

Dificuldade de adaptação ao meio acadêmico/ao curso 1 

Dificuldade em conciliar estudo e problemas pessoais 19 

Dificuldade em conciliar estudo e trabalho 32 

Dificuldade financeira com a própria manutenção e para arcar com as 
despesas do Curso 

4 

Desprestígio ou desinteresse pelo Curso que ingressou ou pela profissão 3 

Desmotivação com o estudo: a maneira como o Curso é desenvolvido não é 
atraente 

1 

Desmotivação com o estudo: por inúmeras reprovações/reprovações 
sucessivas 

1 

Falta de integração e acolhimento por parte da Comunidade Universitária 1 
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Casamento não planejado/nascimento de filhos 4 

Problemas de saúde ou doença incapacitante 7 

Mudança de Curso / o curso não era a primeira opção 9 

Outros motivos 72 

Total 158 

Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD. 

 
Em 2020 uma nova ação de fortalecimento do projeto PARE foi definida na Prograd com a 

oferta da Disciplina Tópicos Especiais no Ensino Superior para todos os estudantes que estavam em 

situação de trancamento automático (ATA) em 2020-1 e 2020-2. Essa disciplina foi dividida em dez 

(10) turmas, cada uma sob a responsabilidade de um docente, e buscou, além de diagnosticar as 

causas de evasão, orientar os estudantes sobre sua situação e discutir questões sobre motivação, 

importância do curso superior, motivos que levam à evasão escolar e como contorná-los. Essa 

disciplina prezou pela ênfase no acolhimento dos estudantes e pelo incentivo de retorno ao curso. 

Os resultados do impacto dessa ação foram percebidos por relatos de reconhecimento da 

inovação nessa iniciativa institucional e ainda poderão ser dimensionados na matrícula em 2021, com 

a observação da quantidade de estudantes evadidos que retornarem ao curso. 

 
No Quadro 23 e Quadro 24 são expostas as potencialidades, fragilidades e ações realizadas 

em 2020 ou com previsão de serem realizadas em 2021 na CDA/PROGRAD e CAA/PROGRAD, 

respectivamente. 

 
Quadro 23 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2020 ou previstas para 2021, no 
âmbito da infraestrutura da CDA/PROGRAD. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades Ações de Melhorias 

Aumento do 
número de cursos 

de graduação 

Criar novos cursos a 
partir de demanda 
regional; 
Aproveitamento do 
corpo docente e técnico-
administrativo e da 
infraestrutura existente 
nas unidades. 

Falta de recursos para a 
manutenção e 
implantação de novos 
cursos; 
Restrição orçamentária 
para novas contratações 
de recursos humanos e 
investimento em 
infraestrutura; 
Equipe técnica reduzida 
na Prograd para análise 
dos PPC dos cursos 

Implantação, em 2020, do Curso 
de Matemática-
Bacharelado/INMA; 
 
Implantação, em 2020, do Curso 
de Arquitetura e 
Urbanismo/CPNV; 
 
Em 2020 foi autorizado pelo 
MEC a criação do Curso de 
Direito/CPCX com implantação 
para 2021; 
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Criação em 2020 do Curso 
Tecnologia em Educação e 
Processos de Trabalho - 
Alimentação Escolar-EaD – FAED 
com implantação para 2021 

Ampliação do 
contingente de 

estudantes 
matriculados na 

graduação 

Estimular ações para o 
fortalecimento e 
desenvolvimento das 
atividades de 
graduação; 
Aumentar o número de 
projetos e programas 
especiais de graduação; 
Estimular o 
desenvolvimento de 
projetos e ações de 
combate à evasão. 

Dificuldades no 
envolvimento dos 
professores e gestores 
dos cursos 
(coordenadores, 
colegiados de curso, 
NDEs) 

 
Realização do Programa de 
Avaliação Seriada 
Seletiva/PASSE (1ª,2ª e 3ª 
etapas); 
 
Realização do Vestibular; 
 
Parceria com a FAPEC para a 
gestão dos processos seletivos; 
 
Nova edição dos programas 
institucionais de Residência 
Pedagógica/RP/Capes e de 
Bolsas de Iniciação à Docência 
PIBID/ Capes; 
 
Novos cadastros de Ligas 
Acadêmicas, 
 
Apoio aos programas/ projetos 
(PET, PET-SAÚDE, PIBID, RP, 
PEG, LIGAS ACADÊMICAS) para 
apresentação dos trabalhos no 
INTEGRA/UFMS, e em outros 
eventos acadêmicos; 
 
Fórum e Curso de 
Coordenadores - participação na 
organização e ministrando 
palestras no evento virtual; 
 
Nova ação de fortalecimento do 
projeto PARE, com a 
implantação da Disciplina 
Tópicos Especiais no Ensino 
Superior, buscando diagnosticar 
as causas de evasão, com 
orientação para os estudantes 
em situação de trancamento 
automático, com ênfase no 
acolhimento dos estudantes e 
no incentivo de retorno ao 
curso. 

Aumento da taxa 
de sucesso da 

graduação 

Sensibilização dos 
coordenadores para o 
acompanhamento da 
taxa de sucesso da 
graduação; realizar 

Baixa adesão por parte 
das Coordenações de 
Curso e dos demais 
docentes; baixa 
produção de projetos 

Discussão sobre o assunto na 
Reitoria Itinerante, no Fórum de 
Coordenadores e Curso de 
Formação de Coordenadores; 
publicação de Novo 
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curso de Formação 
Inicial para a docência 
no ensino superior; 
estimular o 
desenvolvimento de 
projetos e ações de 
combate à evasão; 
aumentar a participação 
discente em projetos de 
ensino, pesquisa, 
extensão, inovação, 
cultura e esporte; 
publicar Edital de 
monitoria prestigiando 
as unidades que mais 
atendem estudantes; 
sensibilização dos 
coordenadores para dar 
maior atenção a 
retenção de estudantes. 

pelo corpo docente; 
pouco interesse dos 
estudantes na 
monitoria; falta de 
recursos para atender a 
demanda; alta retenção 
de estudantes em 
função da reprovação 
em disciplinas dos 
primeiros semestres; 
carência de docentes em 
algumas áreas. 

Regulamento Geral dos Cursos 
de Graduação com inovações e 
melhorias nos PPC’s para evitar 
a retenção; convocação dos 
docentes e controle da 
participação; Implementação do 
projeto PARE, buscando 
diagnosticar as causas de evasão 
em cada curso; publicações 
constantes de editais de 
cadastro e fomento a projetos 
de ensino, pesquisa e extensão; 
maior atenção no efeito da 
monitoria na reprovação; maior 
pedido de re-oferta de 
disciplinas com alto índice de 
reprovação nos períodos 
especiais. 

Elevar a média 
geral do CPC dos 

cursos de 
graduação 

Melhorar a orientação 
aos coordenadores de 
curso para o Enade; 
melhorar a orientação 
no preenchimento dos 
formulários e 
preparação para a visita 
in loco; realizar reuniões 
semestrais com os 
coordenadores para 
esclarecer a importância 
do Enade. 

Participação não 
responsável de 
estudantes no Enade; 
dificuldades no 
preenchimento do 
formulário e na 
organização na visita in 
loco resultando em 
prejuízos na avaliação; 
pouca participação dos 
Coordenadores; não 
sensibilização dos 
estudantes para uma 
participação responsável 
no Enade. 

Reuniões para orientação e 
sensibilização dos estudantes 
para o Enade pela Coordenação 
de Curso; orientação cuidadosa 
da DIRA/PROGRAD aos 
Coordenadores de Curso e às 
Direções de Unidade; cobrança 
e controle de frequência dos 
coordenadores nas reuniões. 
Sistematização dos processos de 
análise dos resultados das 
avaliações in loco, com reuniões 
com os gestores do curso 

Orientações aos 
Coordenadores 
de Cursos em 

procedimentos e 
normativas 
relativas ao 
ensino de 
graduação 

Interlocução com as 
coordenações e com o 
NDE; 
Encorajar o trabalho 
colaborativo; 
Adaptações dos PPC’s 
com adequação as novas 
DCN’s dos cursos 
presenciais e EAD; 
Capacitação dos 
gestores dos cursos de 
graduação. 

Dificuldades de 
compreensão e 
atendimento das 
exigências e normativas 
legais para elaboração 
do PPC por parte dos 
gestores de curso; 
Comprometimento 
pleno dos gestores de 
curso. 

Mobilização sobre a importância 
e o impacto dos PPCs nos 
acadêmicos e nas avaliações de 
curso; 
Sistematização dos prazos; 
Promoção do Fórum de 
Coordenadores de Curso de 
Graduação e do Curso de 
Coordenadores de Curso de 
Graduação. 

 
Quadro 24 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2020 ou previstas para 2021, no 
âmbito da infraestrutura da CAA/PROGRAD. 

Aspecto Potencialidades Fragilidades Ações de Melhoria 
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1 
Capacidade Técnica e 
Comprometimento da 
Equipe 

Reposição de Servidores 
Técnicos; 
Rotatividade dos servidores 

Solicitar reposição; 
Realizar entrevista para 
conhecer o perfil dos novos 
servidores. 

2 

Melhorias no SISCAD: 
Módulo de matrícula; 
Módulo de Matrícula para a 
COAC/SEAAD; 
Módulo de Lista de oferta 

Mudança de Servidores 
Técnicos nas UAS 

Capacitação dos técnicos das 
UAS 

3 

Melhoria nos processos de 
execução das atividades das 
três divisões: DIPS, DIGA e 
DICE 

Não cumprimento de prazo 
por professores e estudantes 

Divulgar pelo SEI, por e-mail e 
nas redes sociais cada uma das 
etapas do cronograma aos 
professores e estudantes 

4 

Publicação das Instruções 
Normativas que 
complementam a Resolução 
550 

A pandemia trouxe novos 
desafios e algumas INs não 
foram formuladas. Contudo, 
Outras INs e Resoluções sobre 
o Ensino Remoto de 
Emergência foram publicadas 

Retomar os estudos a 
conclusão das normas 

5 

Publicação de Instruções 
normativas e Resoluções 
que regulam o Ensino 
Remoto de Emergência na 
UFMS 

Várias incertezas surgiram por 
conta da pandemia geraram 
desafios na regulamentação 
das normas 

Foi instituída uma comissão 
para elaborar uma orientação 
quanto a utilização do ensino 
Híbrido. 

 

3.3.1.4 Ensino de graduação a distância – SEAD 

 
Atualmente, a UFMS oferece cursos de graduação, especialização e extensão em vários 

municípios do Estado, como Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Bonito, Bela Vista, 

Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Corumbá, Coxim, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, 

Porto Murtinho, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. 

Os cursos a distância são ofertados em parceria com a Universidade Aberta do Brasil em 

editais específicos que a UFMS participa, por meio da coordenação institucional da UAB/UFMS.  

A modalidade a distância é baseada em processos de ensino e aprendizagem que são 

ancoradas em processos participativos, sem muito espaço para a transmissão de conteúdos e 

informações, pois o aluno é responsável também pela sua aprendizagem. 

A concepção didático-pedagógica dos cursos a distância é alinhada ao contexto em que os 

cursos são ofertados, considerando o público alvo dos municípios-polo em que os cursos são 

oferecidos. A avaliação da aprendizagem considera os espaços virtuais e presenciais em que 

acontecem as interações e atividades. A revisão dos currículos geralmente acontece com a revisão 

das Diretrizes Curriculares Nacionais e é acompanhada pela DIPEC/CAD/PROGRAD. 
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Os cursos de formação de professores são compostos por equipes de professores com 

experiência vasta na modalidade. Neste sentido, a SEAD oferece capacitações periódicas para o uso 

do ambiente virtual de aprendizagem, para o uso de tecnologias digitais e metodologias/práticas 

inovadoras para a educação superior, para a formação EaD necessária para a oferta de carga horária 

a distância em cursos presenciais, para gravação de videoaulas e produção de outros materiais 

didáticos. A SEAD realiza reuniões periódicas, registradas em ata, com os coordenadores de curso 

EaD (UAB) para discussão dos projetos de curso, visando a melhoria das ações pedagógicas e do 

atendimento dos estudantes, para prevenção da evasão nos cursos. No entanto, a implementação 

das modificações é de responsabilidade do coordenador, juntamente com a DIPEC/CDA/PROGRAD. 

Em 2020, a SEAD auxiliou a DIFOR/CEE/PROECE e a PROGRAD na oferta dos cursos de 

Formação Inicial Docente. Além destes, a SEAD ofertou o curso de Formação em EaD: Fundamentos 

e Práticas da Educação a Distância (60h), cujo objetivo é habilitar professores que atuam em cursos 

presenciais para que os mesmos possam ofertar carga horária a distância nesses cursos, conforme 

dispositivos da Portaria MEC nº 2.117/2019. Outra parceria importante foi com a PROGEP na 

produção e oferta de 7 novos cursos de capacitação para servidores. 

Ademais, ainda em 2020, com a suspensão das atividades presenciais da UFMS em virtude da 

pandemia do coronavírus, a SEAD atuou ativamente na formação e aperfeiçoamento de professores 

no uso de tecnologias digitais capazes de prover ferramentas para a condução das disciplinas de 

modo remoto, bem como no oferecimento de cursos de formação em Recursos Educacionais Abertos 

(REA), na realização de ciclos de lives/webinários sobre diversas tecnologias digitais para o ensino 

remoto, entre outras. 

No que diz respeito à política de atendimento aos estudantes da EaD/UAB/UFMS, em 2020 

houve uma aproximação inicial entre SEAD e PROAES no sentido de incluir os estudantes da EaD nos 

programas de acolhimento, permanência, acessibilidade, inclusão digital e apoio psicopedagógico. 

Nos cursos a distância, em que as tecnologias estão mais integradas, já é possível identificar 

em alguns cursos ações interdisciplinares e articuladas entre os diferentes polos de oferta, que são 

inovadoras no contexto dos cursos. Nesse sentido, o ensino a distância requer práticas diferenciadas, 

que atendam às necessidades de aprendizagem dos estudantes, de acordo com as condições de cada 

polo, de cada curso. É um trabalho integrado entre coordenação de curso, docentes, tutoria, 

coordenação de tutoria, assistentes à docência e coordenadores de polo. Todos esses atores são 

importantes para que os estudantes permaneçam nos cursos e tenham sucesso na aprendizagem. 
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As atividades de tutoria dos cursos a distância da UAB/UFMS são acompanhadas pelos 

professores, coordenadores de curso, coordenadores de polo e coordenadores de tutoria. É um 

trabalho articulado de acompanhamento do trabalho didático-pedagógico dos tutores, que engloba 

também o monitoramento das ações e atividades desenvolvidas no ambiente virtual de 

aprendizagem e também presencialmente, no caso dos tutores presenciais. Os tutores são alocados 

de acordo com as áreas específicas de atuação dentro dos cursos e realizam acompanhamento 

pedagógico dos estudantes no AVA, por redes sociais e também por grupos de mensagens 

instantâneas. A capacitação dos tutores é feita a cada início de semestre. A avaliação de desempenho 

é registrada mensalmente por meio de relatórios que também são utilizados para o pagamento das 

bolsas de tutoria da CAPES. Em 2020, com a implementação de novos cursos de especialização (lato 

sensu) e o consequente aumento no número de alunos atendidos, a SEAD voltou a dispor de 

profissional para a coordenação de tutoria, selecionado via edital. 

Os tutores são selecionados por meio de edital, que já alinha a formação e as habilidades com 

as necessidades dos cursos. As capacitações são periódicas e realizadas tanto pela coordenação do 

curso (para questões de conteúdo) como pela Coordenação de Tutoria (para questões mais técnicas 

e de acompanhamento dos estudantes). Os editais de processos seletivos foram alinhados a Portaria 

CAPES/MEC 102, de 10 de maio de 2019, com respaldo da Procuradoria Jurídica (PROJUR) da UFMS. 

No que diz respeito à produção de recursos educacionais e tecnologias digitais que dão apoio 

aos processos de ensino e aprendizagem na EaD/UFMS, a SEAD institucionalizou em 2019 as Equipes 

Multidisciplinares composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento tais como: 

gravação e edição de vídeo, diagramação de texto, projeto instrucional, projeto de texto, projeto 

gráfico, analista de sistemas, programadores e conteudistas. Esta equipe já está atuando e produziu 

os cursos de capacitação oferecidos em 2019. Em 2020, esta equipe está produzindo materiais 

didáticos para os cursos de capacitação ofertados em 2020, além de dar suporte à diversas produções 

de materiais didáticos para disciplinas de cursos de graduação presenciais de acordo com as 

demandas institucionais. 

O ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) apresenta materiais, recursos e tecnologias 

apropriadas ao processo de ensino e aprendizagem na EaD. Em 2019, o Moodle passou por 

atualizações de versões e de interfaces, de tal maneira que o mesmo passou a ter melhor usabilidade 

em dispositivos móveis (design responsivo). Alguns usuários já usam o Moodle Mobile e conseguem 

ter uma experiência diferenciada. A acessibilidade do Moodle e dos materiais didáticos ainda é uma 

problemática, mas em 2019 a SEAD avançou na produção de videoaulas legendadas e/ou com 
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intérpretes de LIBRAS. Além disso, foi instalado o plugin do VLIBRAS no Moodle para auxiliar usuários 

com deficiência auditiva. Essas melhorias de tecnologias continuaram ocorrendo no ano de 2020, 

como por exemplo, com a implementação do plugin de acessibilidade UserWay, diversos plugins para 

atividades com características específicas de diversas áreas do conhecimento, nova atualização para 

a versão 3.9 do Moodle e demais plugins, atualização do plugin de webconferência BBB com 

integração direta ao serviço Conferência Web da RNP, atualizações referentes à integração com o 

App Moodle Mobile, dentre outras.  

Atualmente, os cursos continuam baseados apenas em conteúdos digitais, o que dificulta o 

acesso de estudantes que não têm internet disponível nas suas residências e precisam se deslocar ao 

polo para acessar os conteúdos do curso. Em 2019, o Moodle foi integrado ao Sistema Acadêmico da 

UFMS (SISCAD), de tal forma que a solicitação para criação de ambientes virtuais pode ser feita pelo 

professor diretamente pelo SISCAD. Dessa forma, o ambiente é criado no Moodle, bem como 

professores e estudantes são inseridos automaticamente. Em 2020 também ocorreu a separação de 

ambientes virtuais por disciplinas, permitindo maior organização no ambiente e facilidade de acesso 

e localização de conteúdos específicos. Para 2021, a SEAD já prevê a implantação de uma nova 

política de utilização do AVA Moodle UFMS no sentido de simplificar o processo por parte dos 

usuários. 

 
Quadro 25 - Potencialidade e Fragilidade da SEAD (comparativo nos últimos 3 anos). 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

2018: Ambiente em 
Software Livre 
 
2019: Integração SISCAD 
e SIGPOS; Plataforma 
unificada na UFMS 
 
2020: Plataforma e 
plugins atualizados; 
Infraestrutura 
redimensionada para 
demandas do ERE. 

2018: Pouca demanda de 
uso 
 
2019: 
Interface/Usabilidade 
 
2020: Curva de 
aprendizagem para 
funcionalidade 
complexas 

2018: Oferta de 
capacitações 
 
2019: Implementar 
recursos para melhorar a 
usabilidade da plataforma 
 
2020: Instalação de novos 
plugins, novas interfaces 
com maior usabilidade e 
intensificação na oferta de 
cursos de capacitação 
(realizado) 

Graduação EaD UAB 

2018 e 2019: Estrutura da 
SEAD, Material Didático 
de cursos já consolidados, 
Bolsas UAB 
 
2020: Oferta de novo 
curso tecnólogo (FAED); 

2018: Poucas ofertas, 
Poucos alunos, Pouco 
Financiamento de Custeio 
da UAB 
 
2019: Poucas ofertas, 
Poucos alunos, Pouco 

2018: Implementar cursos 
do Edital UAB 5/2018 
 
2019: Implementar 
modelo de EaD 
Institucional, 
Implementar o curso 
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Polos associados nos 
campus da UFMS 

Financiamento de Custeio 
da UAB 
 
2020: Material didático 
para curso novo 

tecnólogo da FAED (Edital 
UAB 5/2018) 
 
2020: Estudo em 
andamento para a 
institucionalização da EaD 
na UFMS com base em 
estudos da SeSU/MEC e 
GT de trabalho instaurado 
pelo MEC. 
Novo curso tecnólogo da 
FAED (Edital UAB 5/2018) 
já inserido no Vestibular 
UFMS 2021. 

Especializações EaD UAB 

2018 e 2019: Estrutura da 
SEAD, Cursos Rápidos (18 
meses), Bolsas UAB 
 
2020: Polos associados 
nos campus da UFMS 

2018 e 2019: Poucas 
ofertas, Poucos alunos, 
Pouco Financiamento de 
Custeio da UAB 
 
2020: Pouco 
financiamento de custeio 
da UAB 

2018 e 2019: Implementar 
modelo de Especializações 
com custo ao público, 
Implementar Cursos de 
Especialização UAB do 
Edital 5/2018 
 
2020: Foram implantadas 
3 novas Especializações 
UAB do Edital 5/2018; 
Estudo, em andamento, 
para modernizar a 
Resolução COPP que 
regulamento o lato sensu, 
pensando nas 
especificidades da EaD. 

EaD na Graduação 
Presencial 

2018: Estrutura da SEAD 
 
2019: Cursos de 
Capacitação em 
Tecnologias Educacionais 
 
2020: Cursos de 
Capacitação em 
Tecnologias Digitais, 
Intensificação nas 
Capacitações; 
Credenciamento previsto 
na Resolução Cograd 
550/2018; Forte 
integração 
SEAD/PROGRAD e 
SEAD/AGETIC. 

2018: Ausência de 
Equipes 
multidisciplinares; 
Ausência de 
regulamentações 
internas. 
 
2019: Equipe 
multidisciplinar SEAD 
pequena para alta 
demanda 
 
2020: Ausência de 
equipes 
multidisciplinares de 
validação nas UAS 

2018: Estudo para 
introdução das 
especificidades da EaD no 
regulamento geral da 
graduação. 
 
2019: Novas ofertas dos 
cursos de capacitação já 
produzidos em 2019. 
Elaboração de Instruções 
Normativas para as 
Políticas da Ead na 
Graduação Presencial 
 
2020: Cursos de 
capacitação já produzidos 
em 2019 foram 
reestruturados para a 
necessidade de 2020. 
 
Atualização sistemática, 
em andamento, dos PPCs 
dos cursos. 
 
Estudo, em andamento, 
para a formação de 



 

320 
  

Equipes Multidisciplinares 
nas UAS. 

 

3.3.1.5 Acompanhamento de egressos – PROAES/DIDEP 

 
A política de acompanhamento dos Egressos passou a ser atribuição exclusiva da Divisão de 

Desenvolvimento Profissional desde maio de 2019 após reestruturação administrativa e extinção das 

seções na UFMS. A partir de então, o setor passou a ser denominado Divisão de Desenvolvimento 

Profissional e Egressos. 

Em 2017, foi iniciada a Consulta aos Egressos, por meio de um sistema eletrônico, com envio 

de e-mail aos egressos a partir do ano de 2014. Foram enviados e-mails, com informações sobre a 

“Consulta aos Egressos” a todos os egressos da UFMS. Até o dia 18/11/2019, recebemos cerca de 

429 (quatrocentos e vinte e nove). 

Devido ao retorno abaixo do esperado de respostas à Consulta aos Egressos, reforçamos nas 

reuniões realizadas nas unidades da Administração Setorial em 2019, solicitando apoio dos 

coordenadores de curso, presidentes das comissões de estágio e da direção na divulgação do 

formulário de consulta, bem como o Portal do Egresso. 

No ano de 2019, realizamos durante as atividades da 71ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o 1º Encontro de Ex-alunos da UFMS. A iniciativa teve 

o intuito de aproximar os egressos e promover um momento de troca de experiências vivenciadas 

distantes da instituição. Ao todo, 55 ex-alunos participaram da iniciativa, mesmo com o envio maciço 

de convites pelos e-mails dos ex-alunos cadastrados no Sistema Acadêmico (Siscad). 

Na ocasião, foi proposta a criação da Associação dos Ex-alunos. O formulário foi inserido no 

Portal dos Egressos para preenchimento dos ex-alunos. 

A “Semana de Desenvolvimento Profissional”, realizada em setembro de 2019, evento aberto 

ao público externo, teve a participação de 2 (dois) ministrantes de palestras e oficinas, egressos dos 

cursos de graduação da UFMS. Além disso contou com a participação vários egressos que obtiveram 

o certificado de participação no evento. 

Mantivemos a atualização do Portal dos Egressos com a divulgação de oportunidades de 

emprego, vagas de trainee e processos seletivos de concursos, sendo mais de 40 publicações ao longo 

do ano de 2019. 
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Em 2020, foi realizada a 4ª edição da Semana de Desenvolvimento Profissional, entre os dias 

17 e 21 de agosto, que contou com a participação de vários egressos dos cursos de graduação da 

UFMS como palestrantes e membros de rodas de conversas, dentre as atividades programadas. 

Houve aumento de 61 respostas ao formulário de Consulta aos Egressos UFMS, desde o início 

de 2020 até a presente data, 27/11/2020, totalizando 490 respostas. Devido ao baixo número de 

respostas, realizamos novamente reuniões com as unidades da Administração Setorial durante todo 

o mês de novembro/2020, solicitando apoio dos coordenadores de curso, presidentes das comissões 

de estágio e das direções na divulgação do formulário de consulta, bem como do Portal do Egressos. 

Para maiores informações sobre a atuação profissional dos egressos da UFMS, serão 

levantados dados por meio da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Programa de 

Disseminação das Estatísticas do Trabalho – PDET do Ministério do Trabalho. 

Foi elaborada a minuta da Política Institucional de Acompanhamento de Egressos que tem 

por objetivo desenvolver mecanismos para atualização das informações a respeito da trajetória 

profissional, para subsidiar o aprimoramento nos cursos de formação e da instituição como um todo 

e para o atendimento às demandas da sociedade relacionadas à formação profissional. Essa minuta 

aguarda aprovação e publicação. É necessário ressaltar que a criação da Política Institucional de 

Acompanhamento de Egressos não elimina a necessidade de um sistema que possa fazer a gestão e 

atualização de forma automatizada das informações de egressos. 

Foi realizada a atualização do Portal dos Egressos com a divulgação de oportunidades de 

emprego e programas de trainee, sendo mais de 70 publicações ao longo do ano de 2020. 

 

3.3.1.6 Ações para fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão – Agecom 

 
A situação sanitária e de saúde vivenciada pela sociedade global evidenciou o tripé 

Comunicação, Educação e Tecnologia em todos processos sociais, seja no ensino-aprendizagem, seja 

nas relações de trabalho ou mesmo nas relações sociais, transformando a interação e a sociabilidade. 

Neste contexto, a Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom) da UFMS foi 

totalmente impactada em suas atividades, consolidando-se como uma área estratégica e transversal 

para o fortalecimento das ações de ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo.  

A Agecom iniciou o ano de 2020 pautada pelo Plano Anual de Comunicação (PAC 2020) que, 

após analisar resultados de 2019, traçava objetivos, estratégias, público e ações que visavam 

basicamente três objetivos: Fortalecer a divulgação científica e os cursos oferecidos na UFMS em 
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todos os câmpus; Aumentar a interação com a comunidade universitária da UFMS; e Consolidar o 

posicionamento estratégico da Universidade em nível nacional e internacional. 

Nos dois primeiros meses, a Agecom finalizou a campanha de ingresso para os cursos de 

graduação e realizou a sinalização para as provas do Vestibular e PASSE. Na sequência, produziu 

vídeos para os nove câmpus e a Cidade Universitária para a Recepção de Calouros, contribuindo para 

a organização do evento institucional de boas-vindas e acolhimento aos estudantes ingressantes. 

Além disso, distribuiu para os servidores o Calendário Institucional e o Caderno UFMS, com 

informações sobre a Universidade e o calendário letivo. 

Em março, a UFMS migrou suas atividades presenciais tanto administrativas quanto 

acadêmicas para o módulo remoto, ação corajosa da Administração Central para mitigar os efeitos 

devastadores do vírus em nossa comunidade acadêmica e para manter a Universidade ativa e 

operante. Sem perder o foco nos objetivos acima expostos, a Agecom foi direcionada para oferecer 

informação de qualidade e em tempo oportuno para a manutenção das atividades e a garantia da 

segurança da comunidade universitária e a sociedade em geral, além de ocupar o espaço virtual com 

as ações, projetos e decisões da Universidade para as áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

De forma ágil e em consonância com o recém-criado Comitê Operativo de Emergência (COE), 

as estratégias foram centralizar as informações, estimular a produção audiovisual e digital, direcionar 

e treinar os porta-vozes e preparar materiais, orientações e diretrizes para aumentar a segurança da 

comunidade universitária e reduzir a disseminação do coronavírus. 

Como integrante do COE-UFMS, a Agecom assumiu a responsabilidade pelo eixo Comunicação 

do Plano de Contingência da UFMS e de forma transversal contribuiu para disseminar as ações e 

diretrizes dos outros dois eixos, Atividades Acadêmicas e Cuidado com as Pessoas. Foi lançada a 

campanha “UFMS contra o Coronavírus”, que criou o canal de comunicação ufms.br/coronavirus e 

passou a produzir reportagens, entrevistas, podcasts, banners, faixas, mapas de análise de cenário e 

materiais digitais para as mídias sociais, sobre os mais de 80 projetos e ações desenvolvidas na UFMS, 

envolvendo toda a equipe de profissionais da Agecom. 

 
Figura 7 - Ações e peças da campanha UFMS contra o Coronavírus”. 

about:blank
https://www.ufms.br/coronavirus/analise-de-cenario-da-covid-19/
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Fonte: Agecom (2020). 

 
Também foram produzidos e veiculados vídeos, manuais e tutoriais de apoio para estudantes, 

docentes e técnicos sobre o Ensino Remoto de Emergência, devido à substituição das aulas 

presenciais por estudos dirigidos por meio de Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Somente no mês de março, dentro da campanha “UFMS contra o Coronavírus”, como 

exemplo do esforço de comunicação da equipe da Agecom foram contabilizados 48 Notícias 

(ufms.br/coronavírus); 15 Solicitações da imprensa; 86 Matérias Clipping; 3 UFMS Informa; 40 Artes; 

629 inserções na Rádio Educativa UFMS 99.9 (UFMS contra Coronavirus / UFMS contra as Fake News 

/ Spots do Ministério da Sáude / Câmara Municipal); 3 Entrevistas Radiojornal; 2 Entrevistas Liga da 

Saúde; 62 Matérias Radiojornal; 5 VTs Cards Animados sobre medidas de prevenção; 6 UFMS contra 

o Coronavírus; 5 UFMS contra as Fake News; 2 Radar UFMS; 5 VTs; 16 Conexão UFMS; 1 Jornal Canal 

Universitário; 2 Jornal TVE; 50 postagens no Facebook, 50 mil curtidas, alcance de 250.186 pessoas e 

546.129 Impressões; 18 postagens no Instagram, com 9.034 Curtidas; e 38 tuítes com 3.800 

interações e 120 mil Impressões. No mesmo período foram produzidas 45 faixas, 80 banners, 3.100 

cartazes, 1.100 adesivos de chão, 18.000 avisos sobre as medidas de prevenção à Covid-19. 

 
Figura 8 - Peça da campanha “UFMS contra o Coronavírus”. 
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Fonte: Agecom (2020). 

 
A Agecom também desenvolveu uma campanha de mídia específica para as ações de 

enfrentamento ao coronavírus. As peças desenvolvidas pelos profissionais da Agecom foram 

veiculadas em TV aberta, emissoras de rádio do estado, e mídias sociais, incentivando as medidas de 

prevenção. A capa da edição n. 5 da revista Candil foi dedicada às ações de enfrentamento da 

Universidade, com destaques para o Ensino Remoto de Emergência e os projetos e pesquisas contra 

a Covid-19. 

Após a definição das prioridades com a Prograd, a Agecom desenvolveu uma campanha de 

mídia com linguagem jovem para o Vestibular e PASSE, com o mote “Viva seu Sonho” e a participação 

do “Guru Capi”. As peças também foram veiculadas nas emissoras de televisão e rádio de todo o 

estado, sites, e mídia exterior, como outdoor e TV em ônibus, além de faixas, flyers e folhetos. 

Com a Proaes, a Agecom fez a divulgação e a cobertura especial da Semana de 

Desenvolvimento Profissional, destinada aos estudantes e focada na carreira e currículo. A parceria 

com a Proece foi efetiva e produtiva para destacar e divulgar os projetos mais importantes, como o 

Integra UFMS – Live, a reativação do Autocine UFMS, a revitalização do Complexo Aquático, o Festival 

Mais Cultura, o Movimento Concerto, o Natal Luz, editais de extensão, entre outros. 

O Integra UFMS 2020 - Live merece uma atenção especial por ter tido o apoio da Agecom 

desde a submissão dos trabalhos, com a edição de 1.114 vídeos de todos os programas institucionais 

de ensino, pesquisa, extensão e inovação, aos webinars. O canal da TV UFMS, que centralizou a 

https://issuu.com/agecomufms/docs/revista_ufms_5_vsfinal_
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transmissão das lives, alcançou também mais de 100 mil visualizações. A capa da edição n. 7 da 

Revista Candil também foi dedicada aos projetos premiados no Integra. A Agecom também produziu 

os Anais do Integra 2020, com os resumos de todos os projetos apresentados. 

Durante o Integra UFMS, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura 

de Campo Grande e a Empresa Júnior Brava, do curso de Jornalismo, e o Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação, da UFMS, a Agecom promoveu a terceira edição do projeto de extensão Prática 

Educomunicativa: Repórter Júnior, com a participação de 30 alunos e 14 professores das escolas de 

ensino fundamental e médio para a divulgação científica e jornalística dos projetos apresentados no 

evento. Durante a semana, foram produzidos e veiculados nos canais institucionais 33 boletins de 

rádio, 43 vídeos, 52 posts e 29 textos para o site do Integra. 

Com a Propp, além de atualização constante da planilha dos projetos de pesquisa no portal 

UFMS.br, visando dar visibilidade e divulgação às publicações produzidas pelos docentes 

credenciados nos programas de pós-graduação stricto sensu da UFMS, foram lançados dois editais: 

Cadernos da Pós-Graduação Stricto Sensu e E-Books da Pós-Graduação 2020. Ao final do processo, 

esses dois editais resultaram na seleção de 21 obras, que também serão publicadas até meados de 

2021. 

Com o intuito de incentivar e fortalecer a difusão da pesquisa produzida na Universidade, 

durante o ano de 2020, a Editora UFMS publicou 2.800 exemplares de oito livros impressos, além de 

27 livros eletrônicos de pesquisadores da Instituição, perfazendo um total 35 obras de diferentes 

áreas do conhecimento. Os quadros, a seguir, reúnem as obras publicadas em suporte eletrônico e 

impresso pela Editora da UFMS. 

 
 
 
 
Tabela 113 - Obras eletrônicas selecionadas no Edital Publica UFMS. 

Obras Autor(es)/Organizador(es) 

A expansão do comércio de Ponta Porã: 1890 a 
2019 

Marta Costa Beck; Sandino Hoff 

A integração sul-americana: o caso de Brasil e Peru. 
Dimensões históricas, políticas, culturais e 
ambientais 

Samuel de Jesus 

A pesquisa científica em saúde: concepção, 
execução e apresentação. 2.ed. 

Sônia Maria Oliveira de Andrade; 
Giovana Eliza Pegolo 

A viagem de Gustave Flaubert ao Egito: ensaios 
sobre os usos do passado na história e na literatura 

Nathalia Monseff Junqueira 

https://issuu.com/agecomufms/docs/candil_7_
https://integra.ufms.br/files/2021/01/Anais_2020_Final.pdf
about:blank
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Avaliação de projetos de energias renováveis: uma 
comparação do custo de capital entre Brasil e 
Espanha 

Sérgio Paiva 

Biomas mundiais: construindo um modelo didático 
de baixo custo 

Brenda Cavalcante Matos; 
Vera de Mattos Machado; 
Carina Elisabeth Maciel 

Ciências do léxico lexicologia lexicografia 
terminologia volume IX 

Aparecida Negri Isquerdo; 
Celina Márcia de Souza Abbade 

Discurso religioso: semiótica e retórica Sueli Maria Ramos da Silva 

Drones: guia básico para mapeamento aéreo Roberto Macedo Gamarra 

Educação em direitos humanos: contribuições para 
sua efetivação 

Ynes da Silva Félix; 
Devanildo Braz da Silva; 
José Paulo Gutierrez 

Educação em direitos humanos: perspectivas 
contemporâneas 

Ynes da Silva Félix; 
Antonio Hilário Aguilera Urquiza; 
Devanildo Braz da Silva 

Educação escolar e formação de professores: a 
prática da crítica e a crítica da prática 

Rafael Rossi; Aline Santana Rossi 

Guia prático de antropometria para adultos 
Priscila Milene Angelo Sanches; 
Deise Bresan; 
Patrícia Vieira Del Ré 

Limite de funções de uma variável real com valores 
reais e generalizações 

Mustapha Rachidi; 
José Luiz Magalhães de Freitas; 
Magda Cristina Junqueira Godinho Mongelli 

Língua, literatura e identidades culturais da 
fronteira Brasil Bolívia 

Rosangela Villa da Silva; 
Stael Moura da Paixão Ferreira 

Lugares da cidade: reflexões historiográficas sobre 
a produção do espaço urbano 

Renato Jales Silva Junior 

Olhares sobre a região de Aquidauana e Pantanal 
sul-mato-grossense 

Emerson Figueiredo Leite 

Os dilemas de Leonel: trabalho moral e mudança 
social na selva alta peruana 

Ricardo Luiz Cruz 

Percursos e histórias sobre a formação de 
professores na licenciatura intercultural indígena 
“povos do Pantanal” na UFMS 

Vlademir Sérgio Bondarczuk 

Polifonia e Alteridade: Comunicação e Educação 
em época da Covid-19 

Ana Luisa Zaniboni Gomes; 
Rose Mara Pinheiro 

Projetos do Programa Observatório da Educação e 
o movimento de ensinar e aprender 

Patrícia Sandalo Pereira; 
Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes; 
Maria Teresa Ceron Trevisol 

Quando os professores adoecem: Demandas para 
a psicologia e a educação 

Marilda Gonçalves Dias Facci; 
Urt Sonia da Cunha 

Repertório e identidade: a formação da paisagem 
e dos espaços públicos brasileiros. Um estudo em 
São Paulo 

Eliane Guaraldo 

Sensoriamento remoto para fins geológicos: 
noções teóricas e práticas 

Antonio Conceição Paranhos Filho 

Temas transversais para a formação médica 

Juliana Dias Reis Pessalacia; 
Tatiana Carvalho Reis; 
Martins Bruna Moretti Luchesi; 
Priscila Balderrama 
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Toponímia ATEMS: caminhos metodológicos, v.1 Aparecida Negri Isquerdo 

Toponímia tendências toponímicas no estado de 
Mato Grosso do Sul, v.2 

Aparecida Negri Isquerdo 

Fonte: Editora UFMS (2020) 

 
Tabela 114 - Obras impressas de autores da UFMS publicadas pela Editora UFMS em 2020. 

Obras Autor(es)/Organizador(es) 

Dicionário Escolar Bilíngue Kinikinau – 
Português / Português - Kinikinau 

Inacio Roberto 

Dicionário Escolar Bilíngue Ofaié-Português / 
Português-Ofaié 

José de Souza 

Hafwé häkate katee inhora äitegi Antonio Hilario Aguilera Urquiza 

Impactos do prodocência na política de 
formação de professores da/na UFMS - 
reflexões teóricas 

Micheleni Márcia de Souza Moraes; 
João Ricardo Viola dos Santos; 
Nádia Cristina Guimarães Errobidart; 
Paulo Ricardo da Silva Rosa 

Impactos do prodocência na política de 
formação de professores da/na UFMS - 
reflexões sobre a ação 

Micheleni Márcia de Souza Moraes; 
João Ricardo Viola dos Santos; 
Nádia Cristina Guimarães Errobidart; 
Paulo Ricardo da Silva Rosa 

Textos e Atividades em Língua Terena - Escola 
Estadual Indígena de Ensino Médio Prof. 
Domingos Veríssimo Marcos – MIHIN - 2º ano - 
parte 1 

Lenilza Leite Antonio Fermino 

Textos e Atividades em Língua Terena - Escola 
Estadual Indígena de Ensino Médio Prof. 
Domingos Veríssimo Marcos – MIHIN - 1º ano 

Cerise Francelino Fialho 

Visóneu Yonoti Xapa Kalivôno 
Maria de Lourdes Elias Sobrinho e 
Nilton Polidorio Pedro 

Fonte: Editora UFMS (2020). 

 
Em 2020, também foram produzidas três edições da Revista Candil, destinada à difusão 

científica da UFMS, além de três edições da revista GeoPantanal, duas edições das revistas Rascunhos 

Culturais e Direito e uma edição das revistas REP, Intermeio e ReCriação. 

 

3.3.1.7. Extensão, cultura e esporte - PROECE 

 
Conforme art. 3° da Lei n° 10.861, que institui o Sinaes, entende-se que as ações da Proece – 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte contemplam: 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Para desenvolvimento das ações em ambos os eixos, a Proece considera a visão institucional 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que consiste em “Desenvolver e socializar o 

conhecimento, formando profissionais qualificados para a transformação da sociedade e o 
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crescimento sustentável do país”. Pois esses são pilares balizadores das ações da instituição, e, 

consequentemente, norteadores das ações das lideranças na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Esporte (PROECE), como se poderá notar no relatório aqui apresentado. 

A socialização do conhecimento, visando o desenvolvimento do capital humano da 

comunidade interna e externa, é o princípio norteador dos editais elaborados pela Coordenadoria de 

Cultura e Esporte (CCE/PROECE), pela Coordenadoria de Extensão (CEX/PROECE) e pela 

Coordenadoria de Escola de Extensão (CEE) instâncias subordinadas a PROECE que fomentam a 

produção extensionista, esportiva e artística no âmbito das faculdades, institutos e campus. 

As ações desenvolvidas demonstram a preocupação com a visão da instituição, que preconiza 

a qualidade na prestação dos serviços pelo ente público. O preceito “qualidade” também se desdobra 

na missão institucional da Proece, sob os termos “excelência e rigor acadêmico”: 

“A missão da Proece é fomentar uma extensão universitária socialmente relevante e 

fortalecer a prática esportiva e artístico-cultural no âmbito interno, tudo isso, 

norteado pelo rigor acadêmico e pela busca da excelência”. 

 
Dessa forma, qualidade, excelência e rigor acadêmico são objetivos norteadores da PROECE, 

sendo o fomento a esses objetivos, notado em nossos editais. Em 2020 foram emitidos os seguintes 

Editais nas Atividades de Extensão: 

 
Tabela 115 - Editais de extensão emitidos pela PROECE em 2020. 

EDITAIS DE EXTENSÃO EMITIDOS PELA PROECE EM 2020 

Edital PROECE OBJETIVOS 

Edital nº 1, de 03 de janeiro de 2020 
Torna pública a abertura de vagas para seleção de bolsistas para atuar 
no projeto Dança de Salão 

Edital nº 2, de 06 de janeiro de 2020 Torna pública a homologação Cadastro das Atléticas 

Edital nº 3, de 15 de janeiro de 2020 
Torna público o Resultado Quinzenal das ações de extensão aprovadas 
no âmbito do edital EXT/2019 

Edital nº 4 de 15 de janeiro de 2020 
Disciplina o processo de seleção de candidatos para participarem do 
Programa de Extensão Universitária “CURSINHO UFMS” 

Edital nº 5, de 27 de janeiro de 2020 
Seleção de auxílio para inscrição da seleção de futsal masculino UFMS 
na copa morena 2020 

Edital nº 6 de 29 de janeiro de 2020 

Disciplina o processo seletivo de discentes regularmente matriculados 
em cursos de graduação oferecidos pela UFMS a serem contemplados 
com Bolsas de Extensão Universitária e servidores técnico-
administrativos (UFMS) que poderão atuar como voluntários (como 
ministrantes e/ou monitores) no Programa Institucional de Extensão 
Universitária “CURSINHO UFMS” 

Edital nº 8, de 29 de janeiro de 2020 
Disciplinar o registro e o oferecimento de vagas em ações de ensino, 
extensão, cultura, esporte e lazer que propiciem às pessoas idosas - 
UNAPI 
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Edital nº 9, de 30 de janeiro de 2020 

Disciplinar, por fluxo contínuo, o registro, a avaliação, a aprovação e o 
desenvolvimento de Ações de Extensão no âmbito da UFMS, sem 
recursos financeiros da PROECE/UFMS, nas modalidades Programa, 
Projeto, Curso, Evento ou Prestação de Serviços - Fluxo continuo - 
EXT/2020 

Edital nº 10, de 31 de janeiro de 2020 
Torna público o RESULTADO PRELIMINAR das inscrições recebidas no 
processo seletivo para concessão de 05 (cinco) bolsas de extensão à 
discentes da graduação da FADIR/UFMS 

Edital nº 11, de 04 de fevereiro de 2020 
Torna público a homologação do resultado do processo seletivo de 
auxílio para participação da seleção de futsal masculino UFMS na Copa 
Morena de Futsal 2020 

Edital nº 12, de 05 de fevereiro de 2020 

Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a serem pagas 
diretamente pela FAPEC, em favor dos servidores abaixo qualificados, 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto “Construção 
Multidisciplinar para o Corredor Bioceânico 

Edital nº13, de 06 de fevereiro de 2020 
Disciplina o processo de cadastro de Associações Atléticas Esportivas da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul junto a Coordenadoria de 
Cultura e Esporte/Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 

Edital nº 14, de 07 de fevereiro de 2020 

Normatizar o processo de registro e aprovação de Programas 
Institucionais de Extensão Universitária da UFMS, propostos pela Proece 
com a finalidade de articular ações estratégicas e políticas institucionais 
específicas 

Edital nº 15, de 07 de fevereiro de 2020 
Disciplina a seleção de candidatos para participarem do Projeto de 
Extensão Universitária “PROJETO SEMENTE: FEIRA AGROECOLÓGICA E 
ECONOMIA CRIATIVA DA UFMS” 

Edital nº 16, de 10 de fevereiro de 2020 

Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a serem pagas 
diretamente pela FAPEC, em favor dos servidores abaixo qualificados, 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto “Projeto 
Circulação da Escola de Música da UFMS 

Edital nº 17, de 10 de fevereiro de 2020 
Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para concorrer à concessão de bolsas de extensão, para 
atuação no Projeto de Extensão “Dança de Salão” 

Edital nº 18, de 11 de fevereiro de 2020 

Disciplina o processo seletivo de discentes regulamente matriculados 
em cursos de graduação oferecidos pela UFMS (Cidade Universitária) a 
serem contemplados com Bolsas de Extensão Universitária para 
participação como membro da equipe (atuação como ministrantes e/ou 
monitores) responsável pela realização do projeto de extensão 
“PROJELE: Cursos de Línguas Estrangeiras - 2020” 

Edital nº 19, de 12 de fevereiro de 2020 

Torna público o resultado quinzenal das propostas de Ações de Extensão 
que, tendo sido recomendadas pelas respectivas Unidades e 
enquadradas pela equipe da Cex/Proece, passaram pela avaliação de 
mérito e relevância social, via consultores ad hoc, e foram aprovadas, 
consoante às orientações e procedimentos dispostos no Edital Proece 
nº 9, de 29 de janeiro de 2020 (EXT/2020) 

Edital nº 20, de 12 de fevereiro de 2020 
Torna pública a chamada para servidores dos câmpus da UFMS 
encaminharem propostas para a execução do Programa Institucional de 
Extensão Cursinho UFMS 

Edital nº 21, de 13 de fevereiro de 2020 

Prorroga o prazo para adesão e registro simplificado de vagas para 
pessoas idosas em disciplinas de graduação e em ações de extensão, 
cultura e esporte no primeiro semestre de 2020 - Prorrogação inscrição 
UNAPI 

Edital nº 22 de 14 de fevereiro de 2020 
Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a serem pagas 
diretamente pela FAPEC, em favor dos Estudantes institucionalmente 
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autorizados a participarem do Projeto de Extensão: “Clínicas Jurídicas 
em Direitos Fundamentais Trabalhistas, Criminais e Previdenciários 

Edital nº 23, de 17 de fevereiro de 2020 
Divulga Relação dos candidatos selecionados Cursinho UFMS da Cidade 
Universitária 

Edital nº 24, de 18 de fevereiro de 2020 

Disciplina o processo seletivo de acadêmicos de graduação a serem 
contemplados com Bolsas de Extensão Universitária ou voluntários - 
Programa Instucional de Extensão Universitária ESCOLA DE MÚSICA DA 
UFMS 

Edital nº 25 de 18 de fevereiro de 2020 

Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a serem pagas 
diretamente pela FAPEC, em favor dos servidores abaixo qualificados, 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de extensão 
“Clínicas Jurídicas em Direitos Fundamentais Trabalhistas, Criminais e 
Previdenciários” 

Edital nº 26, de 18 de fevereiro de 2020 
Divulga prorrogação da vigência das bolsas do Programa Segundo 
Tempo Universitário 

Edital nº 27, de 19 de fevereiro de 2020 
Disciplina o processo seletivo de candidatos para participarem do 
Programa Institucional de Extensão Universitária, intitulado ESCOLA DE 
MÚSICA DA UFMS. 

Edital nº 28, de 20 de fevereiro de 2020 
Disciplina o processo seletivo de escolha de bolsistas para participarem 
do projeto de Extensão intitulado “Projeto Circulação da Escola de 
Música da UFMS” 

Edital nº 29, de 21 de fevereiro de 2020 

Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a serem pagas 
diretamente pela FAPEC, em favor dos servidores institucionalmente 
autorizados a participarem do projeto de extensão “Agricultura Peri-
Urbana em Comunidades Tradicionais do MS” 

Edital nº 30, de 21 de fevereiro de 2020 

Torna pública a abertura de inscrições de pessoas idosas para o 
preenchimento de vagas, no primeiro semestre de 2020, em disciplinas 
de graduação presencial e em ações de extensão, cultura e esporte, no 
âmbito do Programa Institucional de Extensão Universidade Aberta à 
Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS) 

Edital nº 31, de 27 de fevereiro de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de até 09 
(nove) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação no 
Projeto de Extensão intitulado “Construção Multidisciplinar para o 
Corredor Bioceânico” 

Edital nº 32, de 2 de março de 2020 
Divulga relação dos discentes de graduação inscritos no processo 
seletivo de bolsas de extensão para atuação no “Programa Institucional 
de Extensão Universitária Cursinho UFMS” na Cidade Universitária 

Edital nº 33, de 2 de março de 2020 

Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para concorrer à concessão de bolsas de extensão, para 
atuação no Programa Institucional de Extensão Universitária ESCOLA DE 
MÚSICA DA UFMS 

Edital nº 34, de 2 de março de 2020 
Torna público o resultado das propostas aprovadas no Edital PROECE Nº 
32/2020 para a realização do Cursinho UFMS nos Câmpus 

Edital nº 35, de 4 de março de 2020 

Torna pública a abertura do processo seletivo para concessão de bolsas 
de extensão, com vigência a partir de abril de 2020, para atuação no 
projeto de Extensão “Curso de Aperfeiçoamento para profissionais e 
gestores do Sistema Único de Saúde para o Enfrentamento e Controle 
da Obesidade no âmbito da Atenção Básica” 

Edital nº 36, de 4 de março de 2020 
Torna pública a divulgação dos inscritos em cada modalidade dos cursos 
oferecidos pelo Programa Institucional de Extensão Universitária 
“ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 
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Edital nº 37, de 25 de março de 2020 
Divulga as diretrizes, os procedimentos e os prazos para a seleção da 
mostra e dos projetos finalistas da FETECMS 2020 

Edital nº 38, de 4 de março de 2020 

Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para preenchimento de 2 (duas) vagas de Bolsistas de 
extensão, para atuação no Projeto de Extensão “Projeto Circulação da 
Escola de Música da UFMS” 

Edital nº 39, de 5 de março de 2020 
Torna pública a abertura de inscrições para o preenchimento de vagas 
oferecidas pelo Programa Institucional de Extensão Universitária 
“PROGELI/UFMS: ensino de línguas” na Cidade Universitária 

Edital nº 40, de 5 de março de 2020 
Torna pública a divulgação dos selecionados pelo Programa Institucional 
de Extensão Universitária “ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS” - 1a chamada 

Edital nº 41, de 5 de março de 2020 

Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para concorrer à concessão de bolsas de extensão, para 
atuação no Programa de Extensão “PROGELI – UFMS: PROGRAMA DE 
EXTENSÃO: ensino de línguas” no Campus de Campo Grande-MS 

Edital nº 42, de 6 de março de 2020 

Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para concorrer à concessão de bolsas de extensão e a seleção 
de voluntários, servidores da Instituição, com nível superior, para 
atuação no Programa Institucional de Extensão Universitária 
“CURSINHO UFMS” 

Edital nº 43, de 10 de março de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo de propostas da 
Comunidade Universitária da UFMS, para obtenção de apoio financeiro 
ao desenvolvimento de Ações de Extensão a serem executadas até 
dezembro de 2020 - Edital PAEXT/2020 

Edital nº 44, de 12 de março de 2020 
Torna público o resultado quinzenal das propostas de Ações de Extensão 
- (EXT/2020) 

Edital nº 45, de 12 de março de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 – Jornada Acadêmica de Odontologia 

Edital nº 47, de 16 de março de 2020 
Torna pública a alteração no Edital PROECE Nº 15, DE 03 DE MARÇO DE 
2020, referente ao preenchimento de vagas oferecidas pelo Projeto 
Semente: Feira Agroecológica e Economia Criava da UFMS 

Edital nº 48, de 19 de março de 2020 
Torna pública o resultado do processo seletivo para o PROGELI UFMS: 
PROGRAMA DE EXTENSÃO: ensino de línguas na Cidade Universitária 

Edital nº 49, de 18 de março de 2020 
Torna pública prorrogação do período de inscrição e matrícula do 
Cursinho UFMS nos Câmpus 

Edital nº 51, de 19 de março de 2020 
Torna pública as inscrições deferidas e indeferidas e a pontuação do 
currículo segundo barema do Anexo II, como candidatos a bolsas de 
extensão, com vigência a partir de abril de 2020 - FACFAN 

Edital nº 52, de 24 de março de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 53, de 25 de março de 2020 

Torna pública alteração na vigência das bolsas e divulga o resultado do 
processo seletivo referente à concessão de bolsas de extensão a 
discentes de graduação para atuação no Projeto de Extensão intitulado 
“Construção Multidisciplinar para o Corredor Bioceânico” 

Edital nº 54, de 26 de março de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 55, de 2 de abril de 2020 
Torna pública a chamada para servidores dos câmpus da UFMS 
encaminharem propostas para a execução do "PROGELI – UFMS: 
PROGRAMA DE EXTENSÃO: ensino de línguas" 

Edital nº 56, de 1 de abril de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de 01 
(uma vaga) para bolsista de extensão (discente de graduação), para 
atuação no projeto de Extensão “Coletivo ARTE&SAÚDE” 
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Edital nº 57, de 1 de abril de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 59, de 7 de abril de 2020 
Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para preenchimento de 1 (uma) vaga de Bolsista de extensão, 
para atuação no Projeto de Extensão “Coletivo ARTE&SAÚDE” 

Edital nº 60, de 13 de abril de 2020 
Torna público a alteração parcial do cronograma disposto no item 2 do 
EDITAL PROECE/UFMS Nº 43, DE 10 DE MARÇO DE 2020 - PAEXT 

Edital nº 61, de 13 de abril de 2020 
Divulga resultado do cadastro de Associações Atléticas Esportivas da 
UFMS junto à Pró-reitoria de Cultura e Esporte/UFMS 

Edital nº 62, de 13 de abril de 2020 
Retificação do edital UFMS/PROECE Nº 55, de 02 de abril de 2020 - 
PROGELI 

Edital nº 63, de 20 de abril de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo e convida a Comunidade 
Acadêmica de Graduação a participar da seleção de bolsistas para o 
Programa Bolsa Atleta 

Edital nº 64, de 20 de abril de 2020 
Torna público o resultado preliminar da análise de enquadramento e da 
Comissão Setorial do processo selevo de propostas da Comunidade 
Universitária da UFMS - PAEXT 

Edital nº 65, de 22 de abril de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 66, de 22 de abril de 2020 
Torna pública a retificação de parte do Edital UFMS/PROECE n. 63, de 
20 de abril de 2020 – bolsa atleta 

Edital nº 67, de 24 de abril de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para obtenção de apoio 
financeiro para realização de ações de Cultura da UFMS a serem 
executadas no período de agosto a dezembro de 2020, em 
conformidade com as disposições das Normas Regulamentares das 
Ações de Cultura UFMS (Resolução nº 6/2016-Coex) 

Edital nº 68, de 24 de abril de 2020 
Torna público o resultado da análise - Resultado do Recurso aoPaext 
2020 

Edital nº 72, de 30 de abril de 2020 
Torna pública a alteração parcial do cronograma disposto no item 2 do 
EDITAL PROECE/UFMS Nº 43, DE 10 DE MARÇO DE 2020, resultado Final 
do PAEXT 

Edital nº 73, de 6 de abril de 2020 
Torna pública a concessão de bolsas de extensão, do projeto de 
extensão “Tradução para Internacionalização da UFMS” 

Edital nº 74, de 8 de maio de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 75, de 6 de maio de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para a concessão de 
bolsas de extensão a discentes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados pelo Edital nº 22/2020 PROPP/PROECE/AGINOVA/UFMS, 
que trata da seleção de ideias e projetos de pesquisa, extensão e 
inovação para o enfrentamento do coronavírus. 

Edital nº 76, de 8 de maio de 2020 
Torna pública a retificação do Anexo I do EDITAL UFMS/PROECE No 75 
DE 06 DE MAIO DE 2020 

Edital nº 77, de 15 de maio de 2020 
Torna público o resultado final do processo seletivo disciplinado pelo 
Edital Proece/UFMS nº 43, de 10 de março de 2020 - PAEXT 2020 

Edital nº 78, de 15 de maio de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo e convida a Comunidade 
Universitária da UFMS a apresentar propostas para obtenção de apoio 
financeiro ao desenvolvimento de ações de esporte - Edital PEU 

Edital nº 79, de 15 de maio de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo e convida a Comunidade 
Universitária da UFMS a apresentar propostas para obtenção de apoio 
financeiro ao desenvolvimento de ações de Danças e Lutas - Edital 
Danças e lutas 
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Edital nº 80, de 13 de maio de 2020 
Torna público o resultado final da avaliação de mérito e relevância social 
do Edital Paext/2020 

Edital nº 81, de 14 de maio de 2020 
Divulga a homologação do resultado do processo seletivo para bolsistas 
de extensão para atuação nas ações de enfrentamento ao COVID-19 

Edital nº 82, de 15 de maio de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 83, de 20 de maio de 2020 
Divulga a retificação do EDITAL UFMS/PROECE Nº 81, DE 14 DE MAIO DE 
2020 

Edital nº 84, de 26 de maio de 2020 
Torna público a homologação do resultado da análise do 
enquadramento das inscrições ao Edital UFMS/PROECE nº 63, de 20 de 
abril de 2020 - enquadramento do programa Bolsa Atleta 

Edital nº 85, de 25 de maio de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 86, de 28 de maio de 2020 
Divulga Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a 
estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados no Edital 
Proece/UFMS nº 43/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 87, de 28 de maio de 2020 
Torna público a homologação do resultado preliminar da avaliação de 
mérito das inscrições enquadradas ao Edital UFMS/PROECE nº 63, de 20 
de abril de 2020 – programa bolsa atleta 

Edital nº 88, de 2 de junho de 2020 
Torna pública a RETIFICAÇÃO no EDITAL UFMS/PROECE Nº 86, DE 27 DE 
MAIO DE 2020 

Edital nº 89, de 2 de junho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo e convida a Comunidade 
Acadêmica de Graduação e Pós-Graduação a participar da seleção de 
bolsistas para vagas remanescentes do Programa Bolsa Atleta 

Edital nº 90, de 3 de junho de 2020 Torna pública a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA dos editais 56 e 59 

Edital nº 91, de 3 de junho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de bolsas 
de extensão a discentes de graduação, para atuação no Programa 
Institucional de Extensão Universitária ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 

Edital nº 92, de 5 de junho de 2020 

Torna público o resultado do processo seletivo simplificado para seleção 
de projetos de pesquisa, extensão e inovação para criar e fomentar uma 
plataforma de ações, ideias e projetos técnico-científicos no 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) 

Edital nº 93, de 4 de junho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 94, de 5 de junho de 2020 
Torna público a homologação do RESULTADO FINAL da avaliação de 
mérito das inscrições enquadradas ao Edital UFMS/PROECE nº 63 – 
programa bolsa atleta 

Edital nº 95, de 10 de junho de 2020 
Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a estudantes 
de graduação para atuação no Programa Universidade Aberta à Pessoa 
Idosa 

Edital nº 96, de 10 de junho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 97, de 12 de junho de 2020 
Seleciona Ações de Extensão na Modalidade Eventos com Apoio 
Financeiro da UFMS e da Fapec (PROFE/2020) - Edital de Eventos - 
PROFE 2020 

Edital nº 98, de 14 de junho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 99, de 15 de junho de 2020 
Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para concorrer à concessão de 1 (uma) vaga de bolsista de 
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extensão, para atuação no Programa Institucional de Extensão 
Universitária “ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS” 

Edital nº 100, de 16 de junho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de bolsas 
de extensão a discentes de graduação, para atuação no Programa 
Institucional de Extensão Universitária VEM PRA UFMS 

Edital nº 101, de 17 de junho de 2020 
Torna público a homologação do resultado do enquadramento das 
inscrições submetidas ao Edital UFMS/PROECE nº 89 – bolsa atleta, 
vagas remanescentes 

Edital nº 102, de 19 de junho de 2020 

Torna pública a suspensão por tempo indeterminado do Edital 
UFMS/PROECE Nº 62, de 13 de abril de 2020 de apoio a execução do 
projeto “PROGELI – UFMS: PROGRAMA DE EXTENSÃO: ensino de 
línguas" nos câmpus da UFMS 

Edital nº 103, de 23 de junho de 2020 
Torna público a homologação do RESULTADO PRELIMINAR da avaliação 
de mérito das inscrições enquadradas ao Edital Edital UFMS/PROECE nº 
89 – bolsa atleta, vagas remanescentes 

Edital nº 104, de 23 de junho de 2020 

Torna público o resultado preliminar da análise de enquadramento e da 
avaliação da Comissão Setorial de Extensão das propostas submetidas 
ao Edital UFMS/PROECE nº 78, de 11 de maio de 2020 (Projetos de 
Esportes) 

Edital nº 105, de 23 de junho de 2020 

Torna público o resultado preliminar da análise de enquadramento e da 
avaliação da Comissão Setorial de Extensão das propostas submetidas 
ao Edital UFMS/PROECE nº 79, de 11 de maio de 2020 (Projeto de 
Danças e Lutas). 

Edital nº 106, de 25 de junho de 2020 
Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuação no Programa Universidade 
Aberta à Pessoa Idosa 

Edital n° 107, de 25 de junho de 2020 

Torna público o RESULTADO FINAL da análise de enquadramento e da 
avaliação da Comissão Setorial de Extensão das propostas submetidas 
ao Edital UFMS/PROECE nº 79, de 11 de maio de 2020 (Projeto de 
Danças e Lutas 

Edital n° 107(*), de 26 de junho de 2020 

Torna público o resultado do processo seletivo simplificado para seleção 
de projetos de pesquisa, extensão e inovação para criar e fomentar uma 
plataforma de ações, ideias e projetos técnico-científicos no 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) 

Edital nº 108, de 25 de junho de 2020 

Torna público o RESULTADO FINAL da análise de enquadramento e da 
avaliação da Comissão Setorial de Extensão das propostas submetidas 
ao Edital UFMS/PROECE nº 78, de 11 de maio de 2020 (Projetos de 
Esportes) 

Edital nº 109, de 17 de julho de 2020 (*) 
Torna público a homologação do RESULTADO FINAL da avaliação de 
mérito das inscrições enquadradas ao Edital UFMS/PROECE nº 89, de 01 
de junho de 2020 (Programa Bolsa Atleta – vagas remanescentes 

Edital nº 110, de 26 de junho de 2020 
Torna público o resultado final da avaliação de mérito das propostas 
submetidas ao Edital UFMS/PROECE nº 78, de 11 de maio de 2020 
(Projetos de Esportes) 

Edital nº 111, de 26 de junho de 2020 
Torna público o resultado final da avaliação de mérito das propostas 
submetidas ao Edital UFMS/PROECE nº 79, de 11 de maio de 2020 
(Projeto de Danças e Lutas) 

Edital nº 112, de 26 de junho de 2020 
Torna pública a alteração no cronograma do processo seletivo para 
obtenção de apoio financeiro para realização de ações de Cultura da 
UFM 
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Edital nº 113, de 30 de junho de 2020 

Processo seletivo para a concessão de bolsas de esportes a estudantes 
de graduação para atuação nos projetos aprovados no Edital 
Proece/EDITAL UFMS/PROECE Nº 108, DE 25 DE JUNHO DE 2020 
(PROJETOS DE ESPORTE). 

Edital nº 114, de 30 de junho de 2020 

Processo seletivo para a concessão de bolsas de danças e lutas a 
estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados no Edital 
Proece/EDITAL UFMS/PROECE Nº 107, DE 25 DE JUNHO DE 2020 
(PROJETOS DANÇAS E LUTAS). 

Edital nº 115, de 2 de julho de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de até 09 
(NOVE) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação no 
Projeto de Extensão intitulado “Projeto Apoio ao desenvolvimento do 
Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” 

Edital nº 116, de 1 de julho de 2020 
Torna pública o resultado do processo seletivo para bolsistas de 
extensão para atuação no Programa Institucional de Extensão 
Universitária VEM PRA UFMS 

Edital nº 118, de 3 de julho de 2020 
Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados no 
Edital Proece/UFMS nº 43/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 119, de 2 de julho de 2020 
Torna pública a alteração no cronograma do processo seletivo para 
obtenção de apoio financeiro para realização de ações de Cultura da 
UFMS 

Edital nº 120, de 7 de julho de 2020 
Torna público o resultado preliminar do enquadramento e avaliação da 
Comissão Setorial de Extensão das propostas submetidas ao Edital 
UFMS/PROECE nº 67, de 24 de abril de 2020 (Ações de Cultura) 

Edital nº 121, de 1 de julho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 122, de 2 de julho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de bolsas 
de extensão a discentes de graduação, para atuação no Programa 
Institucional de Extensão Universitária VEM PRA UFMS 

Edital nº 123, de 1 de julho de 2020 

Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de Extensão 
“Apoio ao desenvolvimento do Plano Diretor da Cidade de Porto 
Murtinho-MS” 

Edital nº 124, de 3 de julho de 2020 Retificação do Edital de Seleção de Bolsistas do PAEXT 

Edital nº 125, de 7 de julho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 126, de 9 de julho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 127, de 8 de julho de 2020 
Resultado preliminar do processo seletivo para a concessão de bolsas 
de esporte a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 108 /2020 (Projetos de Esporte) 

Edital nº 128, de 8 de julho de 2020 

Resultado Preliminar do processo seletivo para a concessão de bolsas 
de esporte a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 114 /2020 (Projetos de Danças e 
Lutas) 

Edital nº 129, de 9 de julho de 2020 
Torna público o resultado final do enquadramento e avaliação da 
Comissão Setorial de Extensão das propostas submetidas ao Edital 
UFMS/PROECE nº 67, de 24 de abril de 2020 (Ações de Cultura) 

Edital nº 130, de 9 de julho de 2020 

Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de extensão 
“MERCADO ESCOLA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR EM TEMPOS DE PANDEMIA” 
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Edital nº 131, de 9 de julho de 2020 

Torna público a RETIFICAÇÃO no EDITAL PROECE/UFMS N° 115, DE 30 
DE JULHO DE 2020*, abertura de processo seletivo para concessão de 
até 09 (NOVE) bolsistas de extensão, discentes de graduação - “Projeto 
Apoio ao desenvolvimento do Plano Diretor da Cidade de Porto 
Murtinho-MS” 

Edital nº 132, de 21 de julho de 2020 

Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a servidora 
institucionalmente autorizada a participar do projeto de extensão 
“Agroextrativismo Sustentável: compartilhando saberes e práticas 
culturais locais” 

Edital nº 133, de 13 de julho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 134, de 14 de julho de 1010 
Torna pública a alteração no cronograma do processo seletivo para 
obtenção de apoio financeiro para realização de ações de Cultura da 
UFMS 

Edital nº 135, de 22 de julho de 2020 
Torna pública o cancelamento do Edital UFMS/PROECE Nº 20, de 12 de 
fevereiro de 2020 de apoio a execução do Cursinho UFMS nos Campus 
da UFMS 

Edital nº 136, de 22 de julho de 2020 
Torna pública o cancelamento do Edital UFMS/PROECE Nº 34, de 02 de 
março de 2020 de divulgação das propostas aprovadas no âmbito do 
Edital PROECE Nº 20, de 12 de fevereiro de 2020 

Edital nº 137, de 21 de julho de 2020 
Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a estudantes 
de graduação para atuação nos projetos aprovados no Edital 
Proece/UFMS nº 43/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 138, de 15 de julho de 2020 

Torna público a RETIFICAÇÃO no EDITAL UFMS/PROECE Nº 118, DE 1 DE 
JULHO DE 2020, referente ao resultado do processo seletivo para a 
concessão de bolsas de extensão a estudantes de graduação para 
atuação nos projetos aprovados no Edital Proece/UFMS nº 43/2020 
(PAEXT/2020) 

Edital nº 139, de 21 de julho de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de até 04 
(QUATRO) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação 
no Projeto de Extensão intitulado “Arrolamento de Bens Arqueológicos 
coletados no Projeto Salvamento Arqueológico nas Obras de 
Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos e Linha de Transmissão 
UHE São Domingos – Água Clara, MS” 

Edital nº 140, de 20 de julho de 2020 

Torna pública a RETIFICAÇÃO no EDITAL PROECE/UFMS N° 115, DE 30 
DE JULHO DE 2020, abertura de processo seletivo para concessão de até 
09 (NOVE) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação 
no Projeto de Extensão intitulado “Projeto Apoio ao desenvolvimento 
do Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” 

Edital nº 141, de 23 de julho de 2020 

Torna público a RETIFICAÇÃO no EDITAL UFMS/PROECE Nº 118, DE 1 DE 
JULHO DE 2020, referente ao resultado do processo seletivo para a 
concessão de bolsas de extensão a estudantes de graduação para 
atuação nos projetos aprovados no Edital Proece/UFMS nº 43/2020 
(PAEXT/2020 

Edital nº 143, de 22 de julho de 2020 
Torna pública a concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto “UFMS 
PREPARA: Progeli 2.0 e Cursinho UFMS 2.0” 

Edital nº 144, de 22 de julho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 145, de 22 de julho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de bolsas 
de extensão a servidores da UFMS, para atuação no projeto de Extensão 
Universitária UFMS PREPARA 
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Edital nº 146, de 22 de julho de 2020 

Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para o preenchimento de vagas de Bolsistas de Extensão para 
atuarem no Projeto de Extensão intitulado “Projeto Apoio ao 
desenvolvimento do Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” 

Edital nº 147, de 22 de julho de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de até 04 
(quatro) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação no 
Projeto de Extensão intitulado “Projeto Apoio ao desenvolvimento do 
Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” – etapa II 

Edital nº 148, de 23 de julho de 2020 
Torna pública o resultado do processo seletivo para bolsistas de 
extensão para atuação no Programa Institucional de Extensão 
Universitária VEM PRA UFMS, vagas remanescentes 

Edital nº 149, de 23 de julho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de bolsas 
de extensão a discentes de graduação, para atuação no projeto de 
Extensão Universitária UFMS PREPARA 

Edital nº 150, de 23 de julho de 2020 
Torna pública a REVOGAÇÃO do Edital PROECE/UFMS N° 139, de 15 de 
Julho de 2020 

Edital nº 151, de 23 de julho de 2020  
Torna pública a PRORROGAÇÃO do resultado da Divulgação preliminar 
da análise de enquadramento e da avaliação do EDITAL 
PROECE/UFMS/FAPEC Nº 97, DE 12 DE JUNHO DE 2020 

Edital nº 152, de 24 de julho de 2020 

Torna público o resultado preliminar da análise de enquadramento e da 
avaliação de mérito e relevância social do primeiro lote de propostas 
submetidas ao Edital PROECE/UFMS/FAPEC nº 97, de 12 de junho de 
2020 (PROFE/2020) 

Edital nº 153, de 24 de julho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para ingresso no Cursinho 
UFMS 2.0, referente ao projeto de Extensão Universitária UFMS 
PREPARA 

Edital nº 154, de 24 de julho de 2020 
Divulga prorrogação do cronograma do Edital UFMS/PROECE nº 134, de 
14 de julho de 2020 - cultura/2020 - seleciona ações de cultura com 
recursos da UFMS para 2020 

Edital nº 155, de 28 de julho de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 156, de 28 de julho de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para ingresso em um dos 
cursos oferecidos pelo Progeli 2.0, referente ao projeto de Extensão 
Universitária UFMS PREPARA 

Edital nº 158, de 28 de julho de 2020 

Torna público a RETIFICAÇÃO no EDITAL UFMS/PROECE Nº 148, DE 21 
DE JULHO DE 2020, referente ao resultado do processo seletivo para a 
concessão de bolsas de extensão a estudantes de graduação para 
atuação no Programa Institucional Vem pra UFMS, nos termos nos 
termos disciplinados pelo Edital UFMS/PROECE Nº 122, DE 01 DE JULHO 
DE 2020 

Edital nº 159, de 28 de julho de 2020 
Torna público o resultado final da avaliação de mérito das propostas 
submetidas ao EDITAL UFMS/PROECE Nº 67, DE 24 DE ABRIL DE 2020 
(Ações de Cultura) 

Edital nº 160, de 29 de julho de 2020 

Torna pública a retificação do Edital Proece/156/2020 que trata do 
processo seletivo para ingresso em um dos cursos oferecidos pelo 
Progeli 2.0, referente ao projeto de Extensão Universitária UFMS 
PREPARA 

Edital nº 161, de 31 de julho de 2020 
Torna público a RETIFICAÇÃO no EDITAL UFMS/PROECE Nº 118, DE 1 DE 
JULHO DE 2020 

Edital nº 162, de 29 de julho de 2020 
Divulga abertura de Processo seletivo para a concessão de bolsas de 
extensão a estudantes de graduação para preenchimento de vagas 
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remanescentes em projetos aprovados pelo Edital Paext/2020 e para 
preenchimento de vagas em projetos aprovados pelo Edital Covid-19 

Edital nº 163, de 29 de julho de 2020 
Divulga prorrogação do prazo de inscrições para estudantes de 
graduação atuarem no Projeto “Ufms Prepara: Cursinho UFMS 2.0 e 
Progeli 2.0” 

Edital nº 164, de 29 de julho de 2020 
Divulga prorrogação do prazo para inscrição de professores 
conteudistas para atuação no Projeto “Ufms Prepara: Cursinho 2.0” 

Edital nº 165, de 31 de julho de 2020 
Torna pública a abertura de inscrições para o curso MS Word para 
Acadêmicos, sem recursos financeiros da UFMS ou de parceiros 
institucionais 

Edital nº 166, de 31 de julho de 2020 
Divulga resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de 
extensão a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 43/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 167, de 3 de agosto de 2020 
Divulga resultado final do primeiro lote de propostas submetidas ao 
edital PROFE/2020 

Edital nº 168, de 4 de agosto de 2020 
Torna pública a homologação da concessão de auxílio-financeiro a 
pesquisador extensionista 

Edital nº 169, de 6 de agosto de 2020 

Torna público o resultado da seleção dos discentes de graduação 
inscritos para o preenchimento de vagas de Bolsistas de Extensão para 
atuarem no Projeto de Extensão intitulado “Projeto Apoio ao 
desenvolvimento do Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” – 
etapa II 

Edital nº 170, de 6 de agosto de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para bolsas à professores 
de Educação Física voltadas a execução do Programa Segundo Tempo 
Universitário 

Edital nº 171, de 6 de agosto de 2020 
Divulga o resultado do processo seletivo para professores conteudistas 
para atuarem no “Projeto UFMS Prepara: Cursinho 2.0” 

Edital nº 172, de 6 de agosto de 2020 
Torna pública o resultado do processo seletivo para bolsistas de 
extensão para atuação no Projeto de Extensão Universitária UFMS 
PREPARA 

Edital nº 173, de 7 de agosto de 2020 
Torna pública a abertura de inscrições para o preenchimento de vagas 
oferecidas pelo Programa Institucional de Extensão Universitária 
ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 

Edital nº 174, de 12 de agosto de 2020 
Divulga processo seletivo para a concessão de bolsas de cultura a 
estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados no edital 
PROECE/UFMS 159/2020 (ações de cultura). 

Edital nº 175, de 10 de agosto de2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de 05 
(cinco) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação no 
Projeto de Extensão intitulado “Agregação de Valor na Produção 
Agroecológica e Extrativismo Sustentável” 

Edital nº 176, de 7 de agosto de 2020 

Divulgação do Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuação nos eventos aprovados no 
primeiro lote de proposta subtimedas ao Edital Proece/UFMS/Fapec nº 
97/2020 (PROFE/2020) 

Edital nº 178, de 12 de agosto de 2020 

Divulga o Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de 
extensão a estudantes de graduação para preenchimento de vagas 
remanescentes em projetos aprovados no Edital Paext/2020 e para o 
preenchimento de vagas em projetos aprovados pelo Edital Covid-19 

Edital nº 179, de 24 de agosto de 2020 (*) 

Divulga Resultado Final do processo seletivo para a concessão de bolsas 
de esporte a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 114 /2020 (Projetos de Danças e 
Lutas) 
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Edital nº 180, de 24 de agosto de 2020 (*) 
Divulga Resultado Final do processo seletivo para a concessão de bolsas 
de esporte a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 108 /2020 (Projetos de Esporte) 

Edital nº 181, de 13 de agosto de 2020 

Divulga Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a 
estudantes de graduação para atuação na Ação de Extensão 
“Valorização de plantas alimentícias do Cerrado e Pantanal”, em 
decorrência das desistências de discentes aprovados no Edital 
Proece/UFMS nº 118/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 182, de 17 de agosto de 2020 

Divulga Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a 
estudantes de graduação para atuação nos eventos aprovados no 
primeiro lote de proposta submetidas ao Edital Proece/UFMS/Fapec nº 
97/2020 (PROFE/2020) 

Edital nº 183, de 17 de agosto de 2020 
Divulga a homologação do resultado do processo seletivo para 
estudantes do Cursinho UFMS 2.0 

Edital nº 184, de 18 de agosto de 2020 
Divulga a homologação do resultado do processo seletivo para 
estudantes do PROGELI 2.0 

Edital nº 185, de 18 de agosto de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 186, de 18 de agosto de 2020 
Torna pública a divulgação dos inscritos no Programa Institucional de 
Extensão Universitária “ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS” – etapa I 

Edital nº 187, de 18 de agosto de 2020 

Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados no 
Edital Proece/UFMS nº 176/2020 (PROFE/2020) e Edital Proece/UFMS 
nº 182/2020 (retificação) 

Edital nº 188, de 19 de agosto de 2020 
Torna público a RETIFICAÇÃO no EDITAL UFMS/PROECE Nº 118, DE 1 DE 
JULHO DE 2020 

Edital nº 189, de 19 de agosto de 2020 
Torna público o resultado preliminar da homologação das inscrições ao 
Edital UFMS/PROECE nº 170, de 5 de agosto de 2020 (Programa 
Segundo Tempo Universitário) 

Edital nº 190, de 20 de agosto de 2020 

Torna público o resultado da seleção dos estudantes de graduação 
inscritos para preenchimento de 4 (quatro) vagas de Bolsistas de 
extensão, para atuação no Projeto de Extensão “Sistema de 
Informações Gerenciais para as FAPs” 

Edital nº 191, de 20 de agosto de 2020 
Torna pública a divulgação dos selecionados pelo Programa Institucional 
de Extensão Universitária “ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS”, sendo esta a 
primeira chamada e convocação para matrícula 

Edital nº 192, de 21 de agosto de 2020 

Torna pública a RETIFICAÇÃO no Edital UFMS/PROECE Nº 187, de 17 de 
agosto de 2020, referente ao resultado do processo seletivo para a 
concessão de bolsas de extensão com início de vigência em agosto/2020 
a estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados nos 
Editais Proece/UFMS nº 176/2020 (PROFE/2020) e Proece/UFMS nº 
182/2020 (retificação) 

Edital nº 193, de 21 de agosto de 2020 
Torna público o resultado final da homologação das inscrições ao Edital 
UFMS/PROECE nº 170, de 5 de agosto de 2020 (Programa Segundo 
Tempo Universitário) 

Edital nº 194, de 24 de agosto de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de 1 (uma) 
bolsa de extensão, por 6 (seis) meses a discentes de graduação para 
participar do projeto de extensão “Agricultura PeriUrbana em 
Comunidades Tradicionais do MS” 

Edital nº 195, de 24 de agosto de 2020 
Torna pública a PRORROGAÇÃO DAS MATRÍCULAS do EDITAL 
PROECE/UFMS Nº 173, DE 06 DE JULHO DE 2020, para o preenchimento 
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de vagas oferecidas pelo Programa Institucional de Extensão 
Universitária ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 

Edital nº 196, de 24 de agosto de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 197, de 24 de agosto de 2020 

Resultado preliminar do processo seletivo para a concessão de bolsas 
de cultura a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 114 /2020 (Projetos de Ações de 
Cultura) 

Edital nº 198, de 25 de agosto de 2020 
Divulga prorrogação do prazo de matrícula para candidatos 
selecionados na primeira chamada do Cursinho UFMS 2.0 e Progeli 2.0 

Edital nº 199, de 25 de agosto de 2020 

Torna pública o resultado do processo seletivo para concessão de 05 
(cinco) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação no 
Projeto de Extensão intitulado “Agregação de Valor na Produção 
Agroecológica e Extrativismo Sustentável” 

Edital nº 200, de 25 de agosto de 2020 
Torna pública inclusão de bolsista para atuar no projeto UFMS Prepara: 
Cursinho 2.0 e Progeli 2.0 

Edital nº 201, de 26 de agosto de 2020 

Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a estudantes 
de graduação para atuação na Ação de Extensão “Atenção 
Fisioterapêutica em Urologia e Uroginecologia na média complexidade”, 
em decorrência da desistência da discente aprovada no Edital 
Proece/UFMS nº 118/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 202, de 3 de setembro de 2020 (*) 
Torna pública a abertura de inscrições para o curso de extensão 
Formação dos professores para o ensino remoto: reflexões sobre a 
prática e sobre estratégias de trabalho 

Edital nº 203, de 25 de agosto de 2020 
Torna pública a relação de candidatos inscritos no curso de extensão 
"Word para acadêmicos" 

Edital nº 204, de 26 de agosto de 2020 
Resultado final do processo seletivo para a concessão de bolsas de 
esporte a professor de Educação Física para atuação no PROGRAMA 
SEGUNDO TEMPO UNIVERSITÁRIO 

Edital nº 205, de 17 de setembro de 2020 (*) 
Resultado final do processo seletivo para a concessão de bolsas de 
cultura a estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados 
no Edital Proece/UFMS nº 159 /2020 (Projetos de Ações de Cultura) 

Edital nº 206, de 28 de agosto de 2020 

Torna pública a aprovação extemporânea, no âmbito do Edital 
Proece/UFMS nº 43, de 10 de março de 2020*, da Ação de Extensão 
“Agroecologia e Organização do Consumo: feiras e grupos de consumos 
em Três Lagoas/MS” 

Edital nº 207, de 31 de agosto de 2020 

Torrna pública a abertura de processo seletivo para concessão de 01 
(uma) bolsa de extensão a discentes de graduação, para atuação no 
Projeto de Extensão intitulado “Clínicas Jurídicas em Direitos 
Fundamentais Trabalhistas, Criminais e Previdenciários” 

Edital nº 208, de 31 de agosto de 2020 
Torna público o resultado da seleção de Bolsista “Agricultura PeriUrbana 
em Comunidades Tradicionais do MS” 

Edital nº 209, de 1 de setembro de 2020 
Torna pública a concessão de bolsas de extensão, servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de extensão 
“Universidade da Maturidade: UFMS Aberta à Pessoa Idosa” 

Edital nº 210, de 1 de setembro de 2020 

Torna público o resultado do processo seletivo para a concessão de 
bolsas de extensão a estudantes de graduação para preenchimento de 
vagas remanescentes no projeto “Valorização de plantas alimentícias do 
Cerrado e Pantanal” 

Edital nº 211, de 2 de setembro de 2020 
Divulga a prorrogação do Edital UFMS/PROECE Nº 81, de 14 de maio de 
2020, de bolsas de extensão para atuação nas ações de enfrentamento 
ao COVID-19 
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Edital nº 212, de 2 de setembro de 2020 

Torna pública a abertura de inscrições para a seleção de alunos e 
professores das escolas públicas e particulares de ensino fundamental e 
médio de Campo Grande para a cobertura jornalística educomunicativa 
do Integra UFMS 2020 

Edital nº 213, de 3 de setembro de 2020 
Torna pública inclusão de bolsista para atuação em projeto aprovado 
para o enfrentamento ao COVID-19 

Edital nº 214, de 14 de setembro de 2020 (*) 
Torna pública a abertura de inscrições para o curso MS Word para 
Acadêmicos, sem recursos financeiros da UFMS ou de parceiros 
institucionais 

Edital nº 215, de 9 de setembro de 2020 
Divulga Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsa de 
extensão a estudante de graduação para preenchimento de vaga 
remanescente em projeto aprovado no Edital Paext/2020 

Edital nº 216, de 9 de setembro de 2020 

Divulga o resultado do processo seletivo para concessão de 01 (uma) 
bolsa de extensão a discentes de graduação, para atuação no Projeto de 
Extensão intitulado “Clínicas Jurídicas em Direitos Fundamentais 
Trabalhistas, Criminais e Previdenciários” 

Edital nº 217, de 11 de setembro de 2020 
Divulga o resultado do enquadramento dos trabalhos apresentados ao 
Integra/2020 

Edital nº 218, de 9 de setembro de 2020 
Torna pública inclusão de bolsista para atuação em projeto aprovado 
para o enfrentamento ao COVID-19 

Edital nº 219, de 9 de setembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 220, de 10 de setembro de 2020 
Torna pública a abertura de Processo Seletivo para Qualificação de 
Servidores da UFMS no Curso de Especialização em Educação Inclusiva 
com Ênfase em Libras - Qualifica 

Edital nº 221, de 14 de setembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 222, de 14 de setembro de 2020 

Divulga Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a 
estudantes de graduação para atuação nas Ações de Extensão do Edital 
Paext 2020, em decorrência de vagas remanescentes do Edital 
Proece/UFMS nº 118/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 223, de 14 de setembro de 2020 

Torna público a RETIFICAÇÃO no EDITAL PROECE/UFMS N° 207/2020, 
abertura de processo seletivo para concessão de 01 (uma) bolsa de 
extensão a discente de graduação, para atuação no Projeto de Extensão 
intitulado “Clínicas Jurídicas em Direitos Fundamentais Trabalhistas, 
Criminais e Previdenciários” 

Edital nº 224, de 14 de setembro de 2020 

Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de 1 (uma) 
bolsa de extensão, por 6 (seis) meses a discentes de graduação, para 
participar do projeto de extensão “Agricultura Peri-Urbana em 
Comunidades Tradicionais do MS” 

Edital nº 225, de 15 de setembro de 2020 
Divulga prorrogação do prazo de inscrição e seleção de participantes 
para a cobertura jornalística educomunicativa do integra ufms 2020 

Edital nº 226, de 17 de setembro de 2020 

Torna público o resultado preliminar da análise de enquadramento e da 
avaliação de mérito e relevância social do SEGUNDO LOTE de propostas 
submetidas ao Edital PROECE/UFMS/FAPEC nº 97, de 12 de junho de 
2020 (PROFE/2020) 

Edital nº 227, de 17 de setembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 228, de 18 de setembro de 2020 

Torna público o RESULTADO da seleção e CONVOCA alunos e 
professores das escolas públicas e particulares de ensino fundamental e 
médio de Campo Grande para a cobertura jornalística educomunicativa 
do Integra UFMS 2020 
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Edital nº 229, de 21 de setembro de 2020 

Divulga o Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de 
extensão a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 176/2020 (PROFE/2020) – Profe 
Lote 1 

Edital nº 230, de 21 de setembro de 2020 

Divulga Prorrogação do cronograma do Edital de divulgação Nº 
220/2020 - PROECE/UFMS processo seletivo para qualificação de 
servidores da ufms no curso de especialização em educação inclusiva 
com ênfase em libras 

Edital nº 231, de 21 de setembro de 2020 

Divulga a Alteração do Cronograma de inscrições para o curso de 
extensão Formação dos professores para o ensino remoto: reflexões 
sobre a prática e sobre estratégias de trabalho, sem recursos financeiros 
da UFMS ou de parceiros institucionais 

Edital nº 232, de 22 de setembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 233, de 22 de setembro de 2020 
Divulga o resultado do processo seletivo para bolsista para atuar no 
Projeto de Extensão “Agricultura Peri-Urbana em Comunidades 
Tradicionais do MS” 

Edital nº 234, de 25 de setembro de 2020 
Torna público o resultado final do segundo lote de propostas 
submetidas ao Edital PROECE/UFMS/FAPEC nº 97, de 12 de junho de 
2020 (PROFE/2020) 

Edital nº 235, de 25 de setembro de 2020 
Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para preenchimento de vagas 
remanescentes em projetos aprovados no Edital Paext/2020 

Edital nº 236, de 25 de setembro de 2020 

Torna público a listagem nominal dos inscritos habilitados dentro do 
quantitativo de vagas para fazer o curso de extensão “Formação dos 
professores para o ensino remoto: reflexões sobre a prática e sobre 
estratégias de trabalho” sem recursos financeiros da UFMS ou de 
parceiros institucionais 

Edital nº 237, de 25 de setembro de 2020 
Divulga resultado final dos trabalhos inscritos para participar do 
INTEGRA UFMS 2020 

Edital nº 238, de 25 de setembro de 2020 
Divulga a homologação da concessão de auxilio-extensionista - Edital 
PROFE/2020 

Edital nº 239, de 29 de setembro de 2020 

Prorrogação do cronograma do Edital de divulgação Nº 220/2020 - 
PROECE/UFMS processo seletivo para qualificação de servidores da 
UFMS no curso de especialização em educação inclusiva com ênfase em 
libras 

Edital nº 240, de 1 de outubro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 241, de 5 de outubro de 2020 
Divulga abertura de inscrições para Concurso fotográfico Além dos 
Olhos 2020/21 

Edital nº 242, de 14 de outubro de 2020 (*) 

Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a estudantes 
de graduação para atuação nos eventos aprovados no segundo lote de 
proposta submetidas ao Edital Proece/UFMS/Fapec nº 97/2020 
(PROFE/2020) – LOTE 2 

Edital nº 244, de 8 de outubro de 2020 

Torna público o realimento da ordem de classificação do resultado da 
seleção dos discentes de graduação inscritos para concorrer à 
concessão de bolsas de extensão, conforme resultado publicado no 
EDITAL UFMS/PROECE N° 41 – Progeli Cidade Unviersitária 

Edital nº 245, de 14 de outubro de 2020 
Resultado do Edital de Divulgação Proece 220/2020 – Edital Qualifica 
2020 

Edital nº 246, de 14 de outubro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 
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Edital nº 247, de 14 de outubro de 2020 
Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a estudantes 
de graduação para atuação na Ação de Extensão “Universidade da 
Maturidade: UFMS Aberta à Pessoa Idosa” 

Edital nº 248, de 16 de outubro de 2020 

Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a estudantes 
de graduação para atuar nas ações aprovadas pelo Edital Proece/UFMS 
n.º 77/2020 (Paext 2020) e Edital Proece/UFMS/Fapec n.º 167/2020 
(Profe 2020) em decorrência de vagas remanescentes. 

Edital nº 249, de 21 de outubro de 2020 
Divulga a homologação da concessão de auxílio-financeiro a projeto 
acadêmico – projetos esportivos 

Edital nº 250, de 19 de outubro de 2020 
Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuação nos eventos aprovados pelo 
Edital Proece/UFMS/Fapec n.º 234/2020 (Profe 2020, segundo lote) 

Edital nº 251, de 23 de outubro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 252, de 23 de outubro de 2020 
Divulga a homologação da concessão de auxílio-financeiro a projeto 
acadêmico – danças e lutas 

Edital nº 253, de 27 de outubro de 2020 Divulga alteração no título de Ação de Extensão - FAED 

Edital nº 254, de 26 de outubro de 2020 

Torna pública a RETIFICAÇÃO EDITAL PROECE/UFMS N° 123, DE 01 DE 
JULHO DE 2020, concessão de bolsas de extensão, a serem pagas 
diretamente aos servidores institucionalmente autorizados a 
participarem do projeto de Extensão “Apoio ao desenvolvimento do 
Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” 

Edital nº 255, de 28 de outubro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 256, de 27 de outubro de 2020 
Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuação nos projetos aprovados no 
Edital Proece/UFMS nº 43/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 257, de 27 de outubro de 2020 
Torna pública a abertura de processo seletivo para concessão de bolsas 
de extensão a discentes de graduação, para atuação no Programa 
Institucional de Extensão Universitária VEM PRA UFMS 

Edital nº 258, de 28 de outubro de 2020 

Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuar nas ações aprovadas pelo Edital 
Proece/UFMS n.º 77/2020 (Paext 2020) e Edital Proece/UFMS/Fapec n.º 
167/2020 (Profe 2020) em decorrência de vagas remanescentes 

Edital nº 259, de 30 de outubro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 260, de 3 de novembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 261, de 3 de novembro de 2020 
Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão 
a estudantes de graduação para atuação na Ação de Extensão 
“Universidade da Maturidade: UFMS Aberta à Pessoa Idosa” 

Edital nº 263, de 4 de novembro de 2020 
Divulga Edital de prorrogação do Projeto Circulação da Escola de Música 
da UFMS –etapa II 

Edital nº 264, de 6 de novembro de 2020 
Divulga homologação do resultado do processo seletivo para concessão 
de bolsas de Extensão a discentes de graduação – Programa 
Institucional Vem pra UFMS 

Edital nº 265, de 6 de novembro de 2020 

Divulga processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a 
estudantes de graduação para atuar nas ações aprovadas pelo Edital 
Proece/UFMS/Fapec n.º 97/2020 (Profe 2020, segundo lote) em 
decorrência de vagas remanescentes 
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Edital nº 266, de 12 de novembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 267, de 12 de novembro de 2020 
Divulga Cancelamento do, a pedido do coordenador do projeto, do 
Projeto de Extensão intitulado “Inova MS - Agro em Foco” 

Edital nº 268, de 16 de novembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 269, de 16 de novembro de 2020 

Divulga abertura de processo seletivo para a concessão de bolsa de 
extensão a estudante de graduação para atuar na ação aprovada pelo 
Edital Proece/UFMS n.º 43/2020 (Paext 2020) em decorrência de vaga 
remanescente 

Edital nº 270, de 16 de novembro de 2020 
Divulga o resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de 
extensão a estudantes de graduação para atuação nos projetos 
aprovados no Edital Proece/UFMS nº 43/2020 (PAEXT/2020) 

Edital nº 271, de 16 de novembro de 2020 (*) Divulga abertura de inscrições para o curso MS Word para acadêmicos 

Edital nº 272, de 16 de novembro de 2020 
Divulga prorrogação da vigência do Projeto de Extensão “Construção 
Multidisciplinar para o Corredor Bioceânico” 

Edital nº 273, de 17 de novembro de 2020 
Divulga o resultado do processo seletivo para a concessão de bolsas de 
extensão a estudantes de graduação para atuar em ações aprovadas 
pelo Edital Proece/UFMS/Fapec n. 97/2020 (PROFE 2020 – lote 2) 

Edital nº 274, de 23 de novembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 275, de 24 de novembro de 2020 

Divulga RETIFICAÇÃO no EDITAL UFMS/PROECE Nº 91, DE 02 DE JUNHO 
DE 2020, abertura de processo seletivo para concessão de bolsas de 
extensão a discentes de graduação, para atuação no Programa 
Institucional de Extensão Universitária ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 

Edital nº 276, de 24 de novembro de 2020 
Divulga a INCLUSÃO DE BOLSISTA para atuação no Programa 
Institucional de Extensão Universitária “ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 

Edital nº 277, de 23 de novembro de 2020 

Resultado do processo seletivo para a concessão de bolsa de extensão 
a estudante de graduação para atuar na ação aprovada pelo Edital 
Proece/UFMS n.º 43/2020 (Paext 2020) em decorrência de vaga 
remanescente 

Edital nº 278, de 2 de dezembro de 2020 
Divulga a concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto “UFMS 
PREPARA: Progeli 2.0 e Cursinho UFMS 2.0” 

Edital nº 279, de 3 de dezembro de 2020 

Divulga a concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de extensão 
“Clínicas Jurídicas em Direitos Fundamentais Trabalhistas, Criminais e 
Previdenciários” 

Edital nº 280, de 2 de dezembro de 2020 

Divulga a concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de extensão 
“Curso de Aperfeiçoamento em Serviço de Atendimento Educacional 
em Ambiente Hospitalar e Domiciliar” 

Edital nº 281, de 3 de dezembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 282, de 8 de dezembro de 2020 

Divulga a RETIFICAÇÃO no Edital PROECE/UFMS N° 25, DE 18 DE 
FEVEREIRO DE 2020 concessão de bolsas de extensão, a servidores 
abaixo institucionalmente autorizados a participarem do projeto de 
extensão “Clínicas Jurídicas em Direitos Fundamentais Trabalhistas, 
Criminais e Previdenciários 

Edital nº 283, de 4 de dezembro de 2020 
Divulga a aprovação a prorrogação da vigência até jan/2022 do Projeto 
de Extensão intitulado 'Laboratório Apoio para os Centros da Referência 
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em Triagem Neonatal, Serviços de Saúde e Laboratórios de Análises 
Clínicas para o Diagnóstico Laboratorial das Hemoglobinopatias” 

Edital nº 284, de 4 de dezembro de 2020 

Divulga a concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de extensão 
“Serviço de atendimento educacional especializado e contexto de 
pandemia” 

Edital nº 286, de 14 de dezembro de 2020 

Divulga concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de Extensão 
“Apoio ao desenvolvimento do Plano Diretor da Cidade de Porto 
Murtinho-MS” 

Edital nº 287, de 8 de dezembro de 2020 Divulga concessão de auxílio financeiro em projeto acadêmico 

Edital nº 288, de 8 de dezembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 290, de 14 de dezembro de 2020 
Divulga aprovação do Relatório Final do Projeto de Extensão intitulado 
"UFMS Prepara: Progeli 2.0 e Cursinho 2.0” 

Edital nº 291, de 17 de dezembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 293, de 16 de dezembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 294, de 18 de dezembro de 2020 
Divulga prorrogação de prazo da entrega de relatórios parcial e final – 
EXT/2020, PAEXT/2020, PROFE/2020 

Edital nº 295, de 21 de dezembro de 2020 
Divulga prorrogação de prazo para entrega dos relatórios dos projetos 
PEU, Danças e Lutas e Ações de Cultura/2020 

Edital nº 296, de 22 de dezembro de 2020 

Divulga a aprovação da prorrogação da vigência do Projeto de Extensão 
“Bioeconomia e prospecção de recursos genéticos da 
agrobiodiversidade nos biomas Cerrado e Pantanal”, até dezembro de 
2023 

Edital nº 297, de 29 de dezembro de 2020 
Divulga aprovação do Relatório Final do Projeto de Extensão, na 
modalidade Evento Acadêmico, intitulado "VI Encontro de Arqueologia: 
Identidades e Patrimônios" 

Edital nº 298, de 21 de dezembro de 2020 
Divulga aprovação de relatório parcial do Projeto de Extensão “Apoio ao 
desenvolvimento ao plano diretor da cidade de Porto Murtinho” 

Edital nº 299, de 23 de dezembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 300, de 29 de dezembro de 2020 
Divulga a aprovação da exclusão de membro da equipe de execução do 
Projeto de Extensão intitulado “Realização de ensaios, laudos técnicos e 
consultorias do Laboratório de Transportes (LATRAN/UFMS)” 

Edital nº 301, de 23de dezembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 302, de 29 de dezembro de 2020 

Divulga processo seletivo de discentes regulamente matriculados em 
cursos de graduação para participação como membro da equipe de 
organização (atuação como bolsistas) integrante da equipe responsável 
pela realização do projeto de Extensão intitulado “Programa Academia 
& Futebol na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS”. 

Edital nº 303, de 29 de dezembro de 2020 
Divulga a inclusão de novos membros na equipe de execução para 
participarem do projeto de Extensão “Apoio ao desenvolvimento do 
Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” 

Edital nº 304, de 29 de dezembro de 2020 
Divulga a prorrogação da vigência da bolsa de extensão por mais um 
mês do edital UFMS/PROECE Nº 146, DE 20 DE JULHO DE 2020 – 
acadêmicos selecionados como Bolsistas de Extensão para atuarem no 
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Projeto de Extensão intitulado “Projeto Apoio ao desenvolvimento do 
Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS 

Edital nº 305, de 23 de dezembro de 2020 
Edital de prorrogação da vigência da Bolsa de Alunos Edital 169 - Porto 
Murtinho 

Edital nº 306, de 23 de dezembro de 2020 
Edital de prorrogação da vigência da Bolsa de Servidores - Porto 
Murtinho 

Edital nº 307, de 29 de dezembro de 2020 
Divulgação Quinzenal das Propostas Aprovadas no âmbito do Edital 
EXT/2020 

Edital nº 308, de 29 de dezembro de 2020 

Divulga concessão de bolsas de extensão, a servidores 
institucionalmente autorizados a participarem do projeto de Extensão 
“Apoio ao desenvolvimento do Plano Diretor da Cidade de Porto 
Murtinho-MS” 

Edital nº 309, de 29 de dezembro de 2020 
Divulga aprovação do Relatório Final do Projeto de Extensão, na 
modalidade Curso, intitulado " Formação dos professores para o ensino 
remoto: reflexões sobre a prática e sobre estratégias de trabalho" 

Edital nº 311, de 31 de dezembro de 2020 
Divulga aprovação da Prorrogação da vigência do Projeto de Extensão 
“Tradução para Internacionalização da UFMS” 

Edital nº 312, de 31 de dezembro de 2020 

Divulga abertura de processo seletivo para concessão de até 04 
(QUATRO) bolsistas de extensão, discentes de graduação, para atuação 
no Projeto de Extensão intitulado “Projeto Apoio ao desenvolvimento 
do Plano Diretor da Cidade de Porto Murtinho-MS” 

 
Tabela 116 - Editais de cultura e esporte emitidos pela PROECE em 2020. 

EDITAIS DE CULTURA E ESPORTE EMITIDOS PELA PROECE EM 2020 

Edital PROECE OBJETIVOS 

EDITAL UFMS/PROECE Nº 67, 
DE 24 DE ABRIL DE 2020. 
Ações de Cultura 

Incentivar a vivência artística no âmbito da UFMS, por meio do fomento à 
proposição de projetos de cultura e à constituição de grupos estáveis da UFMS, 
pautados nos princípios da excelência artística, da articulação entre a tradição 
cultural clássica e as culturas locais, da inclusão socioeducativa e da articulação 
entre ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

Nº 78, DE 11 DE MAIO DE 
2020. Programa de Esporte 
Universitário 

Incentivar a vivência esportiva no âmbito da UFMS, por meio do fomento à 
proposição de projetos de esporte de participação, projetos de grupos de 
treinamento de equipes esportivas de representação institucional e projetos 
esportivos de inclusão de pessoas com deficiência. 

Nº 79, DE 11 DE MAIO DE 
2020. Danças e Lutas 

Incentivar a vivência da cultura corporal do movimento e da expressão no âmbito 
da UFMS, por meio do fomento à Projetos de Danças e Lutas, pautados nos 
princípios do direito ao esporte e lazer. 

 
RELAÇÃO NOMINAL DAS AÇÕES DE CULTURA REALIZADAS EM 2020 

Unidade Coordenador Nome do projeto 

CPNA Fábio da Silva Sousa 
5° Clube do Livro da UFMS/CPNA: Política e Ficção em Tempos 
Remotos 

CPAN Rogério Zaim de Melo Los Pantaneiros 

CPAQ 
Janaína Nogueira Maria 
Carvalho 

Criançã/s e infância/s no cinema: possibilidades de des/ver conceitos 

CPAQ Janete Rosa da Fonsceca Grupo de leitura - por que ler nunca é demais 

CPAQ Ana Paula Archanjo Batarce Negritude em debate - 2020 

CPAQ José Alonso Torres Freire Teatro na Universidade 

CPAR 
Gerladino Carneiro de 
Araújo 

Palavras que Saltam dos Livros atividades literárias no Câmpus de 
Paranaíba - CPAR/UFMS - 2020 
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CPCX Ivanildo José da Silva Teatro em rede: conexões culturais em literatura dramática 

CPNV Telma Romilda Duarte Vaz 
Arte e resistência nos gêneros textuais conto, poema e letra de 
música 

CPNV Sibelly Resch Mentes Libertas em Corpos Inquietos 

CPTL 
Kaelly Virginia de Oliveira 
Saraiva 

Identidade: Arte, Educação e Saúde no Câmpus de Três Lagoas 

FAALC Rafael Pedrosa Salgado Camerata de Madeiras Dedilhadas 

FAALC 
Ana Lucia Iara Gaborim 
Moreira 

CanteMus - laboratório de voz 2020 

FAALC 
Rodrigo Sombra Sales 
Campos 

Cidade Morena - Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do 
Sul 

FAALC William Teixeira da Silva Ensemble BACH 21 - Música brasileira para voz e viola caipira 

FAALC Alcione Maria dos Santos Grupo Boca'berta: literatura em ação! 

FACH Cristina de Souza Agostini Aquele que diz sim: Brecht visita a UFMS 

FACH 
Antônio Hilário Aguilera 
Urquiza 

Danças Tradicionais indígenas 

FACH Alberto Measque Martins DeliArte: arte, cultura e saúde mental 

FACH Alberto Measque Martins ForARTEIRAS: artes, cultura e ancestralidade de mulheres da UFMS 

FAED 
Daniela Cristina Barros de 
Souza Marcato 

Entre vozes e silêncio... A arte da contação de histórias 

FAENG Julio Cesar Botega do Carmo 
AU.Doc Laboratório de Pesquisa e Documentação em Arquitetura e 
Urbanismo / Museu Virtual das Cidades sul-mato-grossenses 

PROAES Rafael Ribeiro Guimarães Conferência FISION 

 
RELAÇÃO NOMINAL DAS AÇÕES DE DANÇAS E LUTAS REALIZADAS EM 2020 

Unidade Coordenador Nome do projeto 

CPAN Edineia Aparecida Gomes Ribeiro Ballet Fitness no CPAN 

CPAR Carlos Rodrigues da Silva Equipe de Cheerleading Xitigers 

INBIO Marcelo Oscar Bordignon 
Aikidô – atividade física para a UFMS através dos princípios 
do BUDÔ japonês 

CPAN Mariana Biagi Batista Lutas no CPAN - Taekwondo 

FAENG Marçal Pereira Machado Taekwondo na UFMS 

 
Resumindo, procuramos desenvolver e fomentar a extensão, a arte/cultura e o esporte, com 

excelência, visando ao desenvolvimento humano do público atendido e a socialização do 

conhecimento. Estes editais contemplam os dois eixos da Lei n° 10.861/2004, foco do trabalho da 

Proece. 

 

3.3.1.8 Relação com PDI/UFMS – Matriz estratégica para o desenvolvimento institucional 

 
No tocante ao fomento, o lançamento de editais constitui nossa principal ferramenta pois, 

além de publicitar a política desenvolvida, democratiza o acesso ao recurso e melhor distribui as 
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ações nos diferentes campus, permitindo maior número de parceiros, o que, em termos financeiros, 

significa melhor aproveitamento, com o mesmo investimento. 

No plano estratégico, os editais acima e demais ações da Proece estão vinculados ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). As metas do PDI constituem os norteadores políticos das ações 

e por meio deles, a Reitoria e órgãos de controle podem medir o grau de sucesso dos investimentos 

públicos nas áreas compreendidas pela CCE/Proece, pela CEE/Proece e pela CEX/Proece. Entre as 

metas destaca-se o aumento no número de convênios, parcerias, transferência ou licenciamento de 

tecnologia no âmbito nacional e internacional. 

Nesse sentido, a CCE, a CEE e a CEX (coordenadorias vinculadas ao Gabinete da PROECE) 

realizaram parcerias com entidades dos setores públicos e privados, oferecendo/fomentado a 

participação de ações extensionistas, artísticas e esportivas em espaços e eventos externos, levando 

assim o nome da instituição e permitindo a nossos alunos experiências significativas. Essas parcerias 

resultam em contrapartidas que enriquecem a vida cultural e esportiva da UFMS e seus vínculos 

institucionais com a sociedade. 

 
Tabela 117 - Recursos orçamentários recebidos pela PROECE em 2020 via TED. 

RECURSOS DE EXTENSÃO RECEBIDOS VIA TED EM 2020 

UNIDADE Título do Projeto Coordenador Valor do TED 

INBIO 
Curso de Aperfeiçoamento em Serviço de 
Atendimento Educacional em Ambiente 
Hospitalar e Domiciliar 

Jucélia Linhares Granemann de 
Medeiros 

69.202,01 

FAED 
Serviço de atendimento educacional 
especializado e contexto de pandemia 

Milene Bartolomei Silva 32.620,26 

FACH SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA Antonio Hilario Aguilera Urquiza 300.000,00 

PROECE 
Universidade da Maturidade: UFMS Aberta 
à Pessoa Idosa 

Suzi Rosa Miziara Barbosa 500.000,00 

PROECE 
Programa Segundo Tempo -Padrão e 
Universitário 

Sarita de Mendonça Bacciotti 718.558,50 

PROECE UFMS Prepara: Progeli 2.0 e Cursinho 2.0 Caroline Pauletto Spanhol Finocchio 145.000,00 

PROECE 

MERCADO ESCOLA:CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NO FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 

Dalva Mirian Coura Aveiro 130.000,00 

AGINOVA Agro Inova MS - Conexão para Inovação Saulo Gomes Moreira 400.000,00 

FACFAN 
Bioeconomia e prospecção de recursos 
genéticos da agrobiodiversidade nos 
Biomas Cerrado e Pantanal 

Maria Ligia Rodrigues Macedo 500.000,00 

FAED 
Programa Academia de Futebol e Futsal Sul 
Matogrossense 

Rodolfo André Dellagrana 174.058,37 

  TOTAL 2.969.439,14 
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Outra ação importante relacionada e esta meta, realizada em parceria com a Aginova, é a 

orientação dos extensionistas quanto à elaboração das ações de extensão, em consonância com um 

plano de trabalho, para que ambos sejam coerentes e adequados para celebração de acordos, 

contratos e congêneres na área da extensão universitária. 

 
Potencialidades e Fragilidades 
 

Entre as fragilidades, percebe-se, por exemplo, a necessidade de sanar lacunas na execução 

dos projetos que envolvem processos de compras e contratação de serviços; isto em virtude da 

demora dos processos licitatórios e das dificuldades burocráticas que envolvem a questão, 

principalmente materiais e serviços que não estão previstos em Atas de Registro de Preço da UFMS. 

O Comitê de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária, ouvidas as demandas da 

Proece, regulamentou em 2018 a concessão de auxílio financeiro específico para o extensionista, o 

que minimizou tal fragilidade, contudo, ainda há que se melhor divulgar o auxílio para que os 

docentes possam aproveitá-lo em suas demandas específicas. 

 
Quadro 26 - Diagnóstico de potencialidades, fragilidades e ações de melhorias na política de 
extensão. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Processo acadêmico 
formativo da extensão 

universitária 

‐ Variedade de áreas do 
conhecimento 
‐ Boa formação acadêmica 
dos coordenadores 
‐ Estruturas de laboratórios 

‐ Desconhecimento ou 
desinteresse pelas 
atividades extensionistas 
por uma parcela 
considerável dos docentes 

‐ Campanha de 
sensibilização da 
comunidade docente 
‐ Estudo das 
potencialidades 
extensionistas de cada 
Unidade 

Número de ações de 
extensão com fomento 

externo 

‐ Existência de uma agência 
de captação de recursos na 
UFMS; 

‐ Poucos editais externos e 
prazo exíguo para 
encerramento das 
submissões; 
‐ Desconhecimento dos 
servidores, acerca de editais 
que financiam ações de 
extensão; 

‐ Contatos e reuniões com 
diretores de unidade e 
professores. 
‐ Valorização dos projetos 
com arrecadação e/ou 
recursos de terceiros. 
‐ Busca e divulgação de 
editais; 

Alcance dos serviços, 
cursos e programas de 

atendimento à população 
externa. 

‐ Rádio UFMS e Face UFMS 
disponíveis para divulgar a 
extensão; 
‐ Secom elabora materiais 
de divulgação digital 

‐ Público já não procura 
serviços, eventos e 
espetáculos nas mídias 
tradicionais e não acessa as 
mídias da UFMS; 
‐ Comunidade acadêmica 
extensionista da UFMS 
prima pela qualidade da 
extensão, mas não pela 

‐ Fortalecimento e 
divulgação de programas 
institucionais de extensão. 
‐ Expansão dos programas 
Cursinho UFMS e PROJELE 
aos câmpus da UFMS. 
‐ Sensibilização da 
comunidade interna quanto 
a importância da 
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divulgação e pela imagem 
dos serviços. 

valorização e divulgação da 
marca UFMS. 

Número de ações de 
extensão com fomento 

externo 

‐ Existência de uma agência 
de captação de recursos na 
UFMS; 

‐ Poucos editais externos e 
prazo exíguo para 
encerramento das 
submissões; 
‐ Desconhecimento dos 
servidores, acerca de editais 
que financiam ações de 
extensão; 

‐ Contatos e reuniões com 
diretores de unidade e 
professores. 
‐ Valorização dos projetos 
com arrecadação e/ou 
recursos de terceiros. 
‐ Busca e divulgação de 
editais; 

Implementação da 
resolução CNE07/2018 

‐ Considerando aspectos 
gerais, a extensão da UFMS 
encontra‐se alinhada às 
premissas da Resolução, 
uma vez que trata‐se de 
premissas já debatidas nos 
Forproext. 

Dificuldade de articulação 
com todos os projetos 
pedagógicos para 
curricularização da 
Extensão. 

Constituição de comissão 
conjunta com PROGRA para 
estudar e apresentar 
proposta de 
curricularização da 
Extensão; 
Reforma normativa e 
política para adequação 
completa à resolução. 

 
Tabela 118 - Número de Ações de Extensão executadas em 2020 

Unidade Ext Paext Profe Programas Total 

AGINOVA 2    2 

CPAN 18 5 1  24 

CPAQ 15 10 2  27 

CPAR 4 5 1  10 

CPCS 2 3 1  6 

CPCX 1 3 1  5 

CPNA 2 1   3 

CPNV 6 7 2  15 

CPPP 1 3   4 

CPTL 41 12 7  60 

ESAN 4 1   5 

FAALC 15 5 3 2 25 

FACFAN 6 9 2  17 

FACH 16 4 1  21 

FACOM 5 1  1 7 

FADIR 6    6 

FAED 12 5 2  19 

FAENG 12 2 2 1 17 

FAMED 7 1 2  10 

FAMEZ 4 2   6 

FAODO 2 5  1 8 

INBIO 13 5   18 

INFI 3  1 1 5 

INISA 6 9 3  18 
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INMA 3    3 

INQUI 2 3 1  6 

NHU     0 

PROAES 1    1 

PROECE 10 1 1 6 18 

PROGEP     0 

SEAD 1 1 1  3 

SUB TOTAL 220 103 34 12 369 

 
*Edital conjunto PROPP/PROECE/AGINOVA 

Conforme pode ser verificado na Tabela 63, foram desenvolvidas 369 ações de extensão em 

2020, por Unidade e Edital. Ao compararmos com os resultados obtidos no RAAI de 2019, verifica-se 

que naquele ano a UFMS executou 437 ações em todas as suas Unidades. Portanto, houve uma 

redução de 15,56% nas ações de extensão realizadas, que atribuímos ao impacto da COVID 19 sobre 

as atividades na UFMS. 

 
A Tabela 118 apresenta o número de bolsistas de extensão em 2020, por unidade e edital. 

 
Tabela 118 - Número de bolsistas de extensão em 2020, por unidade e edital. 

Unidade Ext Paext Profe Cursinho Projele Programas COVID Total 

AGINOVA        0 

CPAN  15 2    3 20 

CPAQ  19 1    2 22 

CPAR  17 1    1 19 

CPCS  7 3     10 

CPCX  6 3    3 12 

CPNA  1 1     2 

CPNV  10 5     15 

CPPP  5      5 

CPTL  26 18    12 56 

ESAN 2 2     1 5 

FAALC 9 16 7 7 7 9 4 59 

FACFAN 1 27 8    7 43 

FACH 2 11 4 3 2  2 24 

FACOM 2 6 1    5 14 

FADIR     1  1 2 

FAED 13 11 5   1 4 34 

FAENG 22 8 5 3 3  2 43 

FAMED  5 1 1 1  10 18 

FAMEZ  4 2    2 8 

FAODO 3 9     2 14 

INBIO 5 3 4 1   6 19 
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INFI 4 3 1    1 9 

INISA 1 25 5   2  33 

INMA  1 3 1    5 

INQUI  4 4 1    9 

NHU        0 

PROAES        0 

PROECE        0 

PROGEP        0 

SEAD        0 

TOTAL 64 241 84 17 14 12 68 500 

 
A extensão da UFMS cresceu muito e a  pequena variação no número de ações, no 

comparativo de 2019 com 2020, dever ser considerada como uma vitória, se levarmos em conta a 

dificuldade de se realizar ações de extensão em tempos de pandemia. Entretanto, devemos observar 

que o número de atendimentos também se manteve (contrário da maioria das IES) e em termos de 

ações formativas, superamos  marca dos  65 mil certificados, pois muitos eventos e cursos 

rapidamente adaptaram-se ao meio digital.  

Devemos frisar que essa manutenção do atendimento comunitário em um período tão 

turbulento só se deu porque houve sensibilidade por parte da gestão e o implemento de bolsas 

especialmente para atendimento e combate aos efeitos da pandemia, Dessa forma, nota-se na tabela 

119 que o  número de bolsistas aumentou ao compararmos os dois últimos anos: em 2019 foram 319 

bolsistas frente a 500 em 2020, ou seja, um aumento de 36,20%. Ressaltamos que na tabela acima 

estão incluídas as ações  do inovador  edital conjunto PROECE/PROPP/AGINOVA para submissão de 

Ações de Extensão, Pesquisa e Inovação para enfrentamento aos efeitos da pandemia COVID-19 – 

que  recebeu 80 propostas e contabilizou 210.348 atendimentos em 2020. 

 
A Tabela 119, abaixo, apresenta ações de extensão por modalidade – 2020. 

 
Tabela 119 - Ações de extensão por modalidade - 2020. 

Modalidade Total 

Curso  33 

Evento Acadêmico 49 

Evento Acadêmico  1 

Evento de Apoio a Reunião Científica  7 

Evento de Extensão 61 

Evento de Extensão  2 

Evento de Gestão Institucional  2 

Prestação de Serviço  3 
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Programa Acadêmico 1 

Programa Acadêmico  29 

Projeto  181 

Sub Total 369 

 
 
A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta ações de extensão por área temática 

– 2019. 
 

Tabela 121 - Ações de extensão por área temática (2016-2020) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Comunicação 7 21 22 16 18 

Cultura 26 36 48 38 26 

Direitos Humanos e Justiça 12 29 26 35 26 

Educação 81 136 146 149 141 

Meio Ambiente 19 26 29 26 24 

Saúde 72 103 101 105 93 

Tecnologia e Produção 19 42 52 55 27 

Trabalho 9 13 23 13 14 

Sub total  245 406 447 437 369 

Ações/Projetos COVID-19     80 

Ações/Projetos 
Cultura e Esporte 

    36 

TOTAL     485 

 
Ao analisar as ações de extensão por área temática, conclui-se que o maior quantitativo foi 

na área de Educação, correspondendo a 38,21% do total de ações realizadas em 2020. 

 
A Tabela 120 apresenta o número de certificados de extensão expedidos durante o ano de 

2020, por unidade. 

 
Tabela 120 - Número de certificados de extensão expedidos durante o ano de 2020, por Unidade. 

Extensão 

Unidade Quantidade 

AGINOVA/RTR 205 

CPAN 2.238 

CPAQ 2.586 

CPAR 966 

CPCS 1.459 

CPCX 1.294 

CPNA 74 

CPNV 2.965 
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CPPP 78 

CPTL 12.539 

ESAN 68 

FAALC 1.819 

FACFAN 2.196 

FACH 1.112 

FACOM 483 

FADIR 402 

FAED 2.327 

FAENG 518 

FAMED 1.585 

FAMEZ 1.043 

FAODO 299 

GAB/PROAES 15.040 

GAB/PROECE 1.210 

INBIO 855 

INFI 57 

INISA 2.244 

INMA 68 

INQUI 392 

RTR 6.935 

SEAD/RTR 1.970 

Total 65.027 

 
Escola de Extensão 

Unidade Quantidade 

GAB/PROECE 493 

 
A Tabela 121 expõe nominalmente todas as ações de extensão realizadas e os respectivos 

coordenadores. 

 
Tabela 121 - Relação nominal das ações de extensão realizadas em 2020. 

RELAÇÃO NOMINAL DAS AÇÕES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2020 

UNIDADE COORDENADOR TÍTULO DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

AGINOVA Saulo Gomes Moreira Seminário Internacional On-line da UFMS 

AGINOVA Saulo Gomes Moreira Agro Inova MS - Conexão para Inovação 

CPAN 
Vanessa Catherina Neumann 
Figueiredo 

1°. Colóquio Internacional de Saúde Mental & Trabalho: 
Vulnerabilidade psíquica na precarização social do trabalho 

CPAN Silvia Beatriz Serra Baruki OFICINA MÃOS AMIGAS 

CPAN Silvia Beatriz Serra Baruki CORAÇÃO 

CPAN 
Edineia Aparecida Gomes 
Ribeiro 

Pint of Science Corumbá 

CPAN Detlef Hans Gert Walde 
SITUAÇÃO GEOLÓGICA PALEONTOLÓGICA DA REGIÃO DE CORUMBÁ: 
OPORTUNIDADE DE CONHECER RECENTES RESULTADOS DE 
PESQUISA PARA DIVULGAÇÃO 
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CPAN Rogério Güths Mentes Brilhantes: Busca de Talentos em tempos de Corona Vírus 

CPAN 
Ana Lucia Monteiro Maciel 
Golin 

Inovação e tecnologia em Foco 

CPAN 
Beatriz Rosália Gomes Xavier 
Flandoli 

REMIÇÃO PELA LEITURA a indivíduos privados de liberdade em 
Corumbá e Campo Grande MS 

CPAN Luis Fernando Galvão 
III Encontro sobre Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes em Região de Fronteira 

CPAN Luis Fernando Galvão PET CPAN: Universidade vai às Escolas 

CPAN Fernando Thiago Encontro de Inovação Tecnológica e Gestão 

CPAN Janaîna Guernica Silva Rede Biológica do Conhecimento 

CPAN Rogério Güths Equipe de Desenvolvimento Mobile 

CPAN 
Amanda de Mattos Pereira 
Mano 

Podcast do Pantanal: aproximando a Ciência e a sociedade 

CPAN Sílvia Adriana Rodrigues Diálogos com o PPGE/CPAN? 

CPAN Luis Fernando Galvão 
VIVER NA FRONTEIRA BRASIL/MS-BOLÍVIA: O OLHAR DAS CRIANÇAS E 
PROFESSORES QUE ESTUDAM/TRABALHAM EM TERRITÓRIO 
BRASILEIRO 

CPAN Andressa Santos Rebelo Indicadores Sociais e Educacionais 

CPAN Jolise Saad Leite 
Biblioterapia como Intervenção Psicoterápica: Um Resgate da Leitura 
e a Expressão das Emoções com Jovens e Adolescentes 

CPAN Edgar Aparecido da Costa 
FEIRA DE PRODUTOS EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA DA ITCPPF: 
QUINTA EDIÇÃO 

CPAN Marivaine da Silva Brasil O Fabuloso Mundo dos Micróbios 

CPAN Janaîna Guernica Silva 
Comunidade e Ambiente: espaços ambientais no Município de 
Corumbá MS - Parte 2 

CPAN Rogério Zaim de Melo Atividades circenses e o projeto social novo olhar 

CPAN Marcelo Dias de Moura Oficinas de Matemática 

CPAN 
Carlos Eduardo de Araujo 
Placido 

XV Semana de Letras CPAN 

CPAQ Ana Graziele Lourenço Toledo ADM CPAQ no IR 2020 

CPAQ Auri Claudionei Matos Frubel Tradução para Internacionalização da UFMS 

CPAQ Lucy Ribeiro Ayach Rede de Recicláveis de Aquidauana e Anastácio 

CPAQ Camila Aoki VI Rodada de Palestras da Biologia 

CPAQ Caroline Pereira de Oliveira Rodadas de Conversas 

CPAQ Leandro Bezerra de Lima Códigos Corretores de Erros no Ensino Médio 

CPAQ Gustavo da Silva 
O ENSINO DA GEOGRAFIA FÍSICA NA REDE PÚBLICA EM AQUIDAUANA 
E ANASTÁCIO/MS: USO DA CAIXA DE AREIA COMO FERRAMENTA 
PRÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

CPAQ Dirce Ferreira Luz 
XII Semana da Biologia 'Biologia e Saúde em tempos de pandemia - 
COVID-19' 

CPAQ Helen Paola Vieira Bueno 
1ª SEMANA ACADÊMICA VIRTUAL DE PEDAGOGIA UFMS/CPAQ? A 
ATUAÇÃO DO PEDAGOGO E SUA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO 
DOCENTE? 

CPAQ Eva Teixeira dos Santos 

IV WORKSHOP DO PPGEO/CPAQ/UFMS e 3ª MOSTRA DE PESQUISA 
DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA: 
OLHARES E LUGARES GEOGRÁFICOS DO ENSINO SAÚDE AMBIENTE E 
SOCIEDADE NA PANDEMIA 

CPAQ Ana Graziele Lourenço Toledo Plantando Sonhos - Consultoria em Gestão - 2ª edição 
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CPAQ Adriana Wagner 
XII Semana da Matemática do CPAQ- Transformações no Processo 
Formativo 

CPAQ Marcos Pereira Campos 
SEMANA INTEGRADA DE TURISMO UNIVERSITÁRIO (SITU) - 
UFS/UFMS 

CPAQ Karoline Ferreira Kinoshita Goes Conhecendo o curso de Administração da UFMS CPAQ 

CPAQ Dirce Ferreira Luz 
Conservação e Resgate de Bovinos Remanescentes da Raça 
Pantaneira como Alternativa Econômica para Mato Grosso do Sul / 
Avaliações de Índices Zootécnicos 

CPAQ Tatiane do Nascimento Lima Cientista na Escola 

CPAQ Ana Paula Archanjo Batarce Canto Coral 

CPAQ Camila Aoki Saberes e Sabores do Cerrado e Pantanal 

CPAQ Ricardo Henrique Gentil Pereira Descobrindo o Paraíso: Pantanal 

CPAQ Rogerio Rodrigues Faria Mostra de Cinema Ambiental de Aquidauana - MOCA 2020 

CPAQ Bruna Gardenal Fina Cicalise Climatização de residências com uso de recicláveis 

CPAQ 
Franchys Marizethe Nacimento 
Santana Ferreira 

Ludicidade: uma ferramenta para o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes em situação de acolhimento 

CPAQ Dirce Ferreira Luz 
Ações socioeducativas para crianças e adolescentes no combate ao 
Aedes aegypti 

CPAQ Janaina Nogueira Maia Carvalho 
AS POESIAS DE MANOEL DE BARROS E A UFMS: POSSIBILITANDO 
CAMINHOS ENTRE A CRIANÇA E SUA/S INFÂNCIA/S 

CPAQ Edihanne Gamarra Arguelho Descobrindo a célula 

CPAQ Leandro Bezerra de Lima 
I ERMAC - Encontro Regional de Matemática Aplicada e 
Computacional - MS 

CPAQ Júlio César de Souza As diferentes faces da Biologia e suas aplicabilidades 

CPAR Wesley Ricardo de Souza Freitas RH 4.0 O papel do RH para o sucesso do negócio 

CPAR Odirlei Fernando Dal Moro Economia Bancária: Estudo sobre o sistema e os produtos financeiros. 

CPAR Odirlei Fernando Dal Moro PODCASTS ECONOMIA E NEGÓCIOS 

CPAR Odirlei Fernando Dal Moro 
Estudos e reflexões para implantação do Conselho de 
Desenvolvimento de Paranaíba (CODEPAR). 

CPAR Ana Cláudia dos Santos 
Você na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: visitação e 
orientação no Campus de Paranaíba 

CPAR Rafael Pazeto Alvarenga UFMS PROFISSIONALIZANTE 

CPAR Geraldino Carneiro de Araújo 
Desenvolvimento e Fortalecimento de Empreendedores Sociais 
Organizações Socioprodutivas e Negócios de Impacto 

CPAR Ana Luiza Bossolani Martins 
Título da Ação: InterTEA Intervenção dirigida ao Transtorno do 
Espectro Autista 

CPAR Wesley Ricardo de Souza Freitas 
Capacitação em gestão e políticas públicas: apresentação das 
propostas dos candidatos à Prefeitura Municipal de Paranaíba 

CPAR Juliano Setsuo Violin Kanamota I Encontro Paranaibense de Análise do Comportamento 

CPCS Cassiano Garcia Roque Mini curso sobre Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) 

CPCS 
Giovanna Isabelle Bom de 
Medeiros Florindo 

Índice da Cesta Básica de Chapadão do Sul/MS 

CPCS 
Meire Aparecida Silvestrini 
Cordeiro 

Solo na escola: popularização do conhecimento sobre a ciência do 
solo 

CPCS Déborah Nava Soratto Nosso Papel 

CPCS 
Jakeline Gomes de Oliveira 
Nascimento 

Curso de Libras 

CPCS Cassiano Garcia Roque III Semana de Estudos Acadêmicos do CPCS 
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CPCX Soraia Geraldo Rozza Lopes 
Efeitos do distanciamento social decorrentes da pandemia de COVID-
19 na saúde mental de estudantes técnicos e docentes de uma 
universidade pública federal: estudo de coorte e ações de extensão 

CPCX Eliene Dias de Oliveira 
A obra de Henrique Spengler: diálogos com a cultura Mbayá-
Kadiwéu-Guaicuru - Ano 4 

CPCX Paulo Almeida da Silva Jiu-Jitsu UFMS CPCX Ano 2 

CPCX Naiara Gajo Silva 
Implementação da sistematização da assistência de enfermagem em 
saúde mental no CAPS 1 de Coxim. 

CPCX 
Silvana Aparecida da Silva 
Zanchett 

I SEMANA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA E IX SEMANA DE CIÊNCIAS 
HUMANAS: CONTEMPORANEIDADES RESISTÊNCIAS E DISCURSOS 
(UFMS/CPCX) 

CPNA Fabiano Greter Moreira 
UFMS vai ao Campo: construindo novas fronteiras nos assentamentos 
rurais de Nova Andradina/MS 

CPNA Alessandra Bertasi Nascimento Pessoa autista e familiares: eu apoio 

CPNA Mara Rúbia da Silva Miranda 
Apoio às Crianças em Situação de Risco e Vulnerabilidade social  
UFMS Aliando Engenharia e Responsabilidade Social para o 
Desenvolvimento Sustentável 

CPNV Ana Carolina Faustino 
Criança Matemática e Ludicidade: integrando Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

CPNV Jaiane Aparecida Pereira NGDI Informa 

CPNV Yasmin Gomes Casagranda Prospere: finanças endividamento e investimento. 

CPNV Tatiana Braz Ribeiral 
Projeto Câmara Mirim de Naviraí: Oficinas de Alfabetização Política e 
Educação para a Cidadania 

CPNV Larissa Wayhs Trein Montiel 
XII Jornada Nacional de Educação de Naviraí: diálogos sobre formação 
docente práticas e pesquisa 

CPNV Andrey Minin Martin 
Práticas educacionais entre a formação e o ensino: acompanhamento 
e atuação em projetos de iniciação à docência no CPNV 

CPNV Cleia Renata Teixeira de Souza 
Projeto de Extensão Educação Social e Brincadeiras com Crianças e 
Adolescentes 

CPNV Maria Raquel da Cruz Duran 
Cartografias indígenas naviraienses: um mapeamento das populações 
indígenas na/da cidade 

CPNV Heliana Maria Ceballos Aguilar 
DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE 
NAVIRAÍ/MS 

CPNV Jaiane Aparecida Pereira 
Empregabilidade jovem: desenvolvendo habilidades e competências 
para o mercado de trabalho 

CPNV Ramon Fortunato Gomes Registros urbanos por meio do desenho de observação 

CPNV Eleana Patta Flain 
DIVULGANDO A ARQUITETURA E URBANISMO NAS ESCOLAS DA 
CIDADE DE NAVIRAI MS 

CPNV Ana Carolina Faustino Literatura Infantil Diversidade e Educação Matemática? 

CPNV Victor Fraile Sordi 
IV Encontro Internacional de Gestão Desenvolvimento e Inovação 
(EIGEDIN) - Edição Online 

CPNV Alessandro Alves Ciclo de debates: Janelas da Arquitetura? 

CPPP Claudia Carreira da Rosa 
Formação de professores: Utilização de Modelagem Matemática no 
processo de ensino e aprendizagem 

CPPP Wellington Carlos de Jesus GMAC 

CPPP Claudia Carreira da Rosa LEPMAT: LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM MATEMÁTICA 

CPPP 
Mara Lucinéia Marques Correa 
Bueno 

Brinquedoteca da UFMS/Ponta Porã 

CPTL Julie Massayo Maeda Oda Saúde e Envelhecimento: uma abordagem multidisciplinar 
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CPTL Mauro Henrique Soares da Silva 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA TERRITÓRIO E PAISAGEM 
(ISINGTEP) e ENCONTRO REGIONAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO 
GEÓGRAFO (III ERCOGeo): 50 anos de Geografia de Mato Grosso do 
Sul 

CPTL Edirlei Machado dos Santos Grupo Comunitário de Saúde Mental 

CPTL Marina Trevizan Guerra I Simpósio de Histologia e Embriologia Clínica 

CPTL Dolores Puga Alves de Sousa 
I Encontro do GT de História Antiga de MS: Políticas e Práticas Sociais 
na Antiguidade 

CPTL Rosana Couto Pottumati 
A Pluralidade e a Liberdade de Expressão na Universidade: discussão 
de obras audiovisuais atuais com importante impacto na sociedade 
brasileira 

CPTL Eugenia Brunilda Opazo Uribe A Matemática é Questão de Menina Sim! 

CPTL Ligiane Aparecida da Silva Jubileu Pedagogia UFMS/CPTL 

CPTL Julie Massayo Maeda Oda Contexto jurídico e os Profissionais da Saúde frente a pandemia 

CPTL Renato Rodrigues Pereira II Ciclo de Conferências em Lexicografia da UFMS - II CICLO 

CPTL André Valério da Silva 
1º Simpósio Online das Ligas Acadêmicas de Gastroenterologia e 
Cirurgia do Aparelho Digestivo (LAGCAD) e de Endocrinologia (LAEM) 
da UFMS-CPTL 

CPTL André Valério da Silva III Simpósio da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociências 

CPTL Mara Cristina Ribeiro Furlan 
I Simpósio Internacional de Saúde da Família e Comunidade da 
UFMS/CPTL 

CPTL Bruna Moretti Luchesi 
Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia - CTPL/UFMS nas redes 
sociais: uma estratégia para democratização do conhecimento em 
Geriatria e Gerontologia 

CPTL Marina Trevizan Guerra FlashCard: a inovação no ensino de histologia e embriologia clínica. 

CPTL Carlos Eduardo Macedo I Simpósio de Anestesiologia e Dor - CPTL/UFMS - 2020 

CPTL Mara Cristina Ribeiro Furlan Ações do PET Enfermagem para prevenção e promoção à Saúde  

CPTL 
Márcia Leda Capp Hamed 
Farinazzo 

Canal LAPED: orientações aos responsáveis por crianças como forma 
de propiciar atendimento integral. 

CPTL Marina Trevizan Guerra 
I Simpósio de Histologia e Embriologia Clínica Online Versão 
Pandemia 

CPTL Daniel Eugenio Montezzo 
Vídeo-aulas: uma perspectiva para complementar o aprendizado de 
Patologia Médica II 

CPTL Tamires Sousa Araújo 
Fórum Acadêmico: o curso de Ciências Contábeis CPTL e seus 
Egressos 

CPTL Nayara Sibelli Fante Cassemiro 
Simpósio da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da 
UFMS/CPTL Três Lagoas 

CPTL Nayara Sibelli Fante Cassemiro 
PALESTRAS COMPLEMENTARES DA LIGA ACADÊMICA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DE TRÊS LAGOAS - LiGOTL 

CPTL Nayara Sibelli Fante Cassemiro 
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA CARTILHA SOBRE PARTO 
NORMAL E PARTO CESÁREA NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS 

CPTL 
Regina Aparecida Marques de 
Souza 

ALFABETIZAÇÕES RECONFIGURAÇÕES REORDENAMENTO: 
PLANEJANDO AÇÕES EM REDE PARA O CONTEXTO PÓS PANDEMIA 

CPTL Eugenia Brunilda Opazo Uribe Semana Acadêmica de Matemática do CPTL 2020 

CPTL Roberto Della Rosa Mendez Curso teórico de Suporte Básico de Vida 

CPTL Rafael Athaides 
XVIII Interpet UFMS - 'O PET e o processo avaliativo: transversalidade 
e os objetivos de equidade' 

CPTL Bruna Moretti Luchesi III MEDICINA DE PORTAS ABERTAS (MPA) 

CPTL Roberto Della Rosa Mendez Suporte Avançado de Vida em Cardiologia: abordagem teórica da RCP 
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CPTL Cristiane Rodrigues de Souza 
Encontros de poesia - Grupo de pesquisa Poesia moderna e 
contemporânea PPG-Letras UFMS/CPTL 

CPTL Silvana Barbosa Pena 
Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Suporte Avançada 
de Vida ao Trauma Abdominal e Pélvico 

CPTL Marina Trevizan Guerra Interligou sobre câncer de mama 

CPTL 
Juliana Presto Campos de 
Rezende 

I Simpósio Interuniversidades de Clínica Médica 

CPTL Bruna Moretti Luchesi 
ComuniCAMPO - Jornal do Centro Acadêmico de Medicina Dercir 
Pedro de Oliveira?. 

CPTL Silvana Barbosa Pena 
Fontes de Informação em Pesquisa: elaboração da pergunta de 
pesquisa da estratégia de busca da informação gerenciamento dos 
dados e análise estatística. 

CPTL Ilda Estefani Ribeiro Marta 
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: 
ampliando o cuidado na atenção básica 

CPTL 
Juliana Presto Campos de 
Rezende 

Flashcards: ensino remoto de Clínica Médica 

CPTL Priscila Balderrama Saúde na Comunidade 

CPTL Marina Trevizan Guerra II Congresso Médico Acadêmico de Três Lagoas - COM@C 

CPTL Aires Garcia dos Santos Junior 
Fortalecimento das Ações de Prevenção e Promoção da Saúde para 
Adolescentes 

CPTL Cláudio Ribeiro Lopes 
OBSERVATÓRIO SOCIOAMBIENTALISTA DE TRÊS LAGOAS - OSMAN - E 
BLOG SOCIOAMBIENTALISMO 

CPTL 
Vanessa Cristina Lourenço 
Casotti Ferreira da Palma 

UMI: INCLUSÃO SOCIAL EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DA PESSOA 
IDOSA 

CPTL Tatiana Carvalho Reis Martins 
Escola segura: treinamento de Primeiros-Socorros para professores e 
coordenadores da Rede Municipal de Ensino 

CPTL Catchia Hermes Uliana Educação em Saúde na Prevenção de Parasitoses 

CPTL Inês Francisca Neves Silva 2 Ano Informática para idosos 

CPTL Lucas Gazarini EDUSAZ - Educação em Saúde à Geração Z (2020-2021) 

CPTL 
Rosemeire Aparecida de 
Almeida 

Agroecologia e Organização do Consumo: feiras e grupos de 
consumos em Três Lagoas/MS 

CPTL Juliana Dias Reis Pessalacia 
Intervenções clown junto a pacientes elegíveis para cuidados 
paliativos em uma instituição de longa permanência para idosos 

CPTL Franciene Duarte Gomes INFORMÁTICA BÁSICA 

CPTL Edis Belini Junior 
Informatização e estratégias computacionais para o gerenciamento 
de dados do Laboratório de Genética e Biologia Molecular 
UFMS/CPTL 

CPTL Gustavo Hassemer 
Produção e distribuição de mudas de espécies ameaçadas de extinção 
com potencial ornamental visando a conscientização ambiental da 
população de Três Lagoas 

CPTL 
Heloisa Helena de Almeida 
Portugal 

REVIVERAVIDA: resgate do diálogo e do afeto como formas de 
valorização da vida e prevenção do suicídio 

CPTL Juliana Dias Reis Pessalacia I Simpósio de Pesquisa em Cuidados Paliativos 

CPTL Tatiana Carvalho Reis Martins 
1º Simpósio Interprofissionalidade e Saúde/ 1ª Mostra de Vivências 
PET Interprofissionalidade e Práticas Colaborativas no SUS 

CPTL Thiago Galbiati Lagoin 
FECUNDAR O CHÃO NO ENSINO SUPERIOR: OS 50 ANOS DO CÂMPUS 
DE TRÊS LAGOAS AS CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS. 

CPTL Taisa Peres de Oliveira 
Fecundar o chão na educação superior: Os 50 anos do Campus de Três 
Lagoas e os 40 anos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
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CPTL Michel Gustavo Fontes 
II Semana de Letras da UFMS/CPTL: reflexões para os 50 anos de curso 
e de CPTL 

CPTL Ana Claudia dos Santos Rocha 
Pré-Colóquio da Rede Latino-Americana de Educação em Direitos 
Humanos - Democracias violências e resistências: Tensões em tempo 
de diversidade e interculturalidade. 

CPTL Priscila Balderrama 
FECUNDAR O CHÃO NO ENSINO SUPERIOR: OS 50 ANOS DO CÂMPUS 
DE TRÊS LAGOAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E CIÊNCIAS DA SAÚDE. 

ESAN Emanoel Marcos Lima OLIMPÍADA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

ESAN Jose Aparecido Moura Aranha V Workshop de Pesquisa em Contabilidade e Controladoria da UFMS 

ESAN Luciana Correia Diettrich Encontro de Docentes de Turismo 

ESAN Priscila Varges da Silva Encontro de Estudantes de Turismo 

ESAN Luciane Cristina Carvalho 
Educação Financeira aos produtores familiares pertencentes à 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares ITCP/UFMS 

FAALC Daniela Giovana Siqueira 
O audiovisual nas escolas: construindo o conhecimento a partir de 
imagens e sons 

FAALC Manoel Camara Rasslan MOVIMENTO CORAL DA UFMS - TEMPORADA 2020 

FAALC Julio Carlos Bezerra Cineclube Audiovisual UFMS 

FAALC Monica Alvarez Gomes I Ciclo de Estudos Clássicos 

FAALC Vitor Tomaz Zan Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo 

FAALC Ana Lucia Iara Gaborim Moreira PCIU! - Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS - 2020 

FAALC Venise Paschoal de Melo MADi: Mostra de Arte Digital - 3ª Edição (versão virtual) 

FAALC Ana Lucia Iara Gaborim Moreira Circulação da Escola de Música da UFMS: Etapa II 

FAALC Fabiana Poças Biondo Araújo Sobre bruxas letramentos e feminismos 

FAALC Ana Lucia Iara Gaborim Moreira PIANÍSSIMO - ENSINO COLETIVO DE PIANO 

FAALC Paulo Cesar Duarte Paes Vigotski Fundamentos e práticas de Ensino e Artes 2020 

FAALC Tais Marina Tellaroli Fenelon 
Cuidado animal: conscientização sobre abandono esterilização e 
adoção 

FAALC Paulo César Antonini de Souza 
V Colóquio de pesquisas em Fundamentos Poéticas e Ensino de Artes 
Visuais - edição 2020 (online) 

FAALC Paulo Cesar Duarte Paes 
Natureza morta: exposições e instalações artísticas de objetos 
queimados no Pantanal 

FAALC Vera Lúcia Penzo Fernandes 
II Seminário do grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem em Artes 
Visuais 

FAALC Jackes Douglas Nunes Angelo ESCOLA DE MÚSICA DA UFMS 

FAALC Marta Banducci Rahe PROGELI - UFMS: Programa de Extensão - ensino de línguas 

FAALC Alcione Maria dos Santos GRUPO BOCA'BERTA - OFICINAS DE LEITURA LITERÁRIA 

FAALC Rose Mara Pinheiro Prática Educomunicativa - Repórter Júnior 

FAALC Daniela Giovana Siqueira 
O audiovisual nas escolas: construindo o conhecimento a partir de 
imagens e sons 

FAALC Márcia Gomes Marques 
MOVCINE - Movimento cinematográfico: cultura midiática e 
representação 

FAALC Jackes Douglas Nunes Angelo MOVIMENTO TROMBONE DIDÁTICO UFMS 

FAALC Marcos Paulo da Silva 
29º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Comunicação (COMPÓS 2020) 

FAALC Sueli Maria Ramos da Silva 
IV Seminário Internacional de Estudos de Linguagens e XXII Semana 
de Letras 

FAALC William Teixeira da Silva 
Eventos científicos de música: MUSITEC 2 CelloLab 1 e Oficinas 
CIDDIC-UFMS 
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FACFAN Teresa Cristina Abranches Rosa 
Atendimento Nutricional em Ambulatório de Pediatria do Hospital 
Universitário Maria Aparecida Pedrossian 

FACFAN Deise Bresan 
Avaliação e Educação Nutricional em Campo Grande: Parceria Projeto 
Lucas Edição 2020 

FACFAN Teresa Cristina Abranches Rosa Atendimento Nutricional Aberto à Comunidade 

FACFAN Camila Guimarães Polisel Tópicos Especiais em Farmácia Hospitalar e Farmácia Clínica 

FACFAN Raquel Pires Campos 
Agroextrativismo Sustentável: compartilhando saberes e práticas 
culturais locais 

FACFAN Edgar Julian Paredes Gamero IX EPFAR & II SIMBIOTEC 

FACFAN 
Camila Medeiros da Silva 
Mazzeti 

Atendimento Nutricional Integrado para a comunidade com doenças 
crônicas não transmissíveis 

FACFAN Thaisa Carvalho Volpe Balbinoti Conhecendo a Engenharia de Alimentos UFMS 

FACFAN Camila Guimarães Polisel Curso para Cuidador de Idosos 

FACFAN Thalita Bachelli Riul Projeto Educação em Saúde para a Prevenção de Doenças Parasitárias 

FACFAN Patricia Vieira Del Ré Ganha-pão: nutrição inclusão e capacitação 

FACFAN Fabiane La Flor Ziegler Sanches Nutrição Esportiva e Saúde - NUTRES - 2020 

FACFAN Raquel Pires Campos 
Apoio à agroindustrialização e gestão do cooperativismo no PECSOL/ 
Unicafes-MS - Fase II 

FACFAN Soraya Solon AdoleSer 

FACFAN Danielle Bogo Plantas Notáveis - Aproveitamento e Desenvolvimento de Produtos 

FACFAN Thaisa Carvalho Volpe Balbinoti 
VI ENATA (Encontro Acadêmico de Tecnologia em Alimentos) e 
SEALIM 2.0 (Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos) 

FACFAN Raquel Pires Campos III Seminário Estadual da Guavira 

FACH 
Carlos Eduardo da Costa 
Campos 

6º Simpósio Eletrônico Internacional de Ensino de História 

FACH Jaqueline Ap Martins Zarbato 
Educação Patrimonial no Museu de Arqueologia da UFMS: 
Aproximações e diálogos para a aprendizagem histórica. 

FACH Marilda Gonçalves Dias Facci 
II ENCONTRO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL DE MATO 
GROSSO DO SUL - III SEMINÁRIO DE PESQUISA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UFMS 

FACH Antonio Hilario Aguilera Urquiza 
Capacitação para os Profissionais dos CRAS nas cidades de Caarapó e 
Juti/MS-População Indígena 

FACH Antonio Hilario Aguilera Urquiza 
Grupo de pesquisa Antropologia Direitos Humanos e Povos 
Tradicionais 

FACH Jacy Corrêa Curado CIRCULO ENTRE MULHERES 

FACH 
Denise Mesquita de Melo 
Almeida 

Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural 

FACH Carlos Batista Prado 
1° Seminário Virtual do LEPHA - Laboratório de Estudos e Pesquisa em 
História das Américas: Nuestra América ¡Ayer hoy y siempre! 

FACH 
Denise Mesquita de Melo 
Almeida 

I Encontro pró Rede de Psicólogas(os) Escolares e Educacionais da 
Grande Dourados RPEEGD 

FACH Vinícius Carvalho da Silva Physikós - Estudos em Filosofia da Física e da Cosmologia 

FACH Vanderléia Paes Leite Mussi Agricultura Peri-Urbana em Comunidade Indígena de Nioaque MS 

FACH Alberto Mesaque Martins 
Promoção da saúde mental da comunidade universitária do Centro-
Oeste em tempos de CoVID-19 

FACH Antonio Hilario Aguilera Urquiza SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA 

FACH Alberto Mesaque Martins I Jornada de Prevenção ao Suicídio da UFMS 
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FACH Antonio Hilario Aguilera Urquiza 
Aula Inaugural PPGAS 2020/2 - As articulações locais do Covid-19 no 
Brasil: uma perspectiva global 

FACH Jorge Christian Fernández 
XIII Semana de História: 75 anos da Força Expedicionária Brasileira e 
a Participação do Brasil na 2º Guerra Mundial 

FACH 
Carlos Eduardo da Costa 
Campos 

Catalogação e Organização de objetos do acervo do Museu de 
Arqueologia da UFMS: novos horizontes no processo de formação dos 
estudantes de História (Ação 1) 

FACH Antonio Hilario Aguilera Urquiza Programa Rede de Saberes: Núcleo UFMS 

FACH Thaize de Souza Reis 
Democratização do acesso à universidade por meio da 
democratização do acesso à informação: rodas de conversa sobre 
cotas com os alunos do Ensino Médio 

FACH Alvaro Banducci Junior Desafios da imagem: diálogos a partir da Antropologia Visual  

FACH Antonio Hilario Aguilera Urquiza 
II SEMINÁRIO ANTROPOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS E FRONTEIRAS: 
Reflexões em tempos de pandemia 

FACOM Luciano Edipo Pereira da Silva 
Regulasan: análise adaptação teste e correção de funcionalidades do 
sistema de informação da Agepan 

FACOM Cristiano Costa Argemon Vieira 
Solução de BI (Business Intelligence) para a Gestão de Projetos no 
SIGFAP 

FACOM Anderson Viçoso de Araujo Semana da Computação 2020 

FACOM 
Liana Dessandre Duenha 
Garanhani 

Apoio para a realização da III Escola Regional de Alto Desempenho 

FACOM Carlos Henrique Aguena Higa 
Um aplicativo para o auxílio no processo de alfabetização e 
letramento de pessoas com síndrome de Down ou deficiências 
cognitivas 

FACOM Luciana Montera Cheung 
INTEGRA UFMS: divulgação popularização e difusão da Ciência 
Tecnologia e Inovação 

FACOM Graziela Santos de Araújo DESTACOM - Introdução à lógica de programação com Scratch 

FADIR 
Tchoya Gardenal Fina do 
Nascimento 

OFICINAS DE PRÁTICA JURÍDICA MULTITEMÁTICAS E 
MULTIDISCIPLINARES 

FADIR 
Lídia Maria Lopes Rodrigues 
Ribas 

Mecanismos Alternativos de Solução de Conflito como Instrumentos 
de Democratização ao Acesso à Justiça.  

FADIR Caique Ribeiro Galicia 
Debates Contemporâneos em Ciências Criminais: reflexões a partir da 
pandemia COVID-19 

FADIR Luiz Henrique Volpe Camargo CPC/2015 em debate por estudo de casos 

FADIR José Paulo Gutierrez Apoio ao XVII Congresso Internacional de Direitos Humanos 

FADIR Lívia Gaigher Bósio Campello Tutela jurídica do Pantanal 

FAED 
Antônio Carlos do Nascimento 
Osório 

Seminário Webinar Iberoamérica: Conhecimento e Educação 

FAED Milene Bartolomei Silva 
CRIANÇA É PRIORIDADE NO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA: UMA AÇÃO DE PARCERIA ENTRE A RNPI E A UFMS 

FAED Rodolfo André Dellagrana Programa Academia de Futebol e Futsal Sul Matogrossense 

FAED Milene Bartolomei Silva Produção de Material em Educação Fiscal 

FAED Suzana Lopes Salgado Ribeiro 
Cursos de Extensão Online de Formação Interdisciplinar na 
Plataforma Digital Plural: Direitos Humanos Gênero e Diversidade no 
contexto da Pandemia de COVID-19 e História Pública e Comunitária 

FAED Luis Alejandro Lasso Gutierrez 
RESIDÊNCIA AGRÁRIA PARA O FORTALECIMENTO DO 
COOPERATIVISMO NA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO 
DO SUL 

FAED Adriano de Oliveira Gianotto 1º Aprender a Ver a Língua de Sinais - Estudos sobre a Libras 
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FAED 
Sheila Denize Guimarães 
Barbosa 

I CICLO DE DEBATES ON-LINE DIÁLOGOS SOBRE A ESCOLA PUBLICA 
COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO  

FAED Sandra Helena Correia Diettrich 
Podcast para autonomia à prática de atividade física em tempos de 
pandemia da Covid-19 

FAED Adriano de Oliveira Gianotto 
1 Encontro Estadual de Professores de Libras para os surdos e 
ouvintes 

FAED Milene Bartolomei Silva 
Serviço de atendimento educacional especializado e contexto de 
pandemia 

FAED Mirian Lange Noal 3º SEREAD - Seminário Regional de Educação a Distância 

FAED Milene Bartolomei Silva Brinquedoteca Aberta 

FAED 
Christianne de Faria Coelho 
Ravagnani 

MEDALHA: Multiprofissionalismo no Esporte de Alto Rendimento e 
Amador 

FAED Marina Brasiliano Salerno Incluir pelo Esporte 

FAED Sarita de Mendonça Bacciotti Núcleo Experimental de Teatro da UFMS 2020 

FAED Silvan Menezes dos Santos 
Sem barreiras Comunicação esportiva da UFMS para garantia do 
acesso ao esporte como direito 

FAED 
Hugo Alexandre de Paula 
Santana 

I seminário de futebol/futsal e performance UFMS 

FAED Luis Alejandro Lasso Gutierrez 
AGROECOL Virtual 2020 4to Seminário de Agroecologia da América 
do Sul 

FAENG 
Fabrícia Gladys Fernandes da 
Silva Rossato 

PRÁTICAS UNIVERSITÁRIAS NO TERCEIRO SETOR  

FAENG Ana Paula da Silva Milani 
50 anos da Engenharia Civil UFMS: Passado sólido com presente 
responsável para um futuro inovador 

FAENG 
João Batista Sarmento dos 
Santos Neto 

I Workshop online de Data Science na Tomada de Decisão 

FAENG Eliane Guaraldo 
XXIV Congresso Brasileiro e III Congresso Ibero Americano de 
Arborização Urbana- A Cidade na Mata 

FAENG 
Vicentina Socorro da 
Anunciação 

Diálogos e práticas interdisciplinar na escola municipal Professor 
Adenocre Alexandre de Moraes no Município de Costa Rica-MS 

FAENG Karina Ocampo Righi Cavallaro Semana Lixo Zero 2020 

FAENG Jamil Alexandre Ayach Anache VII SEMANA DA ENGENHARIA AMBIENTAL DA UFMS 

FAENG Daniel Anijar de Matos 
Desenvolvimento de ações de extensão na modalidade Curso 
destinados ao exercício da educação cidadania mobilidade 
engenharia de tráfego e segurança no trânsito 

FAENG Daniel Anijar de Matos 
Desenvolvimento de ações de extensão na modalidade Curso 
aplicado a Smart Cities para o desenvolvimento tecnológico e de 
inovação do município de Campo Grande/MS 

FAENG 
Vicentina Socorro da 
Anunciação 

ACENDA O FOGO E APAGUE SUA LEMBRANÇA 

FAENG 
Vicentina Socorro da 
Anunciação 

Mais atitude menos resíduos 

FAENG Eliane Guaraldo 
Revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande 
2020 

FAENG Eliane Guaraldo 
CIÊNCIA, SOCIEDADE E PAISAGEM: ESTUDOS DE ORGANIZAÇÃO DO 
ESPAÇO FÍSICO E SEUS REFLEXOS INSTITUCIONAIS. O LABORATÓRIO 
DA PAISAGEM E A UFMS 

FAENG Helena Rodi Neumann 
Laboratório Experimental de Arquitetura e Urbanismo LEX - Ações 
2020 



 

364 
  

FAENG Maria Lucia Torrecilha 
PLANO DE URBANIZAÇÃO COM ÊNFASE EM MORADIA PARA A 
COMUNIDADE CIDADE DE DEUS - 3ª EDIÇÃO 

FAENG Adriana Takahasi 2º Fórum MS de Arborização para Cidades Sustentáveis 

FAENG Johannes Gérson Janzen Seminário Cristianismo e Ciência 

FAMED James Venturini 
Laboratório de apoio ao diagnóstico de COVD-19 para serviços de 
saúde públicos e privados 

FAMED Caroline Neris Ferreira Sarat Treinamento Clínico Simulado no trauma 

FAMED 
Débora Marchetti Chaves 
Thomaz 

Ação de Extensão Dia das Crianças HUMAP LIGA ACADÊMICA MED 
FARM RISE UFMS 

FAMED 
Débora Marchetti Chaves 
Thomaz 

Ação de Extensão Natal Solidário HUMAP LIGA ACADÊMICA MED 
FARM RISE UFMS 

FAMED 
Marcia de Souza Carvalho 
Melhem 

1st International Symposium 'Fungi: from the environment to the 
host 

FAMED 
Ana Rita Coimbra Motta de 
Castro 

XI JORNADA EM PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

FAMED Adélia Delfina da Motta Silva Educação na Saúde para Preceptores: Formação no SUS e para o SUS 

FAMED 
Rosimeire Aparecida Manoel 
Seixas 

'MemorIDADE': oficina de memória para idosos participantes da 
UnAPI/UFMS 

FAMED 
Sandra Maria do Valle Leone de 
Oliveira 

WEBNARIO SUL MATOGROSSENSE DE COVID-19 

FAMED James Venturini III Simposio de Imunologia do Centro-Oeste (SICO) 

FAMEZ 
Ricardo Antônio Amaral de 
Lemos 

Treinamento em diagnóstico veterinário - do sinal clínico ao 
diagnóstico conclusivo 

FAMEZ Veronica Jorge Babo-terra Grupo de Estudos de Pequenos Animais (GEPA) 

FAMEZ Aline Gomes da Silva XVI Encontro de Zootecnia de Mato Grosso do Sul - EZOOMS 

FAMEZ Alexandre Menezes Dias Centro Agro-Tecnológico Viva o Campo Mato Grosso do Sul 

FAMEZ Rodrigo Zaluski 
Implantação e oferecimento de cursos de capacitação para criação de 
abelhas sem ferrão: educação & conservação 

FAMEZ 
Camila Celeste Brandão Ferreira 
ítavo 

Viva Ovinocultura 2020 

FAODO 
Jefferson José de Carvalho 
Marion 

38° Jornada Acadêmica de Odontologia da Faculdade de Odontologia 
da UFMS - 'Tecnologia e Humanização rumo a uma Odontologia de 
excelência' 

FAODO Ellen Cristina Gaetti Jardim 
Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial: 
Atividades de Extensão. 

FAODO Paulo Zárate Pereira Programa de Atenção à Saúde Bucal - Proasb 

FAODO Nára Rejane Santos Pereira 
Projeto Itamarati - Tratamento Restaurador Atraumático Associado à 
Promoção em Saúde 

FAODO Ellen Cristina Gaetti Jardim 
Projeto Dom Antônio Barbosa: atendimento restaurador atraumático 
e educação em saúde. 

FAODO 
Jefferson José de Carvalho 
Marion 

Serviço de Trauma Dental da FAODO/UFMS 

FAODO Luiz Massaharu Yassumoto Sorriso Pantaneiro 2020 

FAODO Daniella Moraes Antunes Diagnóstico clínico e histopatológico das doenças de boca 

INBIO Ana Paula da Costa Marques Pint of Science - Campo Grande (terceira edição) 

INBIO Jussara Peixoto Ennes Museu de Anatomia da UFMS em Estações de Ciência 

INBIO Vera de Mattos Machado 
Formação de Professores de Ciências do município de Urucurituba - 
AM 
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INBIO Ludimila Canuto Faccioni 
A célula e a origem da doença: Um tema médico desafiador para o 
ensino médio (4ª edição) 

INBIO Ana Paula da Costa Marques Trem do Pantanal: trilhando o caminho do bioma as doenças tropicais 

INBIO Ana Paula da Costa Marques 
O Cientista que há em mim: descobrindo o mundo dos 
microrganismos 

INBIO Carla Cardozo Pinto de Arruda 
Centro de Estudos sobre Doenças Infecciosas e Parasitárias para a 
Universidade Aberta à Pessoa Idosa - UnAPI/UFMS 

INBIO Raquel Aparecida Sales da Cruz 
DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE SUÍNOS NO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL 

INBIO 
Adriana Conceiçon Guercio 
Menezes 

Fornecimento de animais de laboratório 

INBIO Eliane Mattos Piranda Rede de Parasitologia Online 

INBIO Malson Neilson de Lucena 
IV Encontro do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia 
Molecular 

INBIO Fernando Rogério de Carvalho 
Workshop - Resultados dos Estudos sobre Impactos das Hidrelétricas 
previstas para a Bacia do Alto Paraguai 

INBIO 
Jucélia Linhares Granemann de 
Medeiros 

Curso de Aperfeiçoamento em Serviço de Atendimento Educacional 
em Ambiente Hospitalar e Domiciliar 

INBIO Jussara Peixoto Ennes Museu de Anatomia da UFMS em Estações de Ciência 

INBIO Elizangela dos Anjos Silva 
Museu inclusivo de Anatomia Humana da UFMS: acessibilidade de 
pessoas com deficiência visual e auditiva (Fase 1). 

INBIO Antonio Pancracio de Souza Colaboradores Voluntários na UFMS para controle de Aedes aegypti 

INBIO Flávia Maria Leme Ferramentas socioambientais em prol da saúde 

INBIO 
Geraldo Alves Damasceno 
Junior 

Valorização de plantas alimentícias do Cerrado e Pantanal 

INFI 
Suzete Rosana de Castro 
Wiziack 

Colaboração para elaboração de e-book de Relatos de Experiência de 
Educação Ambiental da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do 
Sul 

INFI Lisiane Barcellos Calheiro Construções colaborativas para o ensino e aprendizagem de ciências 

INFI Isabela Porto Cavalcante 
Planetário Escola realizando a Divulgação e a Educação em 
Astronomia 

INFI Além-mar Bernardes Gonçalves Rede Ciência no Pantanal 

INFI Cicero Rafael Cena da Silva I Webinar conjunto PPGCM e PPGQ: A Ciência que inspira? 

INISA 
Rodrigo Guimarães dos Santos 
Almeida 

I Seminário de Educação Interprofissional da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul  

INISA Suzi Rosa Miziara Barbosa Universidade da Maturidade: UFMS Aberta à Pessoa Idosa 

INISA Laís Alves de Souza Bonilha 
Formação em reabilitação de pacientes pós-COVID19 para 
fisioterapeutas em projeto de colaboração entre SESAU e UFMS 

INISA Andrelisa Vendrami Parra IV Simpósio de Cardiologia em Enfermagem 

INISA Ana Paula de Assis Sales 
Promoção à Saúde do Homem no Novembro Azul: perspectivas da 
promoção à saúde no ambiente hospitalar 

INISA Karla Luciana Magnani Seki REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR 

INISA Gustavo Christofoletti 
Projeto de atuação e assistência à saúde do idoso com doença de 
Alzheimer: parceria UFMS e Associação Brasileira de Alzheimer. 

INISA 
Ana Beatriz Gomes de Souza 
Pegorare 

Atenção Fisioterapêutica em Urologia e Uroginecologia na média 
complexidade 

INISA Ana Paula de Assis Sales 
Atenção Multidisciplinar à Saúde Individual e Coletiva nos diferentes 
ciclos de vida de comunidades ribeirinhas fronteiriças e das florestas. 
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INISA Evandro Gonzalez Tarnhovi Somos Múltiplos - Atenção Fisioterapêutica na Esclerose Múltipla 

INISA Nathan Aratani 
Implementação da auriculoterapia como intervenção para as 
condições crônicas. 

INISA Andrelisa Vendrami Parra Assistência e Prevenção às Doenças Cardiovasculares 

INISA 
Bianca Cristina Ciccone Giacon 
Arruda 

Ações Assistenciais em Saúde Mental 

INISA Marisa Rufino Ferreira Luizari Intervenção de Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança 

INISA 
Patrícia Moita Garcia 
Kawakame 

'GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA' 

INISA 
Rodrigo Guimarães dos Santos 
Almeida 

I Seminário Nacional de Experiências na Educação Interprofissional 

INISA Fernando Pierette Ferrari 
VIII Jornada Acadêmica da Fisioterapia UFMS - Desafios Atuais para a 
Fisioterapia e a Promoção da Saúde Funcional 

INISA 
Elaine Cristina Fernandes Baez 
Sarti 

XI JORNADA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM - JAENF 

INMA Bruno Dias Amaro 
Apoio à realização da Décima Sexta Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em Mato Grosso do Sul 

INMA Suely Scherer 
Ensino e Aprendizagem de Matemática com Tecnologias Digitais: 
possibilidades para educar a distância na Educação Básica 

INM Patrícia Sandalo Pereira 
Kolmos: (Re)Descobrindo o uso de Tecnologias Educacionais no 
contexto da Educação Especial e Inclusiva em um design colaborativo 

INQUI Lincoln Carlos Silva de Oliveira X FETEC MS 

INQUI Ivo Leite Filho 
UFMS EM AÇÃO: REDE DE CIÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

INQUI Rafael Lopes Silva Tocando Átomos 

INQUI Sergio Carvalho de Araujo A CIÊNCIA DO SOLO E O SEU PAPEL SOCIAL E AMBIENTAL 

INQUI Ivo Leite Filho 
X FETEC MS -Feira de Tecnologias Engenharias e Ciências de Mato 
Grosso do Sul 

INQUI Sergio Carvalho de Araujo XXXII SEMANA DE QUÍMICA 

PROAES Hélder Samuel dos Santos Lima Semana de Desenvolvimento Profissional 2020 

PROECE 
Lia Raquel Toledo Brambilla 
Gasques 

ARROLAMENTO DE BENS ARQUEOLÓGICOS COLETADOS NO PROJETO 
SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 
USINA HIDRELÉTRICA SÃO DOMINGOS E LINHA DE TRANSMISSÃO 
UHE SÃO DOMINGOS ÁGUA CLARA MS. 

PROECE Junior Vagner Pereira da Silva 
Promoção de Atividade Física e Saúde à pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis 

PROECE 
Caroline Pauletto Spanhol 
Finocchio 

UFMS Prepara: Progeli 2.0 e Cursinho 2.0 

PROECE Dalva Mirian Coura Aveiro 
MERCADO ESCOLA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO FORTALECIMENTO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR EM TEMPOS DE PANDEMIA 

PROECE 
Fernanda Malinosky Coelho da 
Rosa 

Formação dos professores para o ensino remoto: reflexões sobre a 
prática e sobre estratégias de trabalho 

PROECE 
Caroline Pauletto Spanhol 
Finocchio 

UFMS Capacita 

PROECE 
Lia Raquel Toledo Brambilla 
Gasques 

VI Encontro de Arqueologia: Identidades e Patrimônios  

PROECE Sarita de Mendonça Bacciotti Domingueira - Vem pra UFMS 

PROECE Sarita de Mendonça Bacciotti Programa Segundo Tempo -Padrão e Universitário 
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PROECE Jeremias Sobrinho 
Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de Direitos da 
Criança e do Adolescente l 

PROECE 
Caroline Pauletto Spanhol 
Finocchio 

CURSINHO UFMS 

PROECE Jeremias Sobrinho PROGRAMA ESCOLA DE CONSELHOS 

PROECE Dalva Mirian Coura Aveiro INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS DA UFMS 

PROECE João Batista de Santana PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EVENTOS DA UFMS 

PROECE Eduardo Ramirez Meza Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS) 

PROECE 
Caroline Pauletto Spanhol 
Finocchio 

VEM PRA UFMS 

PROECE Mariana Cavalcante de Brito Programa NEDeM 2020 

PROECE Marcelo Fernandes Pereira Simpósio de cordas dedilhadas: entre alaúdes e violas 

SEAD Daiani Damm Tonetto Riedner Curso de Formação Inicial em Recursos Educacionais Abertos (REA) 

SEAD Daiani Damm Tonetto Riedner Tutorar: abra sua sala de aula para inovar 

SEAD Daiani Damm Tonetto Riedner 
IntegraEaD 2020: Educação e tecnologias digitais em cenários de 
transição: múltiplos olhares para aprendizagem 

 

3.3.1.9 Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP 

 
A pesquisa e a pós-graduação da UFMS, tradicionalmente voltadas às principais vocações da 

UFMS, oferecem ferramentas e tecnologias de preservação e manutenção das características 

ecológicas típicas da região, solidificando o conhecimento dos complexos problemas e 

potencialidades dos ecossistemas, apresentando e implementando novos modelos de 

desenvolvimento sustentável, orientados por uma racionalidade ambiental e uma expansão anti-

predatória das atividades turísticas e econômicas. Neste sentido, nota-se nitidamente a relevância 

social e científica da pesquisa feita na UFMS em relação aos seus objetivos institucionais. 

 

3.3.1.9.1 Pesquisa 

 
No ano de 2019 a UFMS teve a responsabilidade de sediar o maior encontro científico do país, 

a 71ª Reunião Anual da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de 21 a 27 de julho 

de 2019, tendo como tema central “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da 

Diversidade e do Desenvolvimento Social”. A SBPC foi realizada em paralelo ao Integra-UFMS, a Feira 

de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC-MS) e os encontros do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica & Tecnológica (PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI e PIVIC), 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Programa de Educação Tutorial 

(PET), Extensão Universitária (ENEX) e Empresas Júniores da UFMS. 
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No nível da Iniciação Científica, é importante salientar os esforços da UFMS em solidificar o 

PIBIC&T, programa instituído pelo CNPq no qual a UFMS se apoia e regulamenta a Iniciação no âmbito 

da UFMS. Essa solidificação passa obviamente pelo apoio institucional, que tem sido dado tanto pelo 

aumento gradativo do montante de recursos financeiros aportados, quanto por ações visando a 

disseminação dos projetos propostos. Todos os trabalhos de Iniciação Científica & Tecnológica são 

apresentados no Integra-UFMS. O aumento do número de bolsas com recursos da UFMS tem sido 

decisivo para isso. No biênio 2016-2017, a UFMS dispunha de 142 bolsas. Em 2017-2018 esse número 

saltou para 156 e em 2018-2019 para 181, perfazendo um aumento, de 2016 para 2018, de 27,5%. 

Já em 2019 um total de 433 bolsas foram concedidas, das quais, 231 foram do CNPq e 202 bolsas da 

UFMS, representando um aumento de 8,25% em relação ao total de bolsas de 2018, apesar da 

situação orçamentária mais complexa (com contingenciamentos) que ocorreu no ano de 2019. Um 

total de 510 bolsas foi concedido em 2020 (231 do CNPq e 279 da UFMS), um aumento de 15% em 

relação ao total de bolsas de 2018. Em 2020, pela primeira vez na UFMS, conseguimos a concessão 

pelo CNPq de dez bolsas de PIBIC-EM (Iniciação Científica no Ensino Médio), em uma ação de impacto 

para o ensino médio da região. Trata-se, portanto, de um investimento financeiro altamente efetivo 

na capacidade de formação dos jovens pesquisadores. 

Podemos destacar ainda, como positivas para a evolução da pesquisa e da pós-graduação na 

UFMS, várias ações institucionais: contratação de docentes já qualificados (doutores) nacionais e 

estrangeiros para atuarem nos programas de pós-graduação stricto sensu. Em 2019 a UFMS 

contratou 11 pesquisadores estrangeiros e 17 nacionais para este fim. Incentivo à qualificação 

docente em nível de doutorado, nos programas da própria UFMS e externos; destinação de recursos 

próprios para apoiar as pesquisas cadastradas na CPQ/PROPP; e incentivo à produção científica, 

ações de fomento, incluindo pagamento de tradução de artigos para inglês e o pagamento de taxas 

de publicação em periódicos científicos. 

Como parte da política de incentivo à pesquisa desenvolvida no âmbito da UFMS, a PROPP 

lançou nos últimos anos vários editais de fomento para a pesquisa e pós-graduação, com um 

investimento total de aproximadamente R$ 7,3 milhões. A tabela abaixo mostra os principais editais 

lançados. 
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Ressaltam-se, na tabela acima, os editais para manutenção de equipamentos e auxílio para 

publicações. No caso de manutenção, mais de 700 equipamentos foram consertados ou instalados, 

atendendo várias unidades, projetos de pesquisa e programas de pós-graduação. Com relação aos 

editais de publicação, somente os lançados em 2019 e 2020 tornaram possível a publicação de 

aproximadamente 300 artigos científicos em periódicos qualificados. A aplicação desse investimento, 

aliado aos recursos do PROAP/CAPES, foi importante para os Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, principalmente em anos de contingenciamento de recursos e bolsas. 

Os grupos de pesquisa são um instrumento importante no contexto da pesquisa. A UFMS 

possui 303 grupos de pesquisa cadastrados e certificados no CNPq. Muitos desses grupos recebem 

apoio de agências de fomento. Cerca de 50 projetos de pesquisa e inovação com fomento externo 

estão vigentes hoje na UFMS. 

 

3.3.1.9.2 Pós-graduação 

 
A UFMS oferta cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, nas modalidades presencial 

e a distância. As políticas e ações voltadas para a pós-graduação da UFMS são aqui descritas: 

 
1. Lato Sensu 

A pós-graduação lato sensu pode ser dividida em dois grandes grupos de cursos: Cursos de 

Residência e Cursos de Especialização. As ações acadêmico-administrativas constantes do PDI e que 

estão relacionadas com a política de ensino para os cursos de pós-graduação lato sensu levam em 
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consideração a aprovação pelos colegiados das Unidades Acadêmicas Setoriais, o acompanhamento 

e a avaliação dos cursos ofertados, o atendimento às demandas socioeconômicas da região de 

inserção da IES e a articulação da oferta dos cursos lato sensu com as áreas da graduação. Essas ações 

e políticas são responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão, mais especificamente da Escola de 

Extensão, no que concerne a cursos de especialização lato sensu, e da Divisão de Programas de 

Residências (DIRES), no que concerne a programas de residência. 

Atualmente, a UFMS conta com três Programas de Residências Uniprofissionais, três 

Programas de Residências Multiprofissionais e vinte e uma especialidades relativas aos Programas 

de Residência Médica. A Tabela 122 apresenta o número de vagas por programa ofertado, durante 

os anos de 2018 e 2019. 

 
Tabela 122 - Quantitativo de vagas ofertadas nos Programas de Residência em 2018, 2019 e 2020. 

Programas de Residência Multi e Uniprofissional 2018 2019 2020 

Uniprofissional em Medicina Veterinária 16 16 16 

Uniprofissional em Cirurgia Buco-Maxilo-Faciais 2 2 2 

Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica 6 6 6 

Multiprofissional em Atenção ao Paciente Crítico 18 18 18 

Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados 14 14 14 

Multiprofissional em Reabilitação Física 0 8 8 

Total 56 64 64 

Fonte: Propp 2019 

 
Com relação aos programas de residência da área médica, a UFMS ofertou em 2019 e 2020 

um total de vinte e uma especialidades, mostradas na Tabela 123. 

 
Tabela 123 - Estudantes Matriculados nos Programas de Residência da área médica em 2018, 2019 e 
2020. 

Especialidades em Residência Médica 
Nº 

MATRICULADOS 
2018 

Nº 
MATRICULADOS 

2019 

Nº 
MATRICULADOS 

2020 

Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica* 0* 6 6 

Residência Médica em Cirurgia 
Cardiovascular 

2 2 2 

Residência Médica em Clínica Médica 20 20 20 

Residência Médica em Cirurgia Geral 14 6 6 

Residência Médica em Psiquiatria 9 9 9 

Residência Médica em Pediatria 24 24 24 

Residência Médica em Neonatologia 5 5 5 

Residência Médica em Infectologia 7 5 5 

Residência Médica em Urologia 3 3 3 
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Residência Médica em Reumatologia 4 4 4 

Residência Médica em Pneumologia 2 4 4 

Residência Médica em Dermatologia 9 9 9 

Residência Médica em Cardiologia 6 6 6 

Residência Médica em Cirurgia Vascular 2 2 2 

Residência Médica em Medicina Intensiva 
Pediátrica 

2 3 3 

Residência Médica em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem 

6 6 6 

Residência Médica em Homeopatia 1 1 1 

Residência Médica em Ortopedia e 
Traumatologia 

11 12 12 

Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia 

12 12 12 

Residência Médica em Medicina de Família 
e Comunidade 

7 2 2 

Residência Médica em Oftalmologia 3 4 4 

Total 149 145 145 

Fonte: Propp 2020    

 
2. Stricto Sensu 

No âmbito da pós-graduação stricto sensu, várias políticas e ações de pós-graduação vêm 

sendo executadas com relação, por exemplo, ao aspecto da avaliação dos cursos. A partir da 

avaliação quadrienal realizada pela Capes e consolidada no final de 2017, foi possível a concepção de 

ações visando a consolidação e melhoria dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFMS. 

Ressalta-se a considerável melhora nos conceitos dos programas da UFMS. 

O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação implantado pela Capes baseia-se em uma estrutura 

composta por comitês de área, cujos avaliadores são membros da própria comunidade científica de 

cada uma das áreas de conhecimento. Nesse sentido, o processo de avaliação possui uma significativa 

legitimidade junto à comunidade. Mais ainda, diversos aspectos relativos ao fomento dos programas 

de pós-graduação estão diretamente relacionados aos conceitos obtidos por eles. Dessa forma, 

torna-se necessário o acompanhamento constante dos programas por parte da Propp, levando em 

conta todos os três quesitos (e seus sub-quesitos) constantes da avaliação. Esses quesitos envolvem 

aspectos relacionados à proposta, formação e impacto social do Programa de Pós-graduação. 

No sentido de promover uma política de acompanhamento constante dos PPGs da UFMS, a 

Propp estabeleceu a exigência de que cada um dos programas fizesse seu planejamento estratégico 

para o próximo quadriênio de avaliação, levando em conta os quesitos utilizados pela Capes, a 

comparação com programas de mesma área com conceitos elevados em outras instituições, além de 
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políticas internas de credenciamento/descredenciamento de docentes e melhor aproveitamento das 

linhas de pesquisa em função do corpo docente. 

Outra ação visando a melhoria e consolidação da pós-graduação stricto sensu da UFMS foi a 

criação em 2017 do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFMS. Esse fórum 

tem como principal objetivo a construção de um ambiente contínuo de discussões, aprimoramento 

e consolidação dos programas de pós-graduação. Esse ambiente, que consiste em uma das metas do 

PDI, continuou a funcionar em 2019, sendo, portanto, atingida. 

Para a criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu, e com a nova política de 

avaliação imposta pela Capes, torna-se necessária a definição pela UFMS de uma política interna com 

novos critérios para a oferta de novos PPGs. Essa política foi aprovada no final de 2018. Em particular, 

essa nova política leva em consideração a necessidade de verticalização, com prioridade para a 

abertura de novos cursos de doutorado, além de não mais permitir novos PPGs que contenham linhas 

de pesquisa já existentes em PPGs em funcionamento. 

O número de estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu na UFMS 

subiu em 2019 (em relação a 2018) de 2328 para 2453, perfazendo um aumento de 

aproximadamente 5,36%. Esse aumento reflete a criação de novos programas, que tiveram seu início 

em 2019, quais sejam, Mestrado em Educação e Enfermagem (CPTL), Doutorado em Geografia 

(CPTL), Doutorado em Estudos de Linguagens, Mestrado e Doutorado em Biotecnologia, Doutorado 

em Ciência da Computação. 

Com relação ao contingente de bolsas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, 

o número total de bolsas de mestrado e doutorado disponíveis em 2019 diminuiu em relação a 2018. 

Houve uma queda de 340 bolsas de mestrado (2018) para 230 (2019); as bolsas de doutorado 

aumentaram de 239 (2018) para 242 (2019), e as bolsas de Pós-doutorado (PNPD) reduziram de 31 

(2018) para 29 (2019). Esta diminuição foi em virtude dos cortes da Capes com relação às bolsas nos 

cursos conceito 3 e 4, fato este que tende a prejudicar o andamento de grande parte dos Programas 

da UFMS, que oferecem somente curso de mestrado. 

A UFMS, no que diz respeito à formação de pesquisadores, aspecto muito importante que 

afeta diretamente a pós-graduação, atende aos princípios do Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG) 2011-2020, elaborado pela Capes, e cujo princípio de sistema educacional é tido como um 

fator estratégico no processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade brasileira. 

O Plano representa uma referência institucional indispensável à formação de recursos humanos 

altamente qualificados e ao fortalecimento do potencial científico-tecnológico nacional. Cabe à pós-
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graduação a tarefa de formar os profissionais aptos a atuar, nos diferentes setores da sociedade e 

capazes de contribuir, a partir da formação recebida, para o processo de modernização do País. É no 

interior do Sistema Nacional de Pós-Graduação que, basicamente, ocorre a atividade da pesquisa 

científica e tecnológica brasileira. 

Com relação a aspectos relacionados à reformulação, implementação e gestão dos projetos 

pedagógicos dos cursos, durante os anos de 2017-2018, todos os PPGs fizeram seus planejamentos 

estratégicos para o quadriênio 2017-2020, que corresponde ao próximo período a ser avaliado pela 

Capes. Esses planejamentos estão e serão acompanhados pela PROPP, no sentido de auxiliar na 

gestão dos programas, em particular no acompanhamento de seus projetos pedagógicos. 

Atualmente a UFMS conta com um programa com conceito CAPES 6, o PPG em Ecologia e 

Conservação. Nos parâmetros da CAPES, a nota 5 é atribuída a cursos de excelência em nível nacional 

e as notas 6 e 7 correspondem a cursos de qualidade internacional. 

A Tabela 124 apresenta de forma resumida os conceitos dos programas da UFMS. 

 
Tabela 124 - Conceitos Capes atuais dos Programas de Pós-Graduação da UFMS. 

Cursos / Conceitos S/C C 3 C 4 C 5 C 6 
Total de 
Cursos 

Mestrados Acadêmicos 5 13 12 4 1 35 

Mestrados Profissionais 0 7 2 2 0 11 

Mestrados Total 5 20 14 6 1 46 

Doutorados  0 16 4 1 21 

Total por Conceito Capes 10 40 44 16 3 113 

Fonte: PROPP, 2019 

 
Em termos percentuais, do total de programas de mestrados e doutorados, 74,34% 

apresentam Conceito Capes 3 e 4. 

No Quadro 27 são apresentadas as potencialidades e fragilidades da PROPP no ano de 2020. 
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Quadro 27 - Potencialidades e Fragilidades da PROPP em 2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhoria 

(vigentes ou previstas) 

Diminuição do 
financiamento da 

pós-graduação pela 
CAPES 

- Inserção de outras 
modalidades de 
cursos (EAD, 
alternativas de 
horários para alunos 
que trabalham) 
- Fomento privado e 
convênios para 
cursos 

- Cursos que 
demandam 
laboratórios não têm 
como se autosustentar 
- Diminuição da 
procura pelos cursos 
de pós-graduação 
stricto sensu 

- Discussão no Fórum de Coordenadores 
sobre novas modalidades de curso e 
construção de apoio para os Programas 
para implantá-las 
- Desenvolvimento de mecanismos de 
apoio via instituições privadas ou públicas 
com aporte financeiro via AGINOVA 

Aumento de oferta 
de pós-graduação 

stricto sensu 
(cursos e vagas) 

- Fortalecimento da 
pós-graduação 
- Mais recursos 
descentralizados 
pela Capes 
- PPGs com 
conceitos melhores 
junto a Capes 
- Melhoria da 
qualidade dos 
egressos 

- Dependência de 
aprovação da Capes 
- Menor número da 
capacidade de 
orientação, devido a 
muitas aposentadorias 

- Contratação de professores visitantes 
(http://visiting.ufms.br) 
- Abertura de editais para pesquisadores 
sênior (https://propp.ufms.br/edital-para-
inscricao-de-pesquisador-senior-2019/) 
- Apoio da CPG/PROPP na construção de 
novos PPGs 

Aumento do 
conceito médio 

CAPES 

- Fortalecimento da 
pós-graduação 
- Mais recursos 
vindos da Capes 

- Manutenção dos 
conceitos depende 
muito da 
produtividade do 
corpo docente 

- Fomento interno para publicações, além 
de editais para instalação e manutenção de 
equipamentos. 

Desempenho dos 
programas de pós-

graduação 

- Aprovação de 
cursos mais 
qualificados 
- Melhor 
aproveitamento do 
corpo docente na 
pós-graduação 
- Aumento do 
volume de recursos 
pela Capes 

- Dependência de 
recursos da Capes 
- Dependência de 
novos critérios de 
avaliação da Capes 
(nova ficha de 
avaliação, divulgada 
em Seminários de Meio 
Termo) 

- Maior fiscalização 
- Critérios para distribuição das bolsas 
destinadas à Propp 
- Construção conjunta de ações 
institucionais por comissões para 
implementação a partir da nova ficha de 
avaliação e de discussões no Fórum de 
Coordenadores. 

Melhoria do 
impacto das 
produções 

científicas e da 
visibilidade 

internacional 

- Projeto Capes Print 
aprovado 
- Política 
institucional de 
internacionalização 
em vigor 

- Dificuldades com a 
língua 

- Promoção do curso EMI – English as a 
Medium of Instruction 
- Editais indutores a internacionalização 
(revisão de língua ao invés de tradução) 

Discussão, 
aprimoramento e 
consolidação dos 

programas de pós-
graduação. 

- PPGs com 
conceitos melhores 
junto a Capes 
- Melhoria da 
qualidade dos 
egressos 

- Rejeição por parte de 
alguns programas em 
ter acompanhamento 
mais próximo 

- Revisão frequente dos planejamentos 
estratégicos dos PPGs 
- Acompanhamento ainda mais próximo de 
cada PPG 

Aumento da oferta 
de bolsas 

PIBIC/PIBITI 

- Aumento no 
número de bons 
candidatos a pós-
graduação 

- Dependência da 
disponibilidade de 
recursos do CNPq e da 
Fonte 112 (para as 

- Maior fiscalização nas atividades 
executadas (com exigência de relatórios 
mais frequentes) 

http://visiting.ufms.br/
https://propp.ufms.br/edital-para-inscricao-de-pesquisador-senior-2019/
https://propp.ufms.br/edital-para-inscricao-de-pesquisador-senior-2019/
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- Aumento da taxa 
de permanência na 
graduação 

bolsas pagas pela 
UFMS) 

Publicações de 
artigos científicos 

em periódicos 

- Maior número de 
publicações com 
qualidade 

- Dependência da 
disponibilidade de 
recursos da Fonte 112 

- Melhoria nos valores e exigências no edital 
de taxa de publicação e revisão em inglês, a 
partir das demandas e aproveitamento dos 
editais de 2019 

Projetos de 
pesquisa apoiados 

com fomento 
externo 

- Aumento no 
montante de 
recursos de agências 
de fomento 
- Maior 
independência de 
pesquisadores 
quanto ao fomento 
interno 

- Recursos cada vez 
mais escassos 
- Falta de garantia de 
repasse por parte das 
agências 

- Maior divulgação das chamadas 

Elevar a quantidade 
de projetos no 

âmbito da Base de 
Estudos do 

Pantanal e de 
Bonito 

- Aumento das 
publicações 
qualificadas nas 
áreas que fazem uso 
da diversidade e da 
infraestrutura das 
Bases 
- Regulamentação 
da Base de Estudos 
de Bonito 

- Custo de manutenção 
da Base de Estudos do 
Pantanal e de Bonito 
(funcionários técnico-
administrativos, 
alimentação, custeio 
em geral) 

A Propp pretende lançar em 2020 um edital 
específico para custear missões pesquisas 
em campo, incluindo a utilização das bases 
de pesquisa do Pantanal e de Bonito. 

Defender os 
interesses dos 

participantes de 
pesquisa em seres 

humanos e 
contribuir no 

desenvolvimento 
da pesquisa dentro 
de padrões éticos, 
em observância ao 

item VII. 02, da 
Resolução do 

Conselho Nacional 
de Saúde (CNS)/ 

Ministério da Saúde 
(MS) nº466 de 
2012, e demais 

diretrizes e normas 
regulamentadoras 
vigentes e Norma 

Operacional nº 001 
de 2013 (CNS) 

- Zelo pela realização 
de pesquisas em 
conformidade com 
as diretrizes de ética 
em pesquisa 
nacionais 

- Demanda de projetos 
para análise mensal; 
disponibilidade dos 
membros do colegiado 
para participação nas 
reuniões, que exigem 
quórum, devido às 
outras atividades 
institucionais 

- Convidar novos membros para o 
Colegiado; reorganizar a estrutura 
qualitativa do Colegiado visando a 
participação assídua dos membros; solicitar 
às unidades setoriais a liberação dos 
membros do Colegiado para a participação 
nas reuniões ordinárias e extraordinárias 

Fonte: PROPP, 2020 

 

3.3.1.10 Ensino, Pesquisa e Extensão – HUMAP 
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A Gerência de Ensino e Pesquisa atua no planejamento e execução das atividades de apoio ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, com a missão de "propiciar ambiente adequado com a 

implementação de ações de infraestrutura física, tecnológica e recursos humanos para o ensino, a 

pesquisa e a extensão na área da saúde e em outras áreas do conhecimento no Humap-UFMS, 

permitindo a educação comprometida com a ética, a cidadania, o conhecimento e o atendimento às 

necessidades contemporâneas". 

Os Programas de Residência em Saúde que utilizam o Humap-UFMS como unidade executora 

e campo de atividades práticas ofereceram 73 vagas para formação de especialistas em cursos de 

residências na área de saúde com duração de 1 a 4 anos. Atualmente, o Humap-UFMS atende 197 

alunos de especialização em nível de residência, conforme Tabela 125, Tabela 126 e Tabela 127. 

 
Tabela 125 - Número de alunos por programa de residência médica. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA R1 R2 R3 R4 TOTAL 

CARDIOLOGIA 2 3 - - 5 

CARDIOVASCULAR - - 1 1 2 

CIRURGIA GERAL 1 1 - - 2 

CIRURGIA VASCULAR 0 1 - - 1 

CLÍNICA MÉDICA 10 10 - - 20 

DERMATOLOGIA 3 3 3 - 9 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 4 4 4 - 12 

HOMEOPATIA 1 0 - - 1 

INFECTOLOGIA 3 3 1 - 7 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 1 0 - - 1 

MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA  2 2 - - 4 

NEONATOLOGIA 1 3 - - 4 

OFTALMOLOGIA 1 1 1 - 3 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 4 4 4 - 12 

PEDIATRIA 12 12 - - 24 

PNEUMOLOGIA 2 2 - - 4 

PSIQUIATRIA 3 3 3 - 9 

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO COM 
IMAGEM 

2 2 2 - 6 

REUMATOLOGIA 2 2 - - 4 

PRÉ REQUISITO ÁREA CIRURGIA BÁSICA 6 6 - - 12 

UROLOGIA 1 1 1 - 3 

TOTAL 145 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020) 
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Com relação as residências multiprofissionais em saúde o Humap-UFMS oferta 

periodicamente vagas nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e odontologia, 

sendo em 2020, 37 estudantes participando dos programas de forma ativa: 

 
Tabela 126 - Número de alunos por programa de multiprofissional em saúde. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

R1 R2 RESIDENTES 

ENFERMAGEM 4 3 7 

FARMÁCIA 4 4 8 

FISIOTERAPIA 4 4 8 

NUTRIÇÃO 4 3 7 

ODONTOLOGIA 2 2 4 

TOTAL 34 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020) 

 
O hospital oferta ainda, vagas nas residências uni profissionais em saúde, abrangendo as áreas 

de enfermagem obstétrica e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial: 

 
Tabela 127 - Número de alunos por programa de uni profissionais. 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 
UNIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

RESIDENTES 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 12 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCOMAXILOFACIAL 

6 

TOTAL 18 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020) 

 
A Gerência de Ensino e Pesquisa, durante o ano de 2020, trabalhou por meio da Comissão 

Permanente de Residências em Saúde do Humap-UFMS, composta pela GEP/Humap-UFMS, 

COREME/PROPP-UFMS e COREMU/PROPP-UFMS, para cadastrar preceptores e identificar 

necessidades de capacitação em cada área a fim de melhorar a integração e dar suporte às 

necessidades de apoio dos Programas de Residência e melhoria das condições de ensino no hospital. 

Nesse sentido, com base no feedback dos formulários de avaliação aplicados no ano anterior, 

foram desenvolvidas ações que são monitoradas de forma continuada por meio das avaliações 

periódicas após o fim de cada ciclo em campo de prática que permitem ao aluno avaliar a estrutura 

oferecida e nortear as propostas de ações e melhorias do ensino. A consolidação desses formulários 

tem permitido a criação e avaliação de indicadores de satisfação e de qualidade do ensino no 

hospital. 
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Além dos Programas de Residência em Saúde, a Gerência de Ensino e Pesquisa, por meio da 

Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico, mantém o apoio e o 

incentivo ao desenvolvimento com qualidade dos cursos de graduação nas áreas de saúde e, 

buscando melhorar e ampliar as áreas de atuação, alunos da engenharia de produção, engenharia 

civil, engenharia elétrica, arquitetura e urbanismo da UFMS, além dos alunos do curso de medicina 

do campus de Três Lagoas e enfermagem do campus de Coxim, também foram acolhidos e tiveram 

a oportunidade de desempenhar suas atividades curriculares no campo do Humap-UFMS. 

 
Tabela 128 - Número de alunos em estágio obrigatório em 2020.1. 

Total de alunos em Estágio Obrigatório – 2020-
1 

UFMS UCDB Total 

Medicina 175 0 175 

Medicina Três Lagoas 19 0 19 

Fisioterapia 4 6 10 

Enfermagem 36 18 54 

Nutrição 2 0 2 

Psicologia 0 1 1 

Farmácia 4 5 9 

Biomedicina 0 4 4 

Engenharia Elétrica 0 1 1 

Total 240 35 275 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020) 

 
Com o agravamento da pandemia, o número de estudantes em estágio obrigatório foi 

drasticamente reduzido no segundo semestre de 2020, por medidas de biossegurança visando a 

redução de circulação de pessoas no âmbito do hospital, apenas os alunos em estágio obrigatório 

para a conclusão de curso permaneceram em atividades. 

 
Tabela 129 - Número de alunos em estágio obrigatório em 2020.2. 

Total de alunos em Estágio Obrigatório – 2020-
2 

UFMS UCDB Total 

Medicina 103 x 103 

Medicina Três Lagoas x x 0 

Fisioterapia 6 10 16 

Enfermagem x 14 14 

Nutrição 8 28 36 

Psicologia 1 x 1 

Farmácia 22 x 22 

Biomedicina x 4 4 

Engenharia Elétrica 1 x 1 

Engenharia Civil 1 x 1 
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Total 142 56 198 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020) 

 
A simulação como metodologia de ensino vem ganhando espaço na formação profissional por 

permitir que um grupo de pessoas experimente a representação de um acontecimento real, com o 

propósito de praticar, aprender, avaliar ou entender sistemas ou ações humanas, mantendo 

princípios de segurança do paciente, nesse sentido o centro de simulação realística do Humap foi de 

extrema importância nos treinamentos das equipes para enfrentamento da covid-19, na tabela 

abaixo é possível avaliar o número de profissionais capacitados. 

 
Tabela 130 - Treinamentos realizados no centro de simulação realística, 2020. 

Treinamentos realizados no Centro de Simulação Realística 

Mês Nº Treinamentos N° Participantes 

Janeiro 3 21 

Fevereiro 1 8 

Março 17 136 

Abril 14 140 

Maio 24 216 

Junho 23 297 

Julho 25 250 

Agosto 18 180 

Setembro 7 43 

Outubro 3 18 

Novembro 9 71 

Dezembro 0 0 

Total 144 1380 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020). 

 
Atualmente, além dos cursos da UFMS, são atendidos nos laboratórios os estudantes dos 

cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia da Universidade 

Católica Dom Bosco. 

O Humap-UFMS também atua como centro de pesquisa e produção de conhecimento em 

diversas áreas. A realização de vários projetos de pesquisa e extensão, em área básica e clínica, 

contribuem para a melhoria do ensino, estudo de doenças e qualidade no atendimento prestado ao 

paciente. No período de janeiro a outubro de 2020, 52 projetos foram avaliados pelo Setor de Gestão 

da Pesquisa e Inovação Tecnológica e tiveram sua realização aprovada pelo Colegiado Executivo do 

Humap-UFMS, esse número é relativamente menor do que o de 2019, uma vez que muitos projetos 
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foram analisados de acordo com as medidas de biossegurança adotados pelo hospital e autorizados 

quando não comprometiam a segurança diversos públicos em atendimento no local. 

Na área da pesquisa, o Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica da Gerência de 

Ensino e Pesquisa trabalhou para manter atualizados os registros de pesquisas realizadas no Humap-

UFMS e identificar potencialidades de pesquisas clínicas e aplicadas. Em conjunto com a 

Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica da Ebserh-Sede tem trabalhado em diretrizes e 

normativas para pesquisa em rede. O apoio aos investigadores de Pesquisa Clínica e o suporte obtido 

com novos contratos de interveniência administrativa permitiram a captação de novos projetos de 

pesquisa clínica patrocinada. 

Atualmente, o Humap-UFMS possui em execução pesquisas básicas e pesquisas aplicadas com 

ênfase em bioprospecção de substâncias anticâncer, doenças raras e negligenciadas, 

infectocontagiosas, doenças do aparelho respiratório, saúde materno-infantil, neonatologia, células 

tronco e terapia celular; além de pesquisas clínicas nas áreas de cardiologia e dermatologia, abaixo 

apresenta-se o número de projetos de pesquisa em andamento em 2020. 

 
Tabela 131 - Projetos de pesquisas em andamento no Humap-UFMS, 2020. 

Projetos de Pesquisa aprovados no Setor de Gestão da 
Pesquisa e Inovação Tecnológica 

Janeiro 6 

Fevereiro 0 

Março 7 

Abril 0 

Maio 5 

Junho 9 

Julho 2 

Agosto 6 

Setembro 4 

Outubro 8 

Novembro 2 

Dezembro 3 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020). 

 
Em fase final de instalação e ativação, a implantação do Centro de Processamento Celular é 

fruto de um convênio do Humap-UFMS com a Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do 

Câncer, com financiamento do BNDES, dotará o hospital com infraestrutura física e equipamentos 

altamente especializados, podendo ter como atribuições a captação e seleção de prováveis doadores 

de células e tecidos, incluindo células-tronco hematopoéticas e células-tronco mesenquimais. 
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O novo Centro de Processamento Celular abre perspectiva sem precedentes para tratamento 

regional de diversas doenças onco-hematológicas e aumenta a representatividade genética da 

população brasileira, complementando a busca por doadores para transplantes em pacientes que 

não têm doador familiar. A unidade é também um novo eixo de treinamento médico, de pesquisa e 

terapia celular no Brasil, único no Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) foi reestruturado e tem realizado 

avaliações de demandas oriundas da Ebserh-Sede. A capacitação da equipe, a estruturação de grupos 

de pesquisa e áreas de afinidade e a produção científica permitiu ao Humap-UFMS conquistar lugar 

no seleto grupo de instituições membros da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(Rebrats). 

 
Tabela 132 - Projetos de pesquisas clínicas em andamento no Humap-UFMS, 2020. 

Indicadores de Pesquisa Clínica – janeiro a outubro de 2020 Nº. 

Número de pesquisas clínicas iniciadas 11 

Números de pacientes screenados 68 

Número de pacientes randomizados 44 

Número de Eventos adversos sérios documentados na CRF pelo centro 4 

Total de Recursos recebidos R$ 74.664,18 

Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2020). 

 
A pesquisa clínica constitui-se um elo como meio social, pois seus resultados geram benefícios 

aos indivíduos que aguardam as inovações tecnológicas em saúde para diminuição das 

comorbidades. A relevância da participação de uma instituição em um ensaio clínico está em 

oportunizar que uma população faça parte do grupo de estudos para o desenvolvimento de um 

fármaco onde, características genéticas populacionais sejam consideradas e assim gerar produtos 

eficazes para grupos populacionais mais diversos. 

Nesse sentido, no Humap-UFMS estão em execução pesquisas básicas e pesquisas aplicadas 

com ênfase em bioprospecção de substância anticâncer, doenças raras e negligenciadas, 

infectocontagiosas, doenças do aparelho respiratório, saúde materno-infantil, neonatologia, células 

tronco e terapia celular; e pesquisas clínicas com ênfase em cardiologia, dermatologia e nefrologia. 

Por fim, a Gerência de Ensino e Pesquisa tem envidado esforços no sentido de oportunizar 

aos alunos da nossa UFMS o melhor campo possível para as atividades de ensino de graduação e pós-

graduação, nas diversas áreas do conhecimento, cumprindo o papel de formação de excelência do 
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Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. 

 

3.3.1.11 Política de Internacionalização - AGINOVA 
 

A internacionalização, que na educação superior é fundamental para a transformação da 

educação, uma vez que contribui para a formação de profissionais com competências multiculturais 

e com enfoque global, e que pode ter como indicador o reconhecimento pela sociedade local e global 

dos resultados dos serviços prestados pela universidade, tem desafios a serem superados. Alguns dos 

desafios são as diferenças culturais, educacionais, normativas, além das distâncias geográficas. 

Para facilitar na superação de alguns desses desafios e nortear as decisões no processo de 

internacionalização foi construído o Plano Institucional de Internacionalização da UFMS (Resolução 

COUN/UFMS nº 80, de 30 de agosto de 2018), que consiste em documento formal com indicação de 

estratégias, ações, indicadores e acompanhamento que facilitem a tomada de decisões por parte dos 

gestores. 

Dessa forma, a Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais, por meio da 

Divisão de Relações Internacionais, tem empreendido esforços para execução das ações estratégicas 

mencionadas no referido Plano, com destaque para: a) promoção de ações para internacionalização 

nos programas de pós-graduação e nos cursos de graduação, mediante ofertas de Programas de 

Intercâmbio; b) consolidação da política linguística por meio de ofertas de cursos de idioma; c) 

consolidação e formalização de novas parcerias internacionais com países como: Argentina, Estados 

Unidos, Índia, Itália, Paraguai, Uruguai; d) fortalecimento da política de acolhimento e recepção de 

estrangeiros; e) construção de novas redes de parcerias internacionais; entre outras. 

Importante destacar que a internacionalização se efetiva quando há envolvimento integrado 

entre todas as unidades na UFMS, e sendo assim, as ações são e estão sendo desenvolvidas e 

implantadas com a colaboração: da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE) e da 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES); por meio de suas unidades internas. 

No quadro a seguir estão descritas as ações promovidas na área de Relações Internacionais 

no ano de 2020: 
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Tabela 133 - Ações promovidas na área de Relações Internacionais até novembro de 2020. 
Item Descritivo Quantidade 

Ações institucionais 
que visam a 

promoção da 
internacionalização 

1. Edital de Seleção Nº 2/2020 – 
AGINOVA/PROECE/UFMS-       Seleção de Bolsistas de Extensão 
para Projeto de Extensão para Internacionalização na UFMS. 

2. Edital de Divulgação AGINOVA/UFMS Nº 9/2020- Programa de 
Mobilidade Acadêmica UFMS e Universidade do Porto. 

3. Edital AGINOVA/PROGRAD/UFMS Nº 17 - Pré-seleção de 
Estudantes de Graduação para Participação na Seleção do 
GCUB para o Curso de Introdução à Cultura Chinesa. 

4. Realização do Conecta 2020 UFMS – Expandindo Fronteiras, 
nos dias 17 e 18 de fevereiro. 

5. Realização do Seminário de Internacional online da UFMS, nos 
dias 20 e 21 de outubro. 

6. Formalização de Acordo de Cooperação pela dupla graduação, 
celebrado entre a UFMS e a UNICAM (Itália). 

7. Execução do Projeto “UFMS Internacional – Conexão com o 
Desenvolvimento Científico, Inovação e Empreendedorismo 
para a Excelência na Internacionalização”. 

07 

Fonte: Dirin/AGINOVA, 2020. 

 

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 
 

Essa dimensão apresenta a comunicação da UFMS com a sociedade, o que inclui o público 

interno e externo. 

A imagem da UFMS junto à comunidade se deve, em grande parte, ao perfil do profissional 

formado e pela qualificação de seu corpo docente e técnico. Os indicadores de qualidade dos cursos 

oferecidos que fortalecem essa imagem são referendados pela procura de estagiários, egressos e a 

demanda existente para os cursos de pós-graduação. 

A UFMS, além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, apresenta uma intensa relação 

com a comunidade, descrita nas seções seguintes. 

 

3.3.2.1 Comunicação da IES com a comunidade externa e interna – Agecom 
 

Comprometida com a missão da Instituição e com o objetivo de ampliar a difusão, a 

socialização e a visibilidade dos conhecimentos promovidos na UFMS sobretudo em época de 

pandemia global da Covid-19, a Agência de Comunicação Social e Científica utiliza de várias 

estratégias e ações para fortalecer o relacionamento da UFMS com a comunidade externa e interna. 

Com as constantes transformações digitais, a Agecom tem ampliado sua atuação nas 

plataformas e redes sociais, sedimentando o relacionamento com a comunidade sul-mato-grossense 

e a comunidade universitária. Os maiores desafios de 2020 foram a agilidade e quantidade das 
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informações e as características inerentes do trabalho remoto, associados ao aumento do volume de 

atividades e demandas internas e externas. 

Mesmo com todos os esforços de comunicação e comprometimento de toda a equipe da 

Agecom, o crescimento da internet com a quantidade de informações que chegam por todos os 

meios muitas vezes prejudica a apreensão dos conteúdos produzidos pela Universidade, que se 

perdem nas plataformas digitais. Num ano que evidenciou a relação Comunicação, Educação e 

Tecnologia, entender esse cenário desafiador é fundamental para fazer as mensagens chegarem aos 

públicos estratégicos e prioritários. 

Além da assessoria da agência de publicidade e propaganda, o papel dos estagiários de 

comunicação em todos os câmpus e na Cidade Universitária, pelo programa Pró-estágio organizado 

pela Progep, foi fundamental para a realização das atividades da Agecom. 

Mesmo em meio a pandemia, a Agecom continuou a modernização e atualização da 

identificação e do ambiente interno, favorecendo a mobilidade e o acesso às unidades e câmpus. 

Foram produzidas e instaladas 3.898 placas de acrílico de porta para identificação em papel de todos 

os espaços. Todas com tradução em inglês e espanhol, o que exigiu esforços da equipe contratada 

pela Aginova para ampliar a internacionalização. O novo modelo facilita a atualização das 

informações, quando necessárias. 

Com o crescimento digital, houve um aumento significativo de produção de artes para as 

mídias sociais e lives, workshops e webinars nas diferentes plataformas. A Divisão de Produção Visual 

e Gráfica produziu cerca de 1.200 artes digitais para atender a essas solicitações, dobrando o total 

de 600 peças em 2019, e de 400, em 2018. 

 

3.3.2.1.1 Produção de conteúdo a distância 

 
A produção dos materiais exigiu um esforço e um planejamento maior das equipes, para 

organizar o fluxo e contatar as fontes para os diferentes programas e produtos. A integração entre 

todas as áreas das três divisões também foi um fator muito positivo de 2020. 

Mesmo nesse cenário desafiador, a equipe da Agecom atuou de forma colaborativa para a 

produção de conteúdo a distância ou em rodízio presencial. Seguindo as diretrizes da Universidade e 

o Plano de Biossegurança da unidade, os profissionais de comunicação, tanto servidores quanto 

terceirizados, em conjunto com os estagiários, conseguiram manter as atividades com qualidade e 

eficiência, superando as expectativas. 
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Em termos de relacionamento externo, a visibilidade da UFMS na mídia é uma estratégia 

importante para levar as informações da Universidade para a sociedade em geral. Uma das 

ferramentas ainda utilizadas para mensuração e acompanhamento é o clipping das matérias 

veiculadas na imprensa. O levantamento é realizado periodicamente e enviado em forma de 

relatório, com análise das matérias em positivas, neutras ou negativas, por e-mail. Durante 2020, o 

resultado foi excelente e superou os anos anteriores. Foram 241 relatórios de clipping, com 4.791 

matérias publicadas, sendo 73% positivas, 25% neutras e 2%, negativas. Em 2019, foram produzidos 

232 relatórios, que totalizaram 4.456 matérias, sendo 64% positivas, 32% neutras e 4% negativas. E 

em 2018 foram 237 com 4 mil publicações, classificadas em 39% positivas, 53% neutras e 8% 

negativas. 

 
Figura 9 - Comparativo de Relatório de Clipping de 2018, 2019 e 2020. 

 

Fonte: DIPJOR/AGECOM (2020). 

 
Durante 2020, foram publicadas 1.397 notícias no Portal UFMS.br. Em 2019, foram 1.351 e 

em 2018, 1.258. No decorrer do ano, a assessoria de comunicação atendeu 466 solicitações da 

imprensa, realizadas por e-mail ou pelo WhatsApp, principalmente TV Morena, SBT MS, Campo 

Grande News e Mídia Max. Em 2019, foram os mesmos veículos, totalizando 290 solicitações, 

superando também 2018, com 268. O aumento das solicitações reflete também o aumento das 

notícias produzidas pela UFMS. 

Outro indicador importante é a interação pelas plataformas das redes sociais. Nessas 

plataformas digitais, a comunicação é feita tanto com a comunidade interna quanto externa. Por isso, 
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uma excelente forma de contato com os públicos estratégicos e prioritários, que pode contribuir para 

o fortalecimento da imagem institucional. 

Com a pandemia, os compartilhamentos e as trocas realizadas nas redes sociais foram 

intensificados, crescendo também a polarização e as ofensas entre grupos opostos. Também houve 

crescimento de outras plataformas e a migração do Facebook, que até 2019 era considerada a maior 

rede de relacionamentos na internet. Isso explica, por exemplo, o número de alcance no Facebook, 

que atingiu em 2018 e 2019 8 e 7 milhões de pessoas respectivamente, mas que em 2020 caiu para 

4,3 milhões. Mesmo assim, quanto às curtidas, a FanPage apresentou crescimento: de 38.777 

curtidas, em novembro de 2018, para 47.919 em 2019, e agora para 51.870 em 2020. 

No Instagram, o perfil da UFMS passou de 13.110 seguidores, em 2018, para 26.987 em 2019 

e atingindo em 2020, 35.141, um crescimento de 168%. As curtidas nas postagens ao longo do ano 

também aumentaram expressivamente, passando de 70 mil, em 2018, para 151.778, em 2019, para 

185.700, em 2020. O alcance total na plataforma chegou a 3 milhões de pessoas, também acima do 

total de 2019, que chegou a quase 2 milhões. O Instagram neste ano se tornou a principal porta de 

acesso às informações da Universidade entre as redes sociais. Isto se deve tanto a um aspecto global 

de consolidação e superação dos números do Facebook, quanto a características específicas, 

relacionadas a uma maior frequência de publicação, por exemplo. 

Já o perfil institucional na rede social Twitter aumentou o número de seguidores. Em 2018, 

eram 5.827 passando para 7.315 e alcançando em 2020, 8.879, um crescimento de 68%. As 

impressões, número de vezes em que viram o tweet, ficaram em torno de 1,5 milhão tanto em 2019 

quanto 2020. 

Ao decorrer do período de isolamento social, apenas grandes acontecimentos na 

Universidade geraram um número elevado de alcance e engajamento orgânico, entre eles os 

destaques foram a Consulta pública à comunidade universitária para a Reitoria 2020-2024, realizada 

em julho, e o Integra UFMS 2020 – Live, realizado em outubro. A campanha “UFMS contra o 

Coronavírus”, que contou com posts patrocinados entre maio e junho de 2020, também possibilitou 

maiores índices. Em contrapartida, períodos como o início e o final do segundo semestre letivo foram 

os que contaram com os menores índices de alcance das publicações no Facebook. 

 

3.3.2.1.2 WhatsApp, E-mail e Spotify 
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Como o grande desafio da comunicação atual é a competição com o volume de informações 

disponíveis pelas plataformas, a estratégia é reforçar o conteúdo principal por vários meios. Assim, a 

Agecom repercute as informações nos diferentes formatos nos canais institucionais, tanto nas mídias 

sociais, quanto no Portal UFMS.br, na TV UFMS e na Rádio Educativa UFMS 99.9. 

Por isso, a comunicação com a comunidade interna e externa foi intensificada por meio de 

envio de mensagens pelo WhatsApp institucional e da newsletter UFMS Informa por e-mail. A 

produção de conteúdo foi sistematizada, após a definição de fluxos e planejamento para a criação 

das mensagens e dos formatos selecionados. 

A newsletter UFMS Informa é semanal e reúne as principais notícias veiculadas no Portal 

UFMS.br, os links para os editais abertos e um destaque da TV UFMS. O boletim é enviado para toda 

a comunidade universitária no formato html, no e-mail disponível no cadastro de estudantes e 

servidores. Em 2020, foram produzidas e enviadas 43 newsletters. O número é muito significativo em 

comparação aos anos anteriores, quando foram distribuídas 12 e 11, respectivamente. 

 Já a mensagem no WhatsApp só é enviada para as pessoas que autorizarem o recebimento 

das informações. Para isso, basta enviar uma mensagem para o número 67 9895-4572. Da mesma 

forma que a newsletter, os destaques do Portal UFMS.br são enviados pelo WhatsApp. Não é um 

canal ativo para troca de mensagens, apenas para o envio de informações prioritárias. Ao longo de 

2020, foram enviadas 364 mensagens. O serviço teve início em 2019, mas era esporádico, sem 

registro do total enviado. 

Em 2020, após aprovação no Conselho Consultivo da Rádio Educativa UFMS 99.9, foi criado o 

perfil da UFMS no Spotify, com objetivo de oferecer playlists musicais e jornalísticas, com uma 

identidade voltada para o estudante da Universidade. De julho a dezembro houve um aumento de 

35% no total de seguidores e 222% nas curtidas das playlists. 

 

3.3.2.1.3 Radiodifusão Educativa 

 
O grande destaque de 2020, sem dúvida, foi a TV UFMS, que alcançou outro patamar tanto 

em termos de quantidade de produção quanto de visibilidade. Nesse sentido, a TV UFMS vem se 

consolidando como um canal de comunicação institucional com credibilidade e qualidade tanto para 

a comunidade universitária quanto para a sociedade em geral. 

Ao longo do ano, mesmo com o trabalho remoto a maior parte do tempo, foi possível observar 

o aumento das estatísticas do canal devido ao maior número de postagens, periodicidade e 
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principalmente às transmissões ao vivo que chamaram a atenção e a retenção do público. Em 2020, 

o canal da TV UFMS recebeu 570.389 visualizações e chegou ao final de 2020 com mais de 12 mil 

inscritos, enquanto que em 2019 havia pouco mais de 5 mil. Houve então 193% de aumento das 

visualizações no canal da TV UFMS no YouTube, com 183% do número de inscritos. 

 
Tabela 134 - Os 5 vídeos mais acessados em 2020. 

Tema Tipo Data 

Debate Público UFMS Transmissão Ao Vivo 16 de julho de 2020 

Amamentação Reportagem 9 de agosto de 2020 

Colação de Grau do curso de Medicina, do Campus 
de Três Lagoas 

Transmissão ao Vivo 1º de maio de 2020 

Colação de Grau da Faculdade de Medicina Transmissão ao Vivo 20 de julho de 2020 

A viabilidade da evolução à luz da Química Transmissão ao Vivo 5 de outubro de 2020 

Fonte: TV UFMS (2020). 

 
As 79 transmissões ao vivo realizadas pelo canal da TV UFMS no YouTube englobaram as 

reuniões de Conselhos, como nos anos anteriores, até as transmissões mais elaboradas e inovadoras 

como Colações de Grau on-line, webinares, roda de conversa, debates, assinatura de convênios, 

seminários e os tradicionais Festival Mais Cultura e Integra UFMS, exigindo um trabalho de força-

tarefa de toda a equipe e integrado com outras unidades como a Diaaf (Divisão de Acessibilidade e 

Ações Afirmativas) e a Agetic (Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação), com destaque 

para o uso de legendas e/ou libras nos materiais produzidos pela TV UFMS. 

Em 2019, a TV UFMS deu início à realização de transmissões ao vivo com meios próprios, tanto 

materiais quanto de profissionais, de palestras, audiências públicas, eventos e reuniões dos 

Conselhos Superiores da Universidade. No total foram realizadas 49 transmissões ao vivo: sendo 36 

com estrutura total da TV UFMS. Em 2018, em parceria com a TV Pantanal, foram 28. 

A TV UFMS manteve sua produção própria com 322 produções digitais em 2020, sendo que 

foram 149 em 2019 e apenas 28, em 2018, além da veiculação de 44 edições do jornal UFMS no canal 

14 da NET (TV fechada) e na TV Educativa, no canal 4.1 da TV aberta, de vídeos do projeto Repórter 

Júnior e de reportagens especiais aliada às demandas de edição de imagens e criação de vinhetas, 

que surgiram de projetos criados durante o período da pandemia das mais diversas unidades (10 ao 

todo). 

Ainda no que tange ao trabalho de edição de imagens, a TV UFMS atendeu demandas 

pontuais, como vídeos para o projeto Feira das Profissões do campus de Naviraí e o projeto Saberes 
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e Sabores, do campus de Três Lagoas, e também apoiou a divulgação de material produzido pelo 

Herbário da UFMS, do campus do Pantanal. 

Criado em 2019, o Radar UFMS foi produzido de fevereiro a março e de setembro a dezembro, 

totalizando 20 edições semanais. Em 2019, foram 43. O Radar UFMS é uma prestação de contas da 

Reitoria da UFMS e reúne a agenda dos gestores em até 2 minutos de programa, que também é 

veiculado em todas as redes sociais e na Rádio Educativa UFMS 99.9. 

No total, em 2020, foram computadas 412 produções institucionais (45, 2019; 28, 2018), 53 

reportagens especiais (18, 2019; 9, 2018); 137 Reportagens (249, 2019; 118, 2018); 24 Entrevistas 

(30, 2019; 7, 2018); 2 Todas as Artes (23, 2019; 8, 2018). 

Já a Rádio Educativa UFMS 99.9 manteve os 35 programas em sua grade semanal, mesmo 

com parte da equipe em trabalho remoto e outra parte em rodízio presencial. Também foram 

veiculados cinco programetes, programas radiofônicos curtos, criados em parceria com cursos e 

também com a TV UFMS. Foram veiculados o Conexão Arte, parceria com o curso de Artes Visuais; o 

Poesia do Mato, declamações de obras de poetas sul-mato-grossenses, em parceria com o curso de 

Letras; o MP Notícias, um boletim produzido pelo Ministério Público do Estado de MS; o podcast 

Economia e Negócios, produzido pelo curso de Administração do campus de Paranaíba, e o Radar 

UFMS, produzido pela TV UFMS. 

Em constante evolução e atualização, a Rádio Educativa também aumentou o seu acervo 

musical, passando de 16.639 músicas para 18.332 e agora para 19.977, mostrando o esforço de 

ampliar a audiência e manter a qualidade de sua programação. Em relação à campanha “UFMS contra 

o coronavírus”, a Rádio Educativa foi parceira de vários podcasts, como o “Falando de Direitos em 

época de coronavírus”, “Doses Diárias de Atividade Física”, e dicas de prevenção e medidas de 

segurança com integrantes do COE/UFMS. 

 

3.3.2.1.4 Produção Editorial 
 

Em 2020, a Editora UFMS deu continuidade à meta de fortalecimento de sua missão voltada 

para divulgação científica dos pesquisadores da Universidade. Durante esse ano, apesar das 

limitações impostas pela pandemia de coronavírus, foram arrecadados R$ 7.758, 95 por meio de 

vendas, predominantemente, por meio do e-mail da livraria, confirmando as projeções expostas no 

plano de arrecadação para 2020. Durante 2019, foram arrecadados R$ 15.205,57 por meio de vendas 

presenciais e pelo e-mail da livraria. Em 2018, o total foi de R$ 10.637,30. 
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Em relação às doações, foram feitas 872 em 2020. Num comparativo em relação aos anos 

anteriores, foram 2.052 obras doadas em 2019 e cerca de 1.000 em 2018. Por outro lado, a relativa 

facilidade da participação em eventos virtuais facilitou a participação da Editora UFMS em quatro 

feiras literárias em 2020, sendo que nos dois anos anteriores foi apenas uma. 

Para ampliar seu papel de difusora do conhecimento produzido na Instituição, em 2020 a 

Editora lançou o segundo edital Publica UFMS, para publicação de livros eletrônicos. Ao final do 

processo, foram selecionadas 32 obras que serão publicadas até meados de 2021. Em 2019, com o 

primeiro edital do Publica UFMS, foram selecionadas 21 obras que foram publicadas ao longo do ano 

de 2020. 

Durante esse período, a Editora UFMS produziu 2.800 exemplares impressos de obras de 

autores da comunidade universitária, o que mostra uma redução em relação ao ano anterior, quando 

alcançou 3.538 exemplares, e maior que em 2018, quando foram 1.500 exemplares. Em número de 

obras, foram publicadas 35, enquanto em 2019, foram 17, e em 2018, apenas 3. Esses dados 

demonstram a forte e importante vocação da Editora UFMS para contribuir com a comunicação com 

a comunidade, tanto interna quanto externa à Instituição. 

As potencialidades e fragilidades da Agecom de 2020 estão apresentadas no Quadro 28. 
 
Quadro 28 - Potencialidade e Fragilidade da AGECOM de 2020. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES DE MELHORIAS 

Alcance Interno 

Crescimento da visibilidade e 
interação com a comunidade 
universitária 
Ampliação e fortalecimento 
de todos os canais 
institucionais – E-mail, site, 
Mídias Sociais, Rádio, TV e 
WhatsApp 

Mesmo com todos os 
esforços, a informação ainda 
não alcança toda a 
comunidade universitária 

Fortalecimento e maior 
interação com a direção e 
coordenadores de cursos  
Permanência dos 
estagiários/bolsistas nos 
câmpus e unidades 
estratégicas 

Alcance Externo 

Crescimento da visibilidade 
institucional por meio de 
campanhas de mídia e ações 
segmentadas 

Ausência de Mensuração dos 
resultados e de Pesquisa de 
satisfação 

Investimento em uma 
pesquisa de audiência e 
satisfação 
Contratação de serviço 
profissional de clipping 
Fortalecimento da livraria 
UFMS 

 

3.3.2.2 Comunicação da IES com a comunidade externa e interna – Ouvidoria 

 
A ouvidoria da UFMS é um espaço aberto para a sociedade. Configura-se num canal de 

comunicação direta entre o cidadão e a Instituição, visando o aprimoramento dos serviços prestados 

pela Universidade. 
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Compete à Ouvidoria receber sugestões, elogios, solicitações de providências, reclamações, 

denúncias e pedidos de acesso à informação referentes à Universidade. Além de receber as 

manifestações, analisá-las e encaminhá-las aos órgãos competentes para tratamento e apuração dos 

fatos, se for o caso, a Ouvidoria identifica situações irregulares, sugere melhorias e solicita 

providências, auxiliando na busca de soluções para os problemas existentes na Instituição. 

A Ouvidoria faz uso do sistema online para recebimento das manifestações denominado de 

Fala.BR, disponível em https://falabr.cgu.gov.br. O Sistema Fala.BR é uma plataforma desenvolvida 

e disponibilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), foi implementada no ano de 2019 e 

integra os serviços de Ouvidoria e Acesso à Informação. A plataforma, de uso gratuito, permite que 

qualquer usuário faça pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria. 

Para a sistematização dos dados apresentados neste relatório foram utilizados dados de 

referência do Painel “Resolveu?” da CGU, que apresenta estatísticas das Ouvidorias extraídas do 

Sistema Fala.BR e os dados de referência do Painel “Lei de Acesso à Informação” da CGU, que reúne 

as informações dos pedidos de acesso à informação, além dos dados combinados em planilhas que 

foram alimentadas ao longo dos meses de 2020. 

Ressalta-se que os dados apresentados pertinentes ao ano de 2020 referem-se ao período de 

01/01/2020 à 31/10/2020. 

 
Comparativo de Indicadores 

A Figura 10 apresenta o número de manifestações registradas no sistema Fala.BR, entre 2018 

e 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://falabr.cgu.gov.br/
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Figura 10 - Manifestações registradas no Sistema Fala.BR, entre 2018 e 2020. 

 
Fonte: Ouvidoria da UFMS (2020). 

 
No ano de 2020 houve diminuição nas demandas de Ouvidoria em relação a 2019. Entende-

se que a diminuição de manifestações em 2019 deve-se ao incentivo ao uso de ferramentas de 

controle social e democracia participativa por parte do Governo Federal e CGU, dentro e fora da 

Instituição.  

A Ouvidoria realiza um projeto denominado “Ouvidoria Itinerante”, projeto já realizado em 

todos os Câmpus e em todas as Unidades de Administração Setorial da Cidade Universitária, no qual 

são realizadas apresentações com o intuito de amadurecer a Comunidade Acadêmica quanto ao uso 

consciente desta ferramenta. Tal ação, embora não tenha sido realizada no ano de 2020, devido à 

pandemia de Covid-2019, também contribuiu para o número das demandas registradas neste ano, 

pois o que se percebeu nas apresentações é que muitos acadêmicos e até mesmo servidores ainda 

desconheciam a existência da Ouvidoria como órgão de controle e participação social e que, ao 

passar a conhecer, utilizam com mais frequência essa ferramenta de controle social. 

Dessa forma, com o reforço das apresentações da Ouvidoria Itinerante nos próximos anos, 

espera-se que as manifestações da Ouvidoria e Acesso à Informação mantenham uma média de mil 

demandas por ano, ou até mesmo que com a conscientização quanto ao uso correto da ferramenta 

haja uma redução no quantitativo de demandas anuais. 

Na Figura 11 podem-se observar as incidências de manifestações no ano de 2020, separadas 

por modalidade. 

 
 



 

393 
  

Figura 11 - Modalidades de manifestações registradas na Ouvidoria da UFMS em 2020. 

 
Fonte: Ouvidoria (2020). 

 
Observa-se que as modalidades “pedido de informação”, “comunicação” (manifestação 

anônima), “reclamação”, e “solicitação” apresentaram maior incidência no ano de 2020, e que 

apenas 6% das notificações foram arquivadas.  Ressalta-se que as manifestações arquivadas são 

demandas que não contiveram elementos suficientes para a apuração pela unidade competente ou 

demandas registradas em duplicidade. 

 
Assuntos Recorrentes 

Os temas recorrentes nas manifestações no ano de 2020 foram: 

 1º - Coronavírus (224 manifestações); 

 2º - Conduta Docente (64 manifestações); 

 3º - Graduação (42 manifestações); 

 4º - Cotas (28 manifestações); 

 5º - Concursos (26 manifestações); 

 6º - Certificados ou Diplomas (23 manifestações); 

 6º - Pós-Graduação (23 manifestações); 

 6º - Coleta de dados da Instituição (23 manifestações); 

 7º - Bolsas e Auxílios Estudantis (21 manifestações); 
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 8º - Administração (18 manifestações); 

 9º - Matrículas (17 manifestações); 

 9º Programa de Assistência à Saúde (17 manifestações); 

 10º - Bibliotecas (16 manifestações); 

 10º - Inscrição em curso/processo seletivo (16 manifestações); 

 
Manifestações de Ouvidoria 

Apresenta-se na Figura 12 um comparativo sobre cada modalidade de demanda recebida no 

período de 2018 a 2020 por meio do Sistema Fala.BR: 

 
Figura 12 - Modalidades de manifestações de Ouvidoria registradas em 2020. 

 
Fonte: Ouvidoria (2020). 

 
Percebe-se um decréscimo no quantitativo de todos os tipos de demandas de ouvidoria em 

relação ao ano de 2019. 

A partir da Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 do Ministério da Transparência 

e Controladoria-Geral da União/Ouvidoria-Geral da União, houve a inclusão da modalidade 

Comunicação, que são as denúncias e reclamações anônimas, e estas somam até o momento o total 

de 187 manifestações. 

Espera-se que a médio e longo prazo haja uma redução maior no número de denúncias e 

reclamações, especialmente as de cunho calunioso (denuncismo), visto que a Ouvidoria tem buscado 
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esclarecer à comunidade acadêmica quanto ao uso correto desta ferramenta de gestão, bem como 

quanto às possíveis consequências do mau uso da Ouvidoria para prática de denuncismo. 

O denuncismo está fortemente associado às comunicações (demandas anônimas) e a 

denúncias com nomes falsos, ambas com o intuito de ocultar a identidade do manifestante, pois 

muitas vezes essas demandas aportam informações caluniosas, imprecisas e falsas, gerando inclusive 

dissabores aos servidores da IES. Percebe-se que o denuncismo funciona principalmente como 

ferramenta de ataque individualizado. 

 
Manifestações de acesso à informação 

A Figura 13 apresenta as manifestações de acesso à informação no período de 2018 a 2020. 

 
Figura 13 - Manifestações de acesso à informação, entre 2018 e 2020. 

 
Fonte: Ouvidoria (2020). 

 
O maior volume de pedidos de informação vem de Comunidades Acadêmicas externas, para 

alimentar projetos de Mestrado e Doutorado com os dados desta Instituição. Outros temas 

frequentes em pedidos de informação são: cargos vagos, aproveitamento de aprovados em 

concursos e dados socioeconômicos de cotistas. 

 
Tempo Médio de Resposta 

Os registros do tempo médio de respostas entre os anos de 2018 e 2020 são apresentados na 

Figura 14. 
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Figura 14 - Registro do tempo médio de resposta de demandas de Ouvidoria de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Ouvidoria (2020). 

 
O tempo médio de resposta é calculado como a média de tempo entre a entrada da 

manifestação no sistema e a inclusão pela Ouvidoria da resposta fornecida pelo setor competente 

pela apuração/providências. 

As principais variáveis que impactam a média da resposta são o tempo de classificação da 

manifestação e a análise preliminar feita pela Ouvidoria e o tempo de resposta do setor. De maneira 

geral estas variáveis já diminuíram o tempo gasto, visto que o trabalho conjunto entre Ouvidoria e 

setores da Instituição tem se tornado mais maduro e fluido. 

Diversas mudanças na estrutura do Fala.BR e legislação estão permitindo mais agilidade nas 

respostas às manifestações. 

Ressalta-se que o prazo de resposta das demandas da Ouvidoria, estabelecido no Decreto nº 

9.492/2018, é de 30 dias, prorrogáveis mediante justificativa por mais 30 dias. Contudo, o tempo 

médio de resposta está bem abaixo deste número. Isso reflete o trabalho conjunto e mais afinado 

entre Ouvidoria e setores da Instituição e espera-se que em 2021 haja ainda uma redução maior 

neste número. 

Quanto às demandas de acesso à informação, ressalta-se que o prazo de resposta aos pedidos 

de acesso à informação, estabelecido na lei 12.527/11, é de 20 dias, prorrogáveis mediante 

justificativa por mais 10 dias. 

Na Figura 15 a seguir são apresentados os tempos médios de resposta dos pedidos de acesso 

à informação. 
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Figura 15 - Registro do tempo médio de resposta e-SIC, de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Ouvidoria (2020). 

 
Em relação ao tempo de resposta médio dos pedidos de acesso à informação, observa-se um 

aumento no ano de 2020. Embora os setores estejam mais acostumados com os pedidos de 

informação, em muitas demandas foi necessário acionar mais de uma unidade da UFMS, a fim de se 

obter as informações requeridas pelos solicitantes, pois em muitos pedidos foram requisitados dados 

sobre diversos setores da instituição. 

 
Respostas de Satisfação 

Com relação à resposta de satisfação do atendimento, o sistema Fala.BR questiona o cidadão, 

optativamente, após o recebimento da resposta conclusiva ou informação requerida, quanto à 

qualidade da informação fornecida pelos setores e quanto ao serviço prestado pela Ouvidoria. 

As informações de resposta de satisfação estão gravadas nos respectivos sistemas e podem 

ser acessadas apenas pelos analistas da Ouvidoria, mas também é possível a qualquer cidadão 

acessar o Painel “Resolveu?” e o Painel “Lei de Acesso à Informação” para obter um resumo dos 

percentuais relativos às pesquisas de satisfação. 

 
1. Respostas da Pesquisa de Satisfação – Manifestações de Ouvidoria 

Houve 59 respostas da pesquisa de satisfação. Considerando o universo de 59 respondentes, 

quanto à satisfação com a Ouvidoria e resposta: 55,9% demonstraram-se muito satisfeitos, 18,6% 

satisfeitos, 8,5% consideraram regular, 1,7% se disseram insatisfeitos e 15,3% se declararam 

muito insatisfeitos. A resolutividade média das demandas de Ouvidoria foi de 78%, 
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demonstrando, mais uma vez, a qualidade dos serviços da Ouvidoria em atendimento às 

legislações pertinentes. 

Ressalta-se que esta Ouvidoria está atenta aos indicadores “insatisfeito” e “muito insatisfeito” e 

se empenha para atender a todos com excelência. É importante frisar, contudo, que há casos em 

que realmente não é possível atender a manifestação e expectativa do solicitante, seja por 

questões legais ou por outra impossibilidade, o que reflete na satisfação dos serviços prestados 

pela Ouvidoria. 

 
2. Respostas de Pesquisa de Satisfação – Pedidos de Acesso à Informação 

Houve 67 respostas da pesquisa de satisfação em 2020: considerando o universo de 67 

respondentes, 80% dos usuários consideraram que a resposta fornecida atendeu plenamente ao 

pedido; e 86% dos usuários consideraram que a resposta fornecida foi de fácil compreensão. 

 
Ações da Ouvidoria 

As ações da ouvidoria estão descritas a seguir: 

 
1. Orientações aos setores 

Em toda manifestação encaminhada aos setores a Ouvidoria orienta quanto às ações a serem 

tomadas para cada modalidade de manifestação e informa que a Lei de Acesso à Informação 

determina que setores/agentes públicos forneçam a resposta ao cidadão, bem como quais as 

consequências quando é negado o acesso à informação. Esta orientação, quando necessário, 

também é realizada por telefone ou de forma presencial. 

 
2. Alteração do Site da Ouvidoria 

Mensalmente o site é verificado e atualizado, para que a comunidade acadêmica e cidadãos 

em geral tenham sempre informações atuais sobre procedimentos, legislações e dados estatísticos 

da Ouvidoria. 

 
3. Realização de treinamentos ofertados pela CGU 

No corrente ano a Ouvidoria participou de todos os cursos de capacitação online ofertados 

pelo Programa de Formação Continuada (PROFOCO), os quais podem ser consultados em 

https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/capacitacao/cursos-online-profoco. 

 
Potencialidades e Fragilidades 
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No quadro abaixo estão apresentadas as potencialidades e fragilidades da Ouvidoria no ano 

de 2020. 

 
Quadro 29 - Potencialidades e fragilidades da Ouvidoria em 2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades Ações de melhorias 

Comunicações, 
denúncias e 

reclamações. 

Permitem acolher os 
principais problemas 
quanto aos serviços e 
atendimentos na 
Instituição e resolver 
demandas pontuais ou 
sistêmicas da 
Instituição. 

Caso as providências não 
sejam tomadas 
adequadamente pelos 
setores, a credibilidade e 
confiabilidade da 
Instituição podem ser 
questionadas pelo 
cidadão. Sem uma 
resposta conclusiva 
objetiva, o cidadão pode 
procurar outros órgãos de 
controle. 

Orientação contínua a fim de 
esclarecer aos setores quanto a 
sua competência para apuração 
de denúncias e resolução 
eficiente dos problemas 
apontados, bem como 
orientação à Comunidade 
Acadêmica, por meio de 
telefone e site da Ouvidoria, 
quanto ao uso consciente das 
ferramentas de controle social. 

Solicitações e 
sugestões 

Permitem perceber as 
necessidades dos 
cidadãos, sejam elas 
pontuais ou sistêmicas. 

Os setores podem 
demorar a prover a ação 
requisitada ou entregar a 
resposta conclusiva, 
trazendo transtornos à 
Instituição nos canais da 
mídia. 

Orientar os setores a prover 
atendimento às solicitações de 
forma ágil e informar ao 
manifestante cada passo ou 
ação, a fim de intensificar a 
comunicação com o cidadão. 

Pedidos de 
acesso à 

informação 

Permitem a 
transparência dos dados 
e dos atos 
administrativos 

O prazo para resposta dos 
pedidos de informação é 
menor que as demais 
demandas da Ouvidoria 

Orientação contínua aos setores 
quanto ao tratamento e 
atendimentos dos pedidos de 
acesso à informação, sendo que 
as respostas devem ser 
providenciadas de forma ágil. 

Fonte: Ouvidoria (2020). 

 
Quanto às potencialidades e fragilidades ressalta-se que a Ouvidoria tem realizado 

continuamente todas as ações de melhoria e estas têm produzido os resultados esperados. Também 

as ações da Ouvidoria, o acompanhamento das potencialidades e fragilidades e o trabalho conjunto 

com as unidades desta Instituição possibilitaram que neste ano, e também nos anos de 2018 e 2019, 

todas as demandas de ouvidoria e acesso à informação fossem respondidas dentro dos prazos 

estabelecidos nas legislações. As respostas às pesquisas de satisfação, que foram acima explicitadas, 

demonstram a qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria em conjunto com as unidades, 

com relação às demandas de Ouvidoria e acesso à informação. 

Além das demandas aqui informadas, diversos outros atendimentos foram realizados pela 

Ouvidoria em 2020, porém não foi necessário registrá-los no presente relatório, pois foram assuntos 

que muitas vezes puderam ser solucionados ou esclarecidos com uma ligação telefônica ou consulta 
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aos setores da Instituição, proporcionando ao cidadão uma resposta imediata quanto às situações 

apresentadas, sem a necessidade de formalizar sua demanda. 

Todas as manifestações recebidas foram devidamente analisadas pela Ouvidoria da UFMS, 

assegurando a todos os cidadãos a resposta tempestiva quanto a suas demandas. 

Assim, pautada pelas normas legais e constitucionais a Ouvidoria tem atuado não só para 

garantir o direito de participação dos usuários, como também para promover a melhoria contínua 

dos serviços e atendimentos ofertados pela UFMS, afirmando o compromisso da Instituição em 

prestar serviços de qualidade a toda comunidade universitária. 

 

3.3.3 Dimensão 9: Política de atendimento aos discentes - PROAES 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é responsável por propor e acompanhar estratégias 

para atendimento aos estudantes, desenvolvidas por meios de programas institucionais e/ou adesão 

aos programas oficiais do Estado brasileiro, descritos a seguir. 

 
3.3.3.1 Restaurante Universitário (RU) – Coordenadoria de Assuntos Estudantis/Divisão de 
Alimentação – CAE/DIALI 
 

É um espaço onde é oferecida alimentação para a comunidade universitária. 

Todos os acadêmicos matriculados em cursos de graduação presencial ou pós-graduação da 

UFMS podem realizar suas refeições no Restaurante Universitário (RU) com preços subsidiados, por 

meio do cadastramento no Sistema de Gestão de Restaurante Universitário (Reggio) que ocorre ao 

preencher o formulário socioeconômico disponibilizado eletronicamente no site da PROAES. 

Atualmente existem quatro Restaurantes Universitários (RU) distribuídos nos seguintes 

Câmpus: Cidade Universitária, Câmpus de Três Lagoas (CPTL), Câmpus de Corumbá (CPAN) e Câmpus 

de Aquidauana (CPAQ), sendo que o RU do CPAQ foi inaugurado em 2020, no entanto, não foi 

utilizado devido à pandemia da Covid 19. 

Os Restaurantes Universitários da Cidade Universitária e do Câmpus de Três Lagoas, no 

momento, passam por obras de ampliação e melhoria. Em ambos os casos, será realizado novo 

processo de licitação para contratação de novo fornecedor. 

Atualmente, há 12.833 estudantes cadastrados no Sistema Reggio dos Cursos de Graduação 

da UFMS e 238 estudantes cadastrados dos Cursos de Pós-Graduação da Instituição. 

 
De 2016 a 2020 foram servidas 1.681.665 refeições, conforme demonstrado na Tabela 135: 
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Tabela 135 - Quantidade de refeições servidas nos RU’s da UFMS entre 2016-2020. 

Quantitativo de refeições 

ANO RU Campo Grande RU Três Lagoas Total/Ano 

2016 315126 65868 380994 

2017 376015 92835 468850 

2018 264747 114913 379660 

2019 330071 116537 446608 

2020 35739 12772 5553 

TOTAL GERAL   1.681.665 

 
3.3.3.2 Projeto PROMISSAES – CAE/DIASE 
 

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISSAES) é o apoio financeiro no 

valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), com recurso oriundo do Pnaes. Podem participar 

alunos estrangeiros participantes do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação PEC-G, 

regularmente matriculados, em cursos de graduação em instituições federais de educação superior, 

que tenham bom desempenho acadêmico de acordo com as exigências da universidade em que 

estuda. Para o referido Edital são disponibilizadas 10 vagas. 

 
3.3.3.3 Programa PNAES – CAE/DIASE 
 

As modalidades de Auxílios da Assistência Estudantil oferecidas anualmente são: Auxílio 

Permanência, Auxílio Moradia, Auxílio Creche, Auxílio Alimentação (nos Câmpus onde não existem 

Restaurantes Universitários), Auxílio Emergencial, Auxílio Apoiador de PcD, Auxílio Apoiador em 

Libras e Auxílio Apoio Pedagógico. 

Durante o ano de 2020, foram disponibilizados outros auxílios para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas por estudo dirigido, por meio de tecnologias da informação e comunicação, 

devido às medidas emergenciais para conter o avanço do Covid 19, a saber: Auxílio Alimentação 

Emergencial, Auxílio Inclusão Digital - acesso à internet, Auxílio Emergencial EPI, Empréstimo de 

Equipamento Tecnológico, Auxílio Utilização dos Laboratórios da UFMS. 

 
Modalidades de Auxílios ofertados: 

 

a) Auxílio Alimentação: é a subvenção financeira destinada ao atendimento das necessidades de 

alimentação dos estudantes, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Este, ofertado nas 

unidades que não possuem Restaurante Universitário (RU). 
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b) Auxílio Permanência: é a subvenção financeira destinada ao acadêmico em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, de forma a contribuir com as suas despesas básicas durante o 

período de graduação na Universidade, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 
c) Auxílio Emergencial: é a subvenção financeira correspondente ao valor vigente do auxílio 

permanência ofertado aos estudantes que estejam com dificuldades socioeconômicas emergenciais, 

inesperadas e momentâneas, prioritariamente ingressantes ou oriundos de município distinto da 

localização do Câmpus no qual está matriculado e exclusivo aos estudantes que não são beneficiários 

de bolsas ou auxílios. 

 
d) Auxílio Moradia: é a subvenção financeira no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para o 

custeio de locação de imóveis de estudantes para cursar a graduação na UFMS. 

 
e) Auxílio Creche: é a subvenção financeira destinada a estudantes com guarda de crianças menores 

de seis anos, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

 
f) Auxílio Apoio Pedagógico: é a subvenção financeira, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

concedida aos estudantes da UFMS para ministrarem aulas de revisão dos conteúdos da educação 

básica. As turmas são formadas, preferencialmente, por estudantes vulneráveis da UFMS, 

contribuindo para a redução da evasão escolar. 

 
g) Auxílio Apoiador PcD: selecionar estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação 

presenciais e de pós-graduação da UFMS para atendimento ao Estudante com Deficiência (EcD). 

 
h) Auxílio Apoiador em Libras: seleciona estudantes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação presenciais e/ou de pós-graduação da UFMS para prestar apoio educacional ao Estudante 

Surdo (ES). 

 
Modalidades de Auxílios Ofertados durante a pandemia do Covid 19: 

 
a) Auxílio Alimentação Emergencial: é a subvenção financeira, de periodicidade e desembolso 

mensal, para estudantes dos Câmpus de Três Lagoas, de Corumbá e da Cidade Universitária, 

enquanto perdurar a suspensão da atividade dos Restaurantes Universitários devido às medidas 

emergenciais para conter o avanço do Coronavírus (Covid-19). 
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b) Auxílio Inclusão Digital: é um auxílio financeiro destinado aos estudantes da UFMS que necessitem 

de acesso à internet para as atividades acadêmicas, enquanto perdurar o Ensino Remoto de 

Emergência (ERE) na UFMS, decorrentes das medidas de Controle da Pandemia do coronavírus 

(Covid-19). 

 
c) Auxílio Inclusão Digital/ CHIP: é o oferecimento, ao estudante, de chip com 20 Gb de internet, 

renovado mensalmente, fornecido pelo MEC em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP) e distribuído pela UFMS. 

 
c) Auxílio Emergencial EPIs: é um auxílio financeiro emergencial para aquisição de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) para atenção à saúde do estudante no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas presenciais imprescindíveis, indicadas pela Unidade, no respectivo Plano de 

Biossegurança, enquanto perdurar as medidas sanitárias para enfrentamento da Covid-19. 

 
d) Auxílio Empréstimo de Equipamento Tecnológico: é o empréstimo de Equipamento Tecnológico 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, enquanto perdurar as atividades de Estudos 

Dirigidos por meio de TICs. 

 
e) Auxílio Utilização dos Laboratórios de Informática da UFMS: é o cadastro de estudantes de 

graduação e de pós-graduação para uso de computadores nos laboratórios de informática das 

unidades setoriais acadêmicas da Cidade Universitária e dos Câmpus da UFMS, enquanto perdurar a 

substituição das atividades presenciais por estudo dirigido por meio de tecnologias da informação e 

comunicação, devido às medidas emergenciais para conter o avanço da Covid 19. 

 
Para solicitar qualquer dos auxílios, o estudante deverá estar regularmente matriculado nos 

cursos de graduação presenciais da UFMS e comprovar renda familiar per capita de até um salário 

mínimo e meio vigente, com a apresentação dos documentos solicitados, nos prazos definidos nos 

editais. 

As quantidades de cada um dos benefícios pagos ao mês, por Unidade Administrativa da 

UFMS, até 2020, estão registradas na Tabela 136. Também, na referida tabela, encontra-se o 

quantitativo de ação indireta para atendimento aos estudantes. 
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Tabela 136 - Quantidade de benefícios pagos ao mês nas Unidades Administrativas da UFMS em 2020 
até o dia 10/12/2020. 

AUXÍLIOS COM PAGAMENTO DIRETO/ AO MÊS   SEM PAGAMENTO 

 AA AP AM AC AI AEPI APcDLI APRO TOTAL  CHIP EET 

CPCX 83 94 39 7 35 38 2 0 298  35 20 

CPAN 264 214 45 11 112 0 3 0 649  112 32 

CPAQ 145 230 46 14 90 0 4 0 529  93 33 

CPTL 193 305 154 8 105 63 4 1 833  106 52 

CPAR 51 65 30 3 18 0 3 0 170  18 5 

CPNV 42 88 23 5 41 0 0 0 199  41 15 

CPCS 51 77 41 3 23 0 0 0 195  0 5 

CPPP 47 54 23 3 11 0 0 0 138  11 12 

CPNA 41 92 43 7 22 0 2 0 207  26 17 

FAALC 57 105 36 0 22 0 0 0 220  22 15 

FACH 45 72 29 1 15 0 1 1 164  15 7 

FACFAN 33 49 20 1 15 8 0 0 126  15 1 

FACOM 49 68 26 2 20 0 0 0 165  20 11 

FAMED 18 26 16 0 12 3 0 2 77  12 2 

FAED 42 60 9 7 26 0 1 0 145  28 23 

FAENG 70 148 57 0 45 0 0 0 320  45 20 

FAMEZ 27 95 35 0 20 1 1 0 179  22 0 

INBIO 25 50 15 0 10 0 0 0 100  10 4 

FAODO 13 36 17 0 12 9 0 4 91  12 3 

FADIR 13 27 9 1 3 0 0 1 54  3 2 

INISA 23 82 17 0 18 34 0 1 175  18 4 

ESAN 31 49 17 0 28 0 0 0 125  29 13 

INQUI 14 26 8 0 11 0 0 0 59  11 6 

INFI 9 14 4 0 6 0 1 0 34  6 4 

INMA 6 16 5 0 6 0 1 0 34  8 7 

TOTAL 1392 2142 764 73 726 156 23 10 5286   718 313 

Fonte: Sistema de Bolsas (https://bolsas.ufms.br/) acesso em 10/12/2020. 
Legenda: AA – Auxílio Alimentação, AP – Auxílio Permanência, AM – Auxílio Moradia, AC – Auxílio Creche, AI – Auxílio 
Inclusão, AEPI – Auxílio Equipamento de Proteção Individual, APcDLI – Auxílio apoio a Pessoa com Deficiência e 
Interpretação em Libras, APRO – Auxílio Promissaes, ACHIP – Entrega dos CHIPS e AEET – Auxílio Empréstimo 
Equipamento Tecnológico. 

 
3.3.3.4 Atendimento do serviço social - DIASE 

 
As Assistentes Sociais, vinculadas à Divisão de Assistência ao Estudante (DIASE), fazem 

acompanhamento dos beneficiários e Orientação individual e coletiva sobre: 

 Auxílios de Assistência Estudantil oferecidos pela UFMS; 

 Informações educacionais, de saúde, lazer e cultura no âmbito da UFMS; 

 Informações sobre os direitos dos estudantes referente às normativas institucionais; 

https://bolsas.ufms.br/
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 Informações e encaminhamento aos diversos serviços prestados pela rede pública, privada 

e não-governamental de saúde, assistência social, educação, entre outros, do município 

onde está matriculado; e 

 Acompanhamento social dos estudantes atendidos. 
 

Em consonância com as competências contidas no Manual das Competências 2017 da UFMS, 

a equipe de Serviço Social propôs um projeto para o acompanhamento social dos acadêmicos 

beneficiários dos auxílios de Assistência Estudantil para identificar as demandas sociais e 

educacionais, e a partir delas, construir ações de intervenção e de atuação do Serviço Social. 

O atendimento do serviço social é responsável, ainda, pela Identidade Estudantil e Passe do 

Estudante, descritos a seguir. 

 
1. Identidade Estudantil (IE) 

É um documento pessoal e intransferível, em formato de cartão, fornecido pela UFMS para 

identificação do acadêmico ao longo da sua vida universitária, para todos os acadêmicos 

regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UFMS, com RGA ativo. A IE 

é utilizada para identificação nos espaços da universidade e para empréstimos de livros na biblioteca. 

Em 2020, foram solicitadas 3.768 identidades estudantis pelos estudantes de graduação e pós-

graduação da UFMS. 

 
2. Passe do Estudante 

É um benefício gratuito assegurado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande que garante 

uma passagem diária de ida e volta para estudantes regularmente matriculados na educação básica, 

ensino médio e superior. No ano de 2020, foram homologados 4.142 passes estudantis. 

 
3.3.3.5 Atendimento na área da saúde – Coordenadoria de Assuntos Estudantis/Divisão de Saúde - 
CAE/DISAU 
 

Os acadêmicos da Cidade Universitária têm acesso a atendimento psicológico e ações de 

saúde em geral por meio da Divisão de Saúde, em consonância com a Política de Atenção à Saúde 

dos estudantes da UFMS (Resolução Coun n. 152/2019), que tem a finalidade de promover a 

qualidade de vida no ambiente acadêmico. 

Em quadro comparativo, nos anos de 2018 e 2019, é visível a evolução da quantidade de 

estudantes atendidos, seja individualmente ou em grupos, e a redução da fila de espera para 
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atendimento. Tivemos também maior desenvolvimento de ações coletivas em saúde física e mental. 

Esse crescimento reflete a inclusão de mais um profissional psicólogo na equipe da Divisão de Saúde 

e também às readequações e ampliação dos serviços oferecidos. 

Em 2020, durante o período de emergência em saúde pública decorrente da pandemia pela 

Covid-19, o trabalho da Divisão de Saúde foi reorientado em conjunto com os profissionais de 

Psicologia dos Câmpus e oferecido integralmente, de forma online, com o auxílio de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). 

Tal adaptação do fluxo de atendimento permitiu o acesso dos estudantes ao atendimento em 

Psicologia durante o período de isolamento social. Além disso, proporcionou o atendimento aos 

estudantes de Câmpus que não possuem profissional de Psicologia. Atualmente, a UFMS conta com 

psicólogos na Cidade Universitária e nos Câmpus do Pantanal, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e 

Chapadão do Sul. 

A adaptação do fluxo de atendimento e o trabalho conjunto com os profissionais dos Câmpus 

e da Cidade Universitária permitiu aperfeiçoar determinados aspectos dos serviços oferecidos de 

forma permanente. Ressaltamos, porém, que algumas das adaptações podem não ter possibilidade 

de continuidade posteriormente, devido ao próprio retorno das atividades presenciais e também 

devido ao atendimento das demandas próprias de cada Câmpus. 

As principais dificuldades encontradas na execução das atividades têm sido, além do 

insuficiente número de profissionais de Psicologia diante da demanda em saúde mental, a ausência 

de outros profissionais de áreas da saúde para o desenvolvimento de ações de saúde em geral. A 

ausência de apoio administrativo no setor também sobrecarrega os psicólogos que hoje compõem o 

quadro da Disau, deixando de oferecer um trabalho específico previsto por seus cargos. 

A Disau tem buscado acompanhar o esforço nacional das Universidades, como 

recorrentemente discutido no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis (Fonaprace), para realização de ações de grupos com finalidades terapêuticas. Contudo, a 

dificuldade de disponibilidade e de adequação de espaço físico para realização de grupos, tem 

prejudicado o desenvolvimento e continuidade dessas ações, que são de grande importância para a 

ampliação do número de estudantes atendidos e para abranger potenciais terapêuticos não cobertos 

por atendimentos individuais. 

A Tabela 137 e Tabela 138, respectivamente, apresentam os números de atendimentos a 

estudantes nas modalidades individuais e coletivas nos anos de 2018, 2019 e 2020. A Tabela 139 

apresenta o número de grupos e atividades coletivas oferecidas no mesmo período. 
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Tabela 137 - Números de Atendimentos psicológicos individuais. 

Número de estudantes atendidos e em espera para atendimento 

Período Estudantes atendidos Estudantes em espera 

2018 232 170 

2019 272 152 

2020 441 109 

Fonte: Disau/Cae/Proaes. 

 
Tabela 138 - Números de Atendimentos psicológicos em grupo e coletivos. 

Número de atividades em grupo e coletivas realizadas 

 2018 2019 2020 

Grupos psicoterapêuticos 1 2 7 

Rodas de Conversa 2 3 15 

Campanhas 2 3 0 

Oficinas 2 1 0 

Palestras 5 7 0 

Fonte: Disau/Cae/Proaes. 

 
Tabela 139 - Número de beneficiados pelas atividades em grupo e coletivas. 

Estimativa de beneficiados pelas atividades em grupo e coletivas 

 2018 2019 2020 

Grupos psicoterapêuticos 2 37 77 

Rodas de Conversa 54 260 223 

Campanhas 300 Não estimado* 0 

Oficinas 12 16 0 

Palestras 233 375 0 

*Foram realizadas campanhas voltadas a toda a comunidade acadêmica em locais de livre circulação e sem instrumentos 

para fazer estimativa. 

Fonte: Disau/Cae/Proaes. 

 

3.3.3.6 Registro e acompanhamento dos estágios – Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional 
e Inclusão/ Divisão de Desenvolvimento Profissional e Egressos– CDPI/DIDEP 
 

A Divisão de Desenvolvimento Profissional e Egressos realizou as seguintes atividades: 

1. Atendimento diário aos acadêmicos que estão em busca de estágio obrigatório e não-

obrigatório; 

2. Promoção da divulgação de vagas de estágio no Portal criado para tal finalidade e apoio à 

formalização de Acordos de Cooperação com Agências de Integração, instituições públicas e 

privadas que têm interesse em ofertar oportunidades de estágio; 
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3. Anualmente, é realizada a “Semana de Desenvolvimento Profissional”, que tem como público 

alvo os acadêmicos e egressos da UFMS e visa contribuir na formação e capacitação através 

de cursos, palestras e workshops. 

A UFMS não tem uma ferramenta para coleta da opinião (Feedback) dos empregadores para 

revisar o plano e os programas. 

Na Tabela 140 estão apresentados os números referentes ao estágio não-obrigatório. 

 
Tabela 140 - Estágio Não-Obrigatório por meio das Agências de Integração. 

Agência de Integração Estagiários Vigentes em 2020 

CIEE 473 

Skill Recursos Humanos 34 

NUBE 26 

Total 533 

 
Na Tabela 141 estão apresentados os números referentes aos termos de compromisso de 

estágio por unidade. 

 
Tabela 141 - Termos de Compromisso de Estágio. 

UNIDADE TERMOS GERADOS ACADÊMICOS TERMOS APROVADOS TERMOS REJEITADOS 

CPAN 526 298 304 138 

CPAQ 232 150 152 32 

CPAR 74 61 44 13 

CPCS 61 32 35 20 

CPCX 57 45 54 6 

CPNA 33 25 27 4 

CPNV 155 115 113 27 

CPPP 69 62 39 0 

CPTL 902 439 649 110 

ESAN 77 64 68 0 

FAALC 123 75 49 50 

FACFAN 92 44 67 11 

FACH 188 138 161 9 

FACOM 96 60 58 31 

FADIR 120 102 80 0 

FAED 86 69 37 7 

FAENG 214 134 149 30 

FAMED 135 134 129 0 

FAMEZ 108 54 82 10 

FAODO 52 50 0 0 

INBIO 172 109 107 51 

INFI 2 1 0 0 



 

409 
  

INISA 224 68 162 30 

INMA 64 41 48 3 

INQUI 22 19 6 0 

TOTAIS 3884 2389 2620 582 

Fonte: estagio.ufms.br 

 
Na Tabela 142 apresentamos a situação dos egressos que responderam o formulário de 

acompanhamento dos egressos. 

 
Tabela 142 - Acompanhamento de Egressos. 
 TOTAIS 

Egressos que responderam a pesquisa em 2020 54 

Estão trabalhando atualmente 43 

Acreditam que imagem da UFMS interferiu em sua inserção no mercado de trabalho 29 

Fizeram estágio remunerado na Graduação 16 

Participaram de programa de Trainee 4 

Fizeram curso de Pós-graduação 50 

 
3.3.3.7 Integração Estudantil – CDPI/DIINT 
 

Ações realizadas: 

- Recepção de calouros; 

- Reserva de espaços para atividades estudantis; 

- Encaminhamento das demandas dos acadêmicos para as demais Pró-Reitorias; 

- Mediação da relação entre estudantes e setores administrativos; 

- Orientação de normativa da Instituição; 

- Cadastro de grupos de Apoio e Voluntariado e ações solidárias; 

- Ação Institucional Clube da Leitura (Sarau, coleta de doações e cadastro do acervo); 

- Apoio às atividades dos Centros Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes; 

- Apoio às ações solidárias promovidas por acadêmicos e entidades externas (Instituto Sangue 

Bom, Campanha “Compartilhe o Natal” promovida pelo Ministério Público do MS e outras); 

- Auxílio Apoio Pedagógico; 

- Entrega de Chips para os estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio; 

e 

-Entrega de Chromebooks e Notebooks para os estudantes. 
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No Quadro 30 estão apresentadas as potencialidades e fragilidades da PROAES no ano de 
2020. 
 
Quadro 30 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhoria da PROAES - 2020. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES DE MELHORIAS 

Mudança do Espaço 
Físico ocupado pela 

DIASE 

O espaço ocupado no Corredor 
Central torna mais viável aos 
estudantes a procura pela 
Divisão de Assistência ao 
Estudante. 

Apesar de ser um espaço 
amplo, o mesmo não foi 
readaptado, visto que, 
anteriormente, era 
ocupado pelo Banco 
Santander. 

Adaptação do Espaço 
(manutenção de 
instalações prediais de 
caráter geral) 

Reestruturação da 
DIASE 

Concentração das Atividades 
desenvolvidas pela Assistência 
Estudantil em uma única 
Divisão. 

Diase absorve atividades de 
outras duas Divisões (DIIES 
– antiga Divisão de 
Integração Estudantil e 
DIAVE – extinta Divisão de 
Acolhimento e Vivência), 
com a perda de efetivos 
(menor número de 
servidores). 

Fluxos de Trabalho para 
as demandas da Divisão. 

Acompanhamento 
dos Beneficiários 

Acompanhamento passa a ser 
bimestral. 

Dependência do 
lançamento de notas e 
presenças por parte dos 
docentes. 

Identificar o mais rápido 
possíveis riscos de 
evasão e maior 
proximidade com 
estudantes 
beneficiários. 

Informatização do 
Processo Seletivo para 
Ações da Assistência 

Estudantil 

Constante melhoria do sistema 
e grande apoio por parte da 
Agetic. 

Alguns acadêmicos que 
ainda possuem dificuldades 
na utilização do Sistema. 

Capacitação da Equipe 
de Assistência Estudantil 
e também dos 
acadêmicos. 
Unificação dos Sistemas, 
com finalidade de 
diminuir a 
burocratização. 

Ofertas de grupos 
psicoterapêuticos 

Acesso de maior número de 
estudantes; 
Trabalho psicológico mais 
completo; 
Consonância com demandas das 
políticas de atendimentos 
existentes. 

Falta de espaço adequado 
para realização de 
atendimentos em grupos. 

Oferta desta modalidade 
foi iniciada pela Disau 
em 2019/2. Até o ano de 
2020, a fragilidade não 
foi resolvida. 

Criação da Disau em 
2019 

Melhor atendimento aos 
estudantes nas áreas de saúde. 

Recursos humanos 
insuficientes. 

Necessidade de 
contratação de 
profissionais de 
diferentes áreas da 
saúde, além de 
Psicologia. Até o ano de 
2020, a Disau conta com 
dois psicólogos no setor 
e nenhum apoio 
administrativo. 

Estruturação física da 
Disau 

Atendimentos em saúde em 
espaços adequados. 

Inadequação de salas e 
reformas em espaços 
circundantes ao setor que 

Em 2020, foram 
realizadas as 
adequações das salas de 
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inviabilizaram grande parte 
dos atendimentos. 

atendimento individual 
e dos espaços 
circundantes ao setor. 

Organização dos 
atendimentos em 

psicologia 

Ampliação do número de 
estudantes atendidos. 

Limite da capacidade de 
atendimento dos 
psicólogos. Demanda maior 
que a disponibilidade dos 
profissionais. 

Diversificação das 
formas de atendimento, 
privilegiando atividades 
coletivas e de grupo. Em 
2020, além das 
atividades de 
atendimento individual, 
foram realizadas 
atividades coletivas, 
contando com a 
potencialização do 
trabalho em conjunto 
com os profissionais dos 
Câmpus. Auxiliando 
pontualmente, mas não 
resolvendo a fragilidade 
descrita. 

Reestruturação da 
PROAES 

Melhor atendimento aos 
estudantes em setores mais 
específicos. 

Infraestrutura e Recursos 
Humanos insuficientes. 

Adequação de Espaços 
Físicos. 

Recepção Calouros 

Trazer um ambiente acolhedor e 
alcançar o maior número de 
acadêmicos na recepção, 
mostrar aos acadêmicos 
ingressantes a jornada 
acadêmica a ser percorrida, na 
cidade universitária e nos 
Câmpus. 

Não alcançar o número 
esperado de acadêmicos na 
recepção. 

Desenvolver ainda mais 
parcerias para a 
realização de ações no 
dia da recepção. 

Apoio Pedagógico 
Diminuir o índice de evasão 
através das disciplinas ofertadas 
no auxílio apoio pedagógico. 

Frequência dos acadêmicos 
nas aulas. 

Realizar ampla 
divulgação do edital. 

Apoio Pedagógico 

Auxiliar o acadêmico 
ingressante através de 
conteúdos que são ministrados 
e relacionados com as matérias 
básicas ofertadas no ensino 
médio. 

Frequência dos acadêmicos 
nas aulas. 

Realizar melhor 
acompanhamento do 
auxílio, tanto na 
participação dos tutores, 
quanto na participação 
dos acadêmicos 
participantes das aulas. 

Campanha 'Eu 
Respeito" 

Fortalecer o ambiente de toda 
comunidade acadêmica através 
de ações que são realizadas 
mensalmente. 

Realizar o 
acompanhamento das 
ações da campanha " Eu 
Respeito" realizadas pelos 
Câmpus. 

Realizar ações que 
envolvam ainda mais a 
comunidade acadêmica. 

Cadastramento dos 
Centros Acadêmicos 

Regularizar os centros 
acadêmicos da UFMS. 

A não adesão ao cadastro 
por parte dos CA’s. 

Realizar ampla 
divulgação do edital. 

Restaurante 
Universitário 

Cidade Universitária 

Atualmente está sendo 
realizado um novo processo 
licitatório para contratar uma 
nova empresa para oferecer os 
serviços do RU. O prédio é novo, 
com estrutura e equipamentos 

O salão, apesar de ter 
muitas janelas, não 
apresenta boa circulação de 
ar. Os ares condicionados 
são ineficazes; 

Instalação de 
ventiladores melhorará 
a climatização do 
ambiente com menor 
gasto de energia e mais 
eficácia; 
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novos, com sala de aula 
disponível para o ensino e 
treinamento dos funcionários da 
empresa; 
Está sendo realizada uma 
reforma, onde um espaço antigo 
está sendo convertido em 
banheiros e lavatórios para os 
usuários; 
O sistema informatizado com a 
leitura das identidades 
estudantis é um método eficaz 
para contabilidade dos 
comensais e apuração dos 
valores para pagamento à 
empresa. 

Para melhor fiscalização é 
necessária a contratação de 
um profissional da Nutrição 
para a Divisão; 
Os salões, em horário de 
pico, estão ficando 
superlotados, e as mesas 
antigas, mesmo com 
manutenção, então 
quebrando 
frequentemente. 

A comissão de 
acompanhamento busca 
avaliar mensalmente a 
funcionalidade do 
Restaurante e a atuação 
da empresa. 

Restaurante 
Universitário 

CPTL 

Atualmente está sendo 
realizado um novo processo 
licitatório para contratar uma 
nova empresa para oferecer os 
serviços do RU. 
O sistema informatizado com a 
leitura das identidades 
estudantis é um método eficaz 
para contabilidade dos 
comensais e apuração dos 
valores para pagamento à 
empresa; 
O ponto atenderá como 
restaurante e lanchonete e, 
apesar de ser um local pequeno, 
há à disposição, mesas ao redor 
do salão que atende os 
frequentadores. 
Está sendo realizada uma 
ampliação no salão do RU a fim 
de atender melhor os usuários. 

Para melhor fiscalização é 
necessária a contratação de 
um profissional da Nutrição 
para atuar como gestor do 
contrato. 

Com a ampliação do 
salão deverão ser 
adquiridos 
equipamentos e 
mobiliário para o local; 
A comissão de 
acompanhamento busca 
avaliar mensalmente a 
funcionalidade do 
Restaurante e a atuação 
da empresa. 

Restaurante 
Universitário CPAN 

O prédio é novo, com estrutura 
e equipamentos novos. 
O sistema informatizado com a 
leitura das identidades 
estudantis é um método eficaz 
para contabilidade dos 
comensais e apuração dos 
valores para pagamento à 
empresa; 
A empresa MAB, que atende no 
RU, apresentou ótima avaliação 
junto à comunidade 
universitária pelo período que 
atendeu antes da pandemia. 

Embora a empresa MAB 
seja bem avaliada pela 
comunidade universitária, a 
mesma trabalhou apenas 
um pouco mais de um mês 
devido à pandemia. Com o 
início da pandemia o 
contrato foi suspenso 
A empresa vencedora do 
certame entrou com pedido 
de prorrogação do 
contrato, mas devido à 
pandemia, houve um 
desequilíbrio nos índices de 
reajuste de aluguel e do 
valor da refeição, isso gera 
uma incerteza quanto à 
renovação do contrato. 

Com a suspensão do 
contrato, a Universidade 
isentou a cobrança do 
aluguel, água e luz da 
empresa; 
Estão sendo feitas as 
tratativas junto à 
PROADI e à empresa 
para a renovação do 
contrato; 
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Restaurante 
Universitário 

CPAQ 

- O prédio é novo, com estrutura 
e equipamentos novos. 
- O sistema informatizado com a 
leitura das identidades 
estudantis é um método eficaz 
para contabilidade dos 
comensais e apuração dos 
valores para pagamento à 
empresa; 
- A empresa MAB que atende no 
RU é a mesma do RU de 
Corumbá, que possui ótimas 
avaliações junto à comunidade 
universitária no período que 
funcionou antes da pandemia. 

- Embora a empresa MAB 
tenha vencido o pleito 
licitatório, a mesma não 
começou a operar no RU 
devido a pandemia, no 
momento o contrato 
encontra-se suspenso. 

- Com a suspensão do 
contrato, a Universidade 
isentou a cobrança do 
aluguel, água e luz da 
empresa; 
 

Ações de Estágio 
Parceria com as COE’s e 
Agências de Integração. Novos 
acordos de cooperação. 

Portal do Estágio no 
formato Word Press que 
está obsoleto para gerar 
termos de compromisso de 
Estágio e que não permite a 
gestão real dos dados de 
estágio. 

Criação de um Sistema 
de Estágio para que o 
Termo de Compromisso 
possua campo para 
assinatura digital, assim 
como os termos aditivos 
e termos de rescisão. 

Política de Egressos 
Portal de Egressos com 
informações e disponibilização 
de Vagas de emprego e trainee; 

Acesso aos dados dos 
egressos; definição de uma 
ação específica de 
acompanhamento dos 
egressos; baixa 
participação na consulta 
aos egressos que, além de 
não ser atrativa (não 
oferece vantagem ao 
egresso), não permite a 
atualização, por parte do 
egresso, de dados já 
enviados. 

Criação de uma 
ferramenta (sistema) 
que possibilite a 
atualização de dados 
frequentemente pelos 
egressos e em troca, 
ofereça uma vantagem 
ao egresso, a fim de ser 
atrativa. Apoiar e 
mobilizar 
coordenadores para 
realizarem o 
acompanhamento dos 
egressos nos respectivos 
cursos de graduação. 

Semana de 
Desenvolvimento 

Profissional 

Consolidação do evento com a 
adesão de diversas unidades na 
programação de 2020; parceria 
exitosa com empresas e 
agências de integração na 
realização do evento de forma 
online. 

Impossibilidade de 
realização da feira de 
profissões, por conta da 
COVID-19; Utilização de 
plataformas digitais com 
limitação de vagas. 

Ampliar a divulgação e 
organização com 
antecedência, com 
envolvimento de 
membros de toda 
comunidade acadêmica 
na formatação da 
programação. 
Possibilidade de 
realização do evento de 
forma presencial e 
online, para alcançar um 
maior público. Utilizar 
plataformas digitais sem 
limites de acesso. 

A instituição favorece 
a inclusão de 

estudantes com 

Cotas para PcD 
Apoio ao estudante com 
deficiência 

Falta de pessoal 
especializado 

Potencializar o apoio ao 
estudante com 
deficiência 
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necessidades 
especiais? 

Atendimento ao aluno surdo por 
meio dos intérpretes 
Atendimento Psicoeducacional 

Falta intérpretes para 
atendimento de toda a 
demanda 
Falta psicólogos 

Investir em cursos de 
libras para capacitar 
todos(as) 
Contratar ou 
estabelecer parcerias 
para atendimento 
psicológico 

Desenvolve 
estratégias para a 

intervenção destes 
nas aulas? 

Desenvolve projeto de mudança 
atitudinal 

Divulgação e aceitação do 
projeto 

Desenvolver um 
programa de divulgação 
e aceitação do projeto 

Tem ações que 
promovem a 

acessibilidade? 

Disponibilidade de tecnologias 
assistivas 
Carro adaptado 
Adaptação estrutural 

Atingir a meta de 100% 
UFMS acessível 

Buscar recursos e 
desenvolver projetos de 
acessibilidade 

Possui políticas de 
contratação de 

pessoal (docentes e 
técnico-

administrativos) com 
necessidades 

especiais? 

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015 instituiu a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência). 
No momento estão vedadas as 
contratações 

Impossibilidade de 
contratação de profissional 
especializado para 
atendimento aos 
estudantes com deficiência. 

Fortalecimento das 
ações de apoio 
pedagógico aos 
estudantes com 
deficiência com 
aprimoramento dos 
editais existentes e do 
acompanhamento e 
avaliação dos 
resultados. 

 

3.3.4 As políticas acadêmicas na percepção dos segmentos da UFMS 
 

A seguir são apresentados os dados decorrentes da percepção dos segmentos da comunidade 

acadêmica por meio dos instrumentos de autoavaliação pertinentes ao Eixo 3 (dimensão 2 – políticas 

para o ensino, a pesquisa e a extensão; dimensão 4 –comunicação com a sociedade; dimensão 9 – 

políticas de atendimento aos discentes). 

As políticas acadêmicas foram avaliadas de forma diferenciada por parte dos segmentos, 

sendo direcionadas às questões pertinentes a cada segmento. 

Os resultados da percepção dos segmentos da UFMS foram analisados, neste relatório, 

considerando a quantidade de respostas para cada conceito, a moda, e a média das questões e grupo 

de questões, utilizando-se a escala presente no Quadro 2 do subtítulo 2.2.1 descrito na “Metodologia 

da Autoavaliação”. Os gráficos apresentam as médias dos anos de 2018, 2019 e 2020 além da moda 

do ano de 2020. 

 

3.3.4.1 Coordenação de curso e programa 
 

As coordenações de curso/programa foram avaliadas pelos coordenadores e pelos 

estudantes, com questões diferenciadas para cada segmento, conforme listado a seguir. 
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Questões aplicadas aos coordenadores de curso de graduação: 
Questão 1 – Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico 
de curso (PPC)? 
Questão 2 - Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas? 
Questão 3 - Gestão do curso considerando a operacionalização do PPC? 
Questão 4 - Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das 
avaliações externas (avaliação in loco do curso e Enade)? 
Questão 5 – Orientação dos docentes quanto às atividades de ensino (projetos, aulas de campo, PET, 
PIBID, Residência Pedagógica, entre outras) desenvolvidas na UFMS? 
Questão 6 - Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento 
psicológico, odontológico, nutricional e de fisioterapia)? 
Questão 7 - Disponibilidade e atenção aos docentes? 
Questão 8 - Disponibilidade e atenção aos estudantes? 
Questão 9 - Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos docentes e/ou 
estudantes? 
 
Questões aplicadas aos coordenadores de curso de pós-graduação: 
Questão 1 – Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico 
de curso (PPC)? 
Questão 2 - Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas? 
Questão 3 - Gestão do curso considerando a operacionalização do PPC? 
Questão 4 – Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das 
avaliações externas (avaliação da CAPES)? 
Questão 5 – Orientação dos docentes quanto às atividades de ensino, de orientação e pesquisa? 
Questão 6 – Disponibilidade e atenção aos docentes? 
Questão 7 – Disponibilidade e atenção aos estudantes? 
Questão 8 – Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos docentes e/ou 
estudantes? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância:  
Questão 1 - Divulgação do plano de desenvolvimento institucional (PDI) da UFMS, do regulamento 
dos cursos de graduação e do projeto pedagógico de curso (PPC)? 
Questão 2 - Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas? 
Questão 3 - Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa e a extensão, 
empreendedorismo e inovação, previstas no PDI e no PPC? 
Questão 4 - Realização de melhorias do curso considerando os resultados da autoavaliação 
institucional e das avaliações externas (avaliação in loco do curso e Enade)? 
Questão 5 - Orientação sobre as atividades de ensino e empreendedorismo (projetos, ligas 
acadêmicas, equipes de competição, EJs, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras), previstas no PDI 
e PPC, e desenvolvidas na UFMS? 
Questão 6 - Orientações sobre as atividades de pesquisa e inovação (projetos, PIBIC, PIVIC, PIBITI, 
entre outras), previstas no PDI e PPC, e desenvolvidas na UFMS? 
Questão 7 - Orientações sobre as atividades de extensão, cultura e esporte (projetos, eventos e 
ações), previstas no PDI e PPC, e desenvolvidas na UFMS? 
Questão 8 - Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento 
psicossocial, auxílios permanência, creche, moradia, emergencial, apoio surdos, apoio deficientes, 
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apoiador conteúdo ensino médio, cadastro RU, auxílio participação eventos, odontológico, 
nutricional e de fisioterapia)? 
Questão 9 - Disponibilidade e atenção aos estudantes? 
Questão 10 - Agilidade no retorno às solicitações dos estudantes, sejam elas positivas ou não? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de pós-graduação: 
Questão 1 - Divulgação do plano de desenvolvimento institucional (PDI) e do regulamento PG da 
UFMS e do Programa de Pós-Graduação? 
Questão 2 - Gestão do curso a respeito dos documentos de área do Curso de Pós-Graduação e dos 
critérios de avaliação do quadriênio e dos projetos do PPG? 
Questão 3 - Divulgação e acesso ao Regulamento da Pós-graduação Stricto Sensu da UFMS? 
Questão 4 - Divulgação e acesso ao regulamento do seu Programa de pós-graduação Stricto Sensu? 
Questão 5 - Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas? 
Questão 6 - Articulação da pós-graduação com atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
empreendedorismo e inovação? 
Questão 7 - Comunicação/divulgação das decisões do colegiado? 
Questão 8 - Transparência administrativa? 
Questão 9 - Realização de melhorias do curso considerando os resultados da autoavaliação , 
planejamento estratégico e das avaliações externas (CAPES)? 
Questão 10 - Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento 
psicossocial, auxílios permanência, creche, moradia, emergencial, apoio surdos, apoio deficientes, 
apoiador conteúdo ensino médio, cadastro RU, auxílio participação eventos, odontológico, 
nutricional e de fisioterapia)? 
Questão 11 - Disponibilidade e atenção aos estudantes? 
Questão 12 - Agilidade no retorno às solicitações dos estudantes, sejam elas positivas ou não? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de residência médica e multiprofissional: 
Questão 1 - Divulgação e acesso ao Regulamento Geral dos Programas de Residência 
Multiprofissional e em Área Profissional da UFMS? 
Questão 2 - Divulgação e acesso ao Regulamento do seu Programa de Residência? 
Questão 3 - Comunicação/Divulgação das decisões do Núcleo Docente Assistencial Estruturante 
(NDAE)? 
Questão 4 - Disponibilidade e atenção aos estudantes? 
Questão 5 - Agilidade no retorno às solicitações dos estudantes, sejam elas positivas ou não? 
Questão 6 - Articulação das atividades da pós-graduação com atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da UFMS? 
Questão 7 - Transparência administrativa? 
Questão 8 - Preocupação e iniciativa em melhorar continuamente os aspectos pedagógicos e de 
rotina do seu Programa 
Questão 9 - Acolhida e integração aos setores/colaboradores do Programa na semana de recepção 
dos residentes? 
 

As médias e modas dos resultados dessas avaliações encontram-se no Gráfico 10 e no Gráfico 

11. 
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Gráfico 10 - Avaliação das Coordenações de Curso de Graduação, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
No Gráfico 10 é possível observar que o segmento Coordenadores de Curso de Graduação 

obteve a maior média (4,36) em 2020 e a maior moda (5), quando analisam suas próprias ações de 

gestão do curso. Em seguida vieram os estudantes de graduação EaD com média 3,81 e moda 4. Este 

segmento também avalia a forma como os cursos estão sendo geridos como positiva. O segmento 

com pior avaliação das coordenações de curso de graduação em 2020 foi o dos Estudantes de 

Graduação Presencial (3,34). Na análise do triênio 2018-2020, verifica-se não haver queda acentuada 

das médias dos segmentos em função da pandemia iniciada no ano de 2020, inclusive a média geral 

da UFMS em 2020 considerando todos os segmentos (3,35) foi exatamente a mesma de 2018 (3,35) 

e ligeiramente inferior à média de 2019 (3,55). 

 
Gráfico 11 - Avaliação das Coordenações dos Programas de Pós-graduação e Residências, por 
segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Também os Coordenadores dos programas de pós-graduação foram os que melhor avaliaram 

suas próprias ações na coordenação dos programas com média 4,20 e moda 5. O segmento com a 

pior avaliação, das coordenações, foi o dos Estudantes de Residência Médica com média 3,08 e moda 

3. Dos resultados obtidos ao longo do triênio observa-se uma leve melhora na média geral da UFMS 

em 2020 (3,79) quando comparada com o ano de 2019 (3,77), sendo bastante satisfatório ao 

considerarmos os desafios que surgiram no ano da pandemia. Ressalta-se também a tendência de 

queda, na avaliação das coordenações, ao longo do triênio dos acadêmicos das Residências Médicas 

com uma avaliação caindo de 3,72 (2018) para 3,08 (2020). 

Entre as questões avaliadas por cada segmento, destaca-se como melhor avaliada pelos 

Estudantes de Graduação Presencial, Estudantes de Graduação EaD e Estudantes de Pós-Graduação 

Stricto Sensu a “divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das 

disciplinas”, é de se notar também que os coordenadores da graduação e dos programas 

consideraram como pior avaliada a Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e 

do PPC ou Regulamento do programa, conforme apresentado no Quadro 31. A última indicação 

implica na necessidade das próprias coordenações estudarem melhores mecanismos de divulgação, 

já que, os regulamentos são próprios de cada programa. 

 
Quadro 31 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Coordenações de Curso de 
Graduação e Coordenações dos Programas de Pós-graduação e Residências. 2020. 
COORDENAÇÕES DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Orientações sobre as atividades de 
extensão, cultura e esporte (projetos, 
eventos e ações), previstas no PDI e 
PPC, e desenvolvidas na UFMS? 

Divulgação das informações sobre os 
horários e os locais de realização das 
disciplinas? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Orientações e divulgação sobre os 
serviços de assistência estudantil 
(atendimento psicossocial, auxílios 
permanência, creche, moradia, 
emergencial, apoio surdos, apoio 
deficientes, apoiador conteúdo ensino 
médio, cadastro RU, auxílio 
participação eventos, odontológico, 
nutricional e de fisioterapia)? 

Divulgação das informações sobre os 
horários e os locais de realização das 
disciplinas? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Divulgação do projeto de 
desenvolvimento institucional (PDI) e 
do regulamento do programa de pós-
graduação? 

Resolução dos problemas e/ou 
solicitações apresentados pelos 
docentes e/ou estudantes? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Divulgação do projeto de 
desenvolvimento institucional (PDI) e 
do projeto pedagógico de curso (PPC)? 

Disponibilidade e atenção aos 
docentes? 

COORDENAÇÕES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Orientações e divulgação sobre os 
serviços de assistência estudantil 
(atendimento psicossocial, auxílios 
permanência, creche, moradia, 
emergencial, apoio surdos, apoio 
deficientes, apoiador conteúdo ensino 
médio, cadastro RU, auxílio 
participação eventos, odontológico, 
nutricional e de fisioterapia)? 

Divulgação das informações sobre os 
horários e os locais de realização das 
disciplinas? 

COORDENAÇÕES DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

Estudante de Residência 
Médica 

Preocupação e iniciativa em melhorar 
continuamente os aspectos 
pedagógicos e de rotina do seu 
Programa? 

Disponibilidade e atenção aos 
estudantes? 

Estudante de Residência 
Multi-Profissional 

Comunicação/Divulgação das decisões 
do Núcleo Docente Assistencial 
Estruturante (NDAE)? 

Divulgação e acesso ao Regulamento 
Geral dos Programas de Residência 
Multiprofissional e em Área Profissional 
da UFMS? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
A seguir serão apresentados os resultados da avaliação das coordenações de curso, por 

unidade acadêmica setorial (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 - Avaliação das Coordenações de Curso pelos estudantes (graduação, pós-graduação e 
residências) e coordenadores, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Sobre os resultados do gráfico, observa-se que em 2020 a maioria das UAS apresentaram 

média de avaliação positiva, ou seja, satisfatória. A única exceção foi com a unidade FAODO que 

apresentou uma média de 2,76, isto é, parcialmente satisfatória e moda 2. As maiores médias foram 

das unidades CPNV (3,93) e FACOM (3,80). Destaca-se, ainda, que na FACOM, FAMED, INBIO e INFI a 

moda para esta dimensão foi 5, sendo este o valor que aparece com maior frequência nas respostas 
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dessas unidades. Já as menores médias foram observadas na FAODO (2,76), FAENG (3,02) e FADIR 

(3,03). 

 

3.3.4.2 Disciplinas/Desempenho Docente 
 

Os estudantes avaliaram as disciplinas e o desempenho docente individualmente por 

disciplina, nos dois semestres de 2020, com as mesmas questões que se encontram listadas abaixo. 

Esta avaliação vai desde a metodologia de ensino do docente até a mensuração da importância da 

disciplina para a formação profissional do acadêmico. 

 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicados aos estudantes 
de graduação presencial: 
Questão 1 – A adequação dos conteúdos à proposta do projeto pedagógico do curso (PPC)? 
Questão 2 - A importância para a sua formação profissional? 
Questão 3 - A suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo? 
Questão 4 - A metodologia (atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo(a) professor(a) na 
disciplina? 
Questão 5 - A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações? 
Questão 6 - O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor 
multimídia, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar 
diferentes experiências de aprendizagem? 
Questão 7 - O uso das TICs para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, a 
qualquer hora e lugar? 
Questão 8 - A relação da quantidade de atividades solicitadas pelo professor com a carga horária da 
disciplina? 
Questão 9 - O material didático trabalhado na disciplina, considerando a acessibilidade da linguagem, 
à adequação ao Plano de Ensino e ao PPC do Curso? 
Questão 10 - A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca 
física e/ou virtual? 
Questão 11 - O (a) professor(a) quanto à apresentação do Plano de Ensino? 
Questão 12 - O(a) professor(a) em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, 
uso de atividades e recursos diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina? 
Questão 13 - O(a) professor(a) em relação à Pontualidade (cumprimento do horário das aulas)? 
Questão 14 - O(a) professor(a) em relação ao cumprimento da carga horária da disciplina? 
Questão 15 - O(a) professor(a) em relação à disponibilidade para o atendimento aos estudantes, 
dentro e fora da sala de aula? 
Questão 16 - O relacionamento entre o(a) professor(a) e estudantes? 
Questão 17 - O(a) professor(a) quanto ao cumprimento dos prazos previstos (até dez dias úteis após 
a sua realização) para a divulgação/entrega das notas? 
 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicados aos estudantes 
de graduação a distância: 
Questão 1 – A adequação dos conteúdos à proposta do projeto pedagógico do curso (PPC)? 
Questão 2 - A importância para a sua formação profissional? 
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Questão 3 - A suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo? 
Questão 4 - A metodologia (atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo(a) professor(a) na 
disciplina? 
Questão 5 - A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações? 
Questão 6 – O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor 
multimídia, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar 
diferentes experiências de aprendizagem? 
Questão 7 - O ambiente Moodle para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, 
a qualquer hora e lugar? 
Questão 8 - O uso das ferramentas do ambiente Moodle na disciplina, de modo a dinamizar a 
disciplina e garantir interatividade? 
Questão 9 - O material didático trabalhado na disciplina, considerando a acessibilidade da linguagem, 
à adequação ao Plano de Ensino e ao PPC do Curso? 
Questão 10 - A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca 
do polo? 
Questão 11 - A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) no Moodle 
e/ou biblioteca virtual? 
Questão 12 – A qualidade da conexão da internet no polo de apoio ao ensino durante as webaulas? 
Questão 13 - O(a) professor(a) quanto à apresentação do Plano de Ensino? 
Questão 14 - O(a) professor(a) em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, 
uso de atividades e recursos diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina? 
Questão 15 - O(a) professor(a) em relação à Pontualidade (cumprimento do horário das aulas) nas 
aulas presenciais? 
Questão 16 - O(a) professor(a) em relação ao cumprimento do plano de ensino? 
Questão 17 - O(a) professor(a) em relação à disponibilidade para o atendimento aos estudantes? 
Questão 18 - O relacionamento entre o(a) professor(a) e estudantes? 
Questão 19 - O(a) professor(a) quanto ao cumprimento dos prazos previstos (até dez dias úteis após 
a sua realização) para a divulgação/entrega das notas? 
 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicados aos estudantes 
de pós-graduação: 
Questão 1 – A importância dessa disciplina para a sua formação como pesquisador(a)? 
Questão 2 – A importância da disciplina em relação à sua atividade profissional (Específico para os 
mestrados profissionais) 
Questão 3 – A suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo? 
Questão 4 – A metodologia (atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo(a) professor(a) na 
disciplina? 
Questão 5 – A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações? 
Questão 6 – A coerência entre as solicitações da disciplina e o Regulamento do programa? 
Questão 7 – O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor 
multimídia, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar 
diferentes experiências de aprendizagem? 
Questão 8 – O uso das TICs para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, a 
qualquer hora e lugar? 
Questão 9 - A relação da quantidade de atividades solicitadas pelo professor com a carga horária da 
disciplina? 
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Questão 10 - O material didático trabalhado na disciplina, considerando a acessibilidade da 
linguagem, à adequação ao Plano de Ensino e ao PPC do Curso? 
Questão 11 – A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na 
biblioteca física e/ou virtual? 
Questão 12 – O(a) professor(a) quanto à apresentação do Plano de Ensino? 
Questão 13 – O(a) professor(a) em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, 
uso de atividades e recursos diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina? 
Questão 14 – O(a) professor(a) em relação à Pontualidade (cumprimento do horário das aulas)? 
Questão 15 – O(a) professor(a) em relação ao cumprimento da carga horária da disciplina? 
Questão 16 – O(a) professor(a) em relação à disponibilidade para o atendimento aos estudantes, 
dentro e fora da sala de aula? 
Questão 17 – O relacionamento entre o(a) professor(a) e estudantes? 
Questão 18 – Divulgação das notas nos prazos definidos pela instituição? 
 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicados aos estudantes 
de residências: 
Questão 1 - Importância da disciplina em relação à sua atividade profissional? 
Questão 2 - Adequação da carga horária em relação à complexidade do conteúdo? 
Questão 3 - Metodologia (atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo(a) professor(a) na 
disciplina? 
Questão 4 - Coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações? 
Questão 5 - Uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor 
multimídia, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar 
diferentes experiências de aprendizagem? 
Questão 6 - Uso das TICs para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, a 
qualquer hora e lugar? 
Questão 7 - A relação da quantidade de atividades solicitadas pelo professor com a carga horária da 
disciplina? 
Questão 8 - O material didático trabalhado na disciplina, considerando a acessibilidade da linguagem, 
à adequação ao Plano de Ensino e ao PPC do Curso? 
Questão 9 - Disponibilidade da bibliografia da disciplina na biblioteca física ou envio virtual pelo 
docente? 
Questão 10 - Apresentação da disciplina (programação, ementa)? 
Questão 11 - O(a) professor(a) em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, 
uso de atividades e recursos diversificados) das aulas ministradas na disciplina? 
Questão 12 - O(a) professor(a) em relação à Pontualidade (cumprimento do horário das aulas)? 
Questão 13 - O(a) professor(a) em relação ao cumprimento da carga horária da disciplina? 
Questão 14 - O(a) professor(a) em relação à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, 
dentro e fora da sala de aula? 
Questão 15 - O relacionamento entre o(a) professor(a) e estudantes? 
Questão 16 - Divulgação das notas nos prazos definidos pela instituição? 
 
Questões do instrumento de Autoavaliação aplicadas aos docentes sobre seu desempenho da 
disciplina: 
Questão 1 - A disciplina em relação à suficiência da carga horária conforme a complexidade do 
conteúdo? 
Questão 2 - Quanto a utilização de metodologia (atividades, técnicas, recursos) na disciplina? 
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Questão 3 - A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações? 
Questão 4 - O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor 
multimídia, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar 
diferentes experiências de aprendizagem? 
Questão 5 - O material didático trabalhado na disciplina, considerando a acessibilidade da linguagem, 
à adequação ao Plano de Ensino e ao PPC do Curso? 
Questão 6 - A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 
Questão 7 - Quanto à apresentação do Plano de Ensino? 
Questão 8 - Em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, uso de atividades e 
recursos diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina? 
Questão 9 - Sua pontualidade (cumprimento do horário das aulas) nas aulas presenciais? 
Questão 10 - Em relação à sua disponibilidade para o atendimento aos estudantes? 
Questão 11 - Seu relacionamento com os estudantes? 
Questão 12 - Quanto ao cumprimento dos prazos previstos para a divulgação/entrega das notas? 
 

O Gráfico 13 apresenta os resultados destas avaliações por segmento. 
 
Gráfico 13 - Avaliação das Disciplinas/Desempenho Docente, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os resultados apontam o bom desempenho do docente (média geral 4,09) em relação às 

disciplinas ministradas. A maioria absoluta dos estudantes da UFMS (mais de 70%) atribuiu conceito 

muito bom ou bom aos professores, com uma média geral da UFMS de 4.09 e moda 5. 

Apesar do resultado satisfatório, é de se notar uma leve queda quando comparamos o 

resultado do triênio, o ano de 2020 foi o de pior avaliação na UFMS. Isso pode ser atribuído às 

mudanças repentinas na metodologia de ensino das disciplinas em função da adoção do ensino 

remoto por toda instituição. Aparentemente, os Estudantes de Pós-Graduação se adaptaram melhor 

a essa nova realidade atribuindo a maior média dentre todos os segmentos (4,50), não houve 
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também uma redução da média dos Estudantes de Graduação EaD, o que era esperado por já 

estarem acostumados com o ensino remoto. A pior avaliação em 2020 foi dos Estudantes de 

Graduação Presencial (4,07), de fato foram os mais afetados na nova realidade. 

Uma pequena parcela de conceitos parcialmente satisfatório e insatisfatório (10%) foi 

atribuída. Ressalta-se que os estudantes avaliam individualmente disciplinas e professores, assim, a 

porcentagem de respostas ruins podem indicar tanto que uma pequena parcela de estudantes 

avaliou com conceitos 1 ou 2 todas ou algumas disciplinas/professores, ou ainda, que algumas poucas 

disciplinas/professores receberam majoritariamente conceitos 1 ou 2. Assim, faz-se necessária a 

análise individual por disciplina/docente em cada curso nas unidades acadêmicas. 

O Quadro 32 apresenta a questão melhor e pior avaliada por cada segmento. Dentre as 

questões avaliadas pelos estudantes de graduação (presencial e EaD) e pós-graduação (Stricto sensu 

e Residência Multiprofissional) destacam-se como melhores avaliadas as que se referem ao 

cumprimento de carga horária e pontualidade dos docentes, e a pior avaliada “A metodologia 

(atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo (a) professor (a) na disciplina”. 

É importante reforçar que a pior questão avaliada pelos Estudantes de Graduação EaD 

novamente foi a “A qualidade da conexão da internet no polo de apoio ao ensino durante as 

webulas”. É uma fragilidade que vem sendo apontada desde 2018. 

 
Quadro 32 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Disciplinas/Desempenho Docente. 
2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Estudante de Residência 
Multiprofissional 

Apresentação da disciplina 
(programação, ementa)? 

O(a) professor(a) em relação ao 
cumprimento da carga horária da 
disciplina? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

A metodologia (atividades, técnicas, 
recursos) desenvolvida pelo(a) 
professor(a) na disciplina? 

O(a) professor(a) em relação ao 
cumprimento da carga horária da 
disciplina? 

Estudante de Graduação 
EAD 

A qualidade da conexão da internet no 
polo de apoio ao ensino durante as 
webaulas? 

O(a) professor(a) em relação à 
Pontualidade (cumprimento do horário 
das aulas) nas aulas presenciais? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

A metodologia (atividades, técnicas, 
recursos) desenvolvida pelo(a) 
professor(a) na disciplina? 

O(a) professor(a) em relação à 
Pontualidade (cumprimento do horário 
das aulas)? 

DESEMPENHO NA DISCIPLINA 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

A disponibilidade da bibliografia da 
disciplina (indicada no plano de ensino) 
na biblioteca? 

Sua pontualidade (cumprimento do 
horário das aulas) nas aulas 
presenciais? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 
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A seguir, o resultado da avaliação das Disciplinas/Desempenho Docente, por Unidade 

Acadêmica Setorial, está apresentado no Gráfico 14. 

 
Gráfico 14 - Avaliação das Disciplinas/Desempenho Docente pelos estudantes (graduação, pós-
graduação e residências) e docentes, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
No gráfico observa-se que, com exceção das unidades INBIO (3,99), FAENG (3,87), FAMEZ 

(3,96) e ESAN (3,98), as UAS avaliaram as disciplinas/desempenho docente com médias acima de 4,0 
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(bom ou muito bom) e moda 5. As unidades com avaliações mais destacadas em 2020 foram CPPP 

(4,23), CPNV (4,21) e INMA (4,20). Na comparação do triênio, um fato relevante a se considerar é que 

somente o INMA teve uma média geral maior do que a obtida em 2019, todas as outras unidades 

apresentaram uma diminuição nesse indicador. 

 

3.3.4.3 Comunicação da UFMS com a comunidade interna e externa 
 

A Comunicação da UFMS com a comunidade, seja ela externa ou interna, também foi alvo de 

avaliação nos questionários aplicados em 2020. Os segmentos responderam a questões básicas 

idênticas, com acréscimo de questões a cada segmento mais envolvido com a gestão universitária. 

As questões dos instrumentos de avaliação da Comunicação da UFMS com a comunidade 

interna e externa estão listadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores de UAS e coordenadores de curso de graduação e pós-graduação: 

 Questão 1 – Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 

divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? 

 Questão 2 – Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a 

melhoria da qualidade institucional? 

 Questão 3 – Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa? 

 Questão 4 - Publicação de documentos institucionais relevantes? 

 Questão 5 – Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa? 

 Questão 6 - Proposições de ações inovadoras em comunicação institucional? 

 
Questões aplicadas aos técnicos-administrativo: 

 Questão 1 – Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 

divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? 

 Questão 2 – Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a 

melhoria da qualidade institucional? 

 Questão 3 – Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa? 

 Questão 4 - Publicação de documentos institucionais relevantes? 

 Questão 5 - Proposições de ações inovadoras em comunicação institucional? 

 
Questões aplicadas aos docentes: 

 Questão 1 – Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 

divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? 

 Questão 2 – Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a 

melhoria da qualidade institucional? 

 Questão 3 – Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa? 

 Questão 4 - Publicação de documentos institucionais relevantes? 
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Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância, pós-graduação e 
residências: 

 Questão 1 – Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a 

divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa? 

 Questão 2 – Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a 

melhoria da qualidade institucional? 

 Questão 3 – Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa? 

 
Os resultados da avaliação realizada pelos segmentos estão compilados no Gráfico 15. 

 
Gráfico 15 - Avaliação da Comunicação da UFMS com a Comunidade Interna e Externa, por segmento. 
2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A média geral atribuída foi satisfatória (3,44) com moda 4, com destaque para avaliação feita 

pelos diretores (4,30), que é classificada como conceito bom, a moda deste grupo foi 5. O segmento 

que atribuiu a menor média foi o de Estudante de Residência Médica (2,33), moda 1. Na comparação 

trienal, vemos uma alta na média geral da instituição saindo de 3,11 em 2018 para 3,44. Uma 

explicação possível é um olhar mais atencioso de todos os membros dos segmentos aos canais de 

comunicação da Instituição por causa da pandemia. A comunicação com a UFMS se tornou 

majoritariamente realizada por mídias digitais e necessariamente a comunidade acadêmica precisou 

acessar esses canais em algum momento ao longo do ano de 2020. 
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Dentre as questões avaliadas por cada segmento, destaca-se como melhor avaliada pelos 

Técnicos Administrativos, Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Estudante de Pós-Graduação 

Stricto Sensu e Estudante de Graduação Presencial “Eficiência (funcionamento, diversificação, 

clareza) dos canais de comunicação para a divulgação de informações de cursos, de programas, da 

extensão e da pesquisa”; a questão “Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que 

gerem subsídios para a melhoria da qualidade institucional” também obteve boa avaliação pelos 

segmentos Diretor de Unidade Setorial, Estudante de Residência Médica e Estudante de Graduação 

EAD. 

Já a pior questão avaliada pelos diretores, técnicos, professores e estudantes de graduação 

EaD, estudante de pós-graduação stricto sensu, estudante de residência médica, estudante de 

residência multiprofissional e estudante de graduação EaD foi a questão referente ao “Acesso às 

informações acerca dos resultados da avaliação externa (ENADE, Conceito Preliminar de Curso, 

Conceito Curso)”, apesar dessas informações estarem disponíveis de forma clara na página da 

Secretaria Especial de Avaliação Institucional (SEAVI). A avaliação indica necessidade de maior 

divulgação, por parte dos coordenadores, dos resultados e do local onde as informações ficam 

disponíveis. 

 
Quadro 33 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Comunicação da UFMS com a 
Comunidade Interna e Externa. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação interna e 
externa? 

Mecanismos de transparência 
institucional e de ouvidoria que gerem 
subsídios para a melhoria da qualidade 
institucional? 

Técnico Administrativo 
Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação externa? 

Eficiência (funcionamento, 
diversificação, clareza) dos canais de 
comunicação para a divulgação de 
informações de cursos, de programas, 
da extensão e da pesquisa? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Proposições de ações inovadoras em 
comunicação institucional? 

Eficiência (funcionamento, 
diversificação, clareza) dos canais de 
comunicação para a divulgação de 
informações de cursos, de programas, 
da extensão e da pesquisa? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Eficiência (funcionamento, 
diversificação, clareza) dos canais de 
comunicação para a divulgação de 
informações de cursos, de programas, 
da extensão e da pesquisa? 

Publicação de documentos 
institucionais relevantes? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação externa? 

Publicação de documentos 
institucionais relevantes? 
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Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação externa? 

Eficiência (funcionamento, 
diversificação, clareza) dos canais de 
comunicação para a divulgação de 
informações de cursos, de programas, 
da extensão e da pesquisa? 

Estudante de Residência 
Médica 

Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação externa? 

Mecanismos de transparência 
institucional e de ouvidoria que gerem 
subsídios para a melhoria da qualidade 
institucional? 

Estudante de Residência 
Multiprofissional 

Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação externa? 

Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação externa? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Mecanismos de transparência 
institucional e de ouvidoria que gerem 
subsídios para a melhoria da qualidade 
institucional? 

Eficiência (funcionamento, 
diversificação, clareza) dos canais de 
comunicação para a divulgação de 
informações de cursos, de programas, 
da extensão e da pesquisa? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Acesso às informações acerca dos 
resultados da avaliação externa 
(ENADE, Conceito Preliminar de Curso, 
Conceito Curso)? 

Mecanismos de transparência 
institucional e de ouvidoria que gerem 
subsídios para a melhoria da qualidade 
institucional? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O Gráfico 16 apresenta a avaliação da comunicação da UFMS com a Comunidade Interna e 

Externa, por Unidade Acadêmica Setorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

431 
  

 
 
 
 
Gráfico 16 - Avaliação da Comunicação da UFMS com a Comunidade Interna e Externa, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 

O gráfico aponta de forma geral que as UAS classificaram como satisfatória a Comunicação da 

UFMS com a comunidade interna e externa em 2020, com exceção da UAS FACH (2,88), que avaliou 
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como parcialmente satisfatório esse grupo de questões. A FACH foi a única que manteve em 2020 a 

avaliação de parcialmente satisfatória de 2019. Na análise do triênio, percebe-se uma tendência 

positiva nesse grupo de questões para a grande maioria das UAS, até mesmo a FACH tem melhorado 

sua avaliação desde 2018. Importante ressaltar que a moda de todas as UAS ficou em 4. 

As unidades da administração central também avaliaram a Comunicação da UFMS com a 

Comunidade Interna e Externa, e o resultado está exposto no Gráfico 17. 

 
Gráfico 17 - Avaliação da Comunicação da UFMS com a Comunidade Interna e Externa, por Unidade 
da Administração Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
As UACs de forma geral, classificam como satisfatório esse grupo de questões, com exceção 

do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) (2,94) que avaliou como 

parcialmente satisfatório. Esta unidade também tem demonstrado uma média de avaliação 

descendente desde 2018, sendo a única a apresentar esta característica. Em 18 de dezembro de 

2013, o HUMAP passou a ser administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 

vinculada ao Ministério da Educação. 
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3.3.4.4 Política de atendimento aos estudantes 
 

Esse item foi avaliado por todos os segmentos, com exceção dos técnicos administrativos. As 

questões dos instrumentos de avaliação encontram-se listadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores de UAS e coordenadores de curso de graduação e pós-graduação: 
Questão 1 – Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)? 
Questão 2 – Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as 
deficiências, tecnologias assistivas)? 
Questão 3 – Programas de intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 
remunerados 
Questão 4 - Apoio psicopedagógico? 
Questão 5 – Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição? 
Questão 6 - Proposições de ações inovadoras para o atendimento estudante? 
 
Questões aplicadas aos docentes: 
Questão 1 – Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)? 
Questão 2 – Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as 
deficiências, tecnologias assistivas)? 
Questão 3 – Apoio psicopedagógico? 
Questão 4 – Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância, pós-graduação e 
residências: 
Questão 1 – Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)? 
Questão 2 – Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as 
deficiências, tecnologias assistivas)? 
Questão 3 – Apoio psicopedagógico? 
 

Os resultados das avaliações dos segmentos encontram-se no Gráfico 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18 - Avaliação da Política de Atendimento aos Estudantes, por segmento. 2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Da média dos segmentos da UFMS é possível concluir que a comunidade de acadêmicos da 

instituição, docentes, coordenadores e diretores envolvidos as consideram como satisfatória (média 

geral 3,42), moda 4. 

É importante destacar que a maior média resultante das avaliações ficou por conta dos 

diretores (3,90). Os estudantes de residência médica (2,07) e de residência multiprofissional (3,15) 

atribuíram as menores médias, considerando as políticas como insatisfatórias e parcialmente 

satisfatórias, respectivamente. Ressalta-se que há uma significativa quantidade de respostas “não se 

aplica” atribuída pelos estudantes de residência multiprofissional (43%) e pelos estudantes de 

graduação EAD (36%), demonstrando significativa falta de conhecimento desses segmentos sobre as 

políticas de atendimento, apesar de serem público alvo dessas iniciativas. 

No comparativo trienal, observou-se uma melhora na média geral da UFMS de 2018 para 

2020. A média de 2018 apontava uma avaliação parcialmente satisfatória de toda a comunidade e 

atualmente já é considerada satisfatória. De modo geral, todos os segmentos têm dado avaliações 

mais positivas para as políticas de atendimento estudantil. 

No Quadro 34 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas. 

Com relação às questões avaliadas por cada segmento, destaca-se como melhor avaliada pela 

maioria dos segmentos, aquela sobre os “Programas de acolhimento e permanência (bolsas e 

auxílios)”. Diferentemente de 2019, outra questão que ganhou destaque como melhor avaliada foi 
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“Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências, 

tecnologias assistivas)?”, o que pode ser resultado dos esforços da instituição em tornar seus espaços 

e metodologias mais acessíveis. 

Paradoxalmente, a pior avaliada pelos coordenador de pós-graduação, coordenador de curso 

de graduação e docentes, foi a questão referente ao “Programas de acessibilidade (adaptação de 

espaços, equipamentos adaptados às deficiências, tecnologias assistivas)?”, questão melhor avaliada 

pela maior parte dos estudantes. Já os estudantes de fato avaliam mal o apoio psicopedagógico. 

 
Quadro 34 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de Atendimento aos 
Estudantes. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Proposições de ações inovadoras para o 
atendimento estudante? 

Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e auxílios)? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Programas de acessibilidade (adaptação 
de espaços, equipamentos adaptados 
as deficiências, tecnologias assistivas)? 

Programas de intermediação e 
acompanhamento de estágios não 
obrigatórios remunerados? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Programas de acessibilidade (adaptação 
de espaços, equipamentos adaptados 
as deficiências, tecnologias assistivas)? 

Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e auxílios)? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Programas de acessibilidade (adaptação 
de espaços, equipamentos adaptados 
as deficiências, tecnologias assistivas)? 

Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e auxílios)? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Apoio psicopedagógico? 
Programas de acessibilidade (adaptação 
de espaços, equipamentos adaptados 
as deficiências, tecnologias assistivas)? 

Estudante de Residência 
Médica 

Apoio psicopedagógico? 
Programas de acessibilidade (adaptação 
de espaços, equipamentos adaptados 
as deficiências, tecnologias assistivas)? 

Estudante de Residência 
Multiprofissional 

Apoio psicopedagógico? 
Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e auxílios)? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Apoio psicopedagógico? 
Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e auxílios)? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Programas de acolhimento e 
permanência (bolsas e auxílios)? 

Programas de acessibilidade (adaptação 
de espaços, equipamentos adaptados 
as deficiências, tecnologias assistivas)? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O Gráfico 19 apresenta a avaliação da Política de Atendimento aos Estudantes, por Unidade 

Acadêmica Setorial. 

 
Gráfico 19 - Avaliação da Política de Atendimento aos Estudantes, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Das vinte e cinco UAS, apenas a FACH (2,78), com moda 2, classificou como parcialmente 

satisfatória a Política de Atendimento aos Estudantes. As outras vinte e quatro classificaram como 

satisfatório esse grupo de questões. Destaca-se que, em geral, percebe-se um maior conhecimento 

dos acadêmicos dos câmpus, pois há um menor número de respostas não se aplica. Enquanto temos 

variações entre 16% e 37% nas unidades situadas na cidade universitária, nos Campus essa variação 

fica entre 8% e 17%. 
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 No confronto dos dados do triênio demonstra-se uma melhora na média geral de 

praticamente todas as UAS, sendo, portanto, um indicativo de uma maior penetração dessas políticas 

na comunidade como um todo. 

 

3.3.4.5 Políticas de ensino 
 

A comunidade acadêmica avaliou as Políticas de Ensino implementadas pela Instituição. Os 

segmentos Diretor, Coordenador de Curso de Graduação e Docente, se manifestaram acerca de um 

mesmo conjunto de questões, e, de igual modo, o segmento Estudante (presencial e pós-graduação), 

tendo o graduando respondido duas questões a mais. O estudante de ensino a distância, por sua vez, 

avaliou um conjunto específico de questões sobre as políticas de ensino. 

As questões dos instrumentos de avaliação da Comunicação da UFMS com a comunidade 

interna e externa estão listadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores de UAS, coordenadores de curso de graduação e docentes: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 – Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 3 – Frequência com que a grade curricular é atualizada? 
Questão 4 - Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a 
distância? 
Questão 5 - Existência de programas de monitoria para as disciplinas? 
 
Questões aplicadas aos coordenadores de pós-graduação: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 - Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 3 - Frequência com que a grade curricular é atualizada? 
Questão 4 - Existência de programas de monitoria para as disciplinas? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de pós-graduação: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 – Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 3 – Frequência com que a grade curricular é atualizada? 
Questão 4 – Existência de programa de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 - Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 3 - Frequência com que a grade curricular é atualizada? 
Questão 4 - Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a 
distância? 
Questão 5 - Existência de programas de monitoria para as disciplinas? 
Questão 6 - Existência de programa de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)? 
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Questões aplicadas aos estudantes de graduação a distância: 

 Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 

 Questão 2 - Sua implantação no âmbito do curso? 

 Questão 3 - Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica 

(PIBIT) por meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? 

 
Os resultados da avaliação realizada pelos segmentos estão compilados no Gráfico 20. 

 
Gráfico 20 - Avaliação das Políticas de Ensino, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Considerando a média geral das avaliações expostas no Gráfico 20, as Políticas de Ensino na 

UFMS foram consideradas pelos segmentos respondentes com conceito satisfatório em 2020, uma 

vez que o valor médio geral atingiu 3,49, moda 4. Neste panorama, observa-se que os segmentos 

diretor e coordenador de curso de graduação atribuíram maior média (3,84); ao passo que os 

estudantes de graduação e docentes conferiram os menor valores (médias 3,44 e 3,58, 

respectivamente). A UFMS apresentou resultados satisfatórios ao longo do triênio, sempre com 

média geral acima de 3,00 no período e com tendência de alta entre 2018-2020. 

No Quadro 35 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas. 

Com relação às questões avaliadas por cada segmento, destaca-se como melhor avaliada 

pelos diretores, coordenadores de pós-graduação e docentes a “Existência de programas de 

monitoria para as disciplinas?”, já os coordenadores de graduação, estudantes de pós-graduação 



 

440 
  

stricto sensu, de graduação presencial e graduação EaD consideram que as políticas de ensino estão 

com boa “implantação no âmbito do curso”. 

A pior avaliada pelos diretores, coordenador de graduação e professores, foi a questão 

referente à "Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a 

distância”. Para os coordenadores de pós-graduação foi a questão “Divulgação no meio acadêmico”. 

Para os estudantes presenciais (pós e graduação), a pior questão avaliada foi “Existência de programa 

de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)”, e para os estudantes EaD foi “Estímulo para a 

participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por meio de 

programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento”. Estas mesmas 

questões foram as piores avaliadas no RAAI 2019 pelos mesmos segmentos. 

 
Quadro 35 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Políticas de Ensino. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Adequação e qualidade da oferta de 
componentes curriculares na 
modalidade a distância? 

Existência de programas de monitoria 
para as disciplinas? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Divulgação no meio acadêmico? 
Existência de programas de monitoria 
para as disciplinas? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Adequação e qualidade da oferta de 
componentes curriculares na 
modalidade a distância? 

Sua implantação no âmbito do curso? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Adequação e qualidade da oferta de 
componentes curriculares na 
modalidade a distância? 

Existência de programas de monitoria 
para as disciplinas? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Existência de programa de mobilidade 
acadêmica (nacional ou internacional)? 

Sua implantação no âmbito do curso? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Existência de programa de mobilidade 
acadêmica (nacional ou internacional)? 

Sua implantação no âmbito do curso? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Sua implantação no âmbito do curso? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Os resultados da avaliação realizada, por unidade acadêmica, estão compilados no Gráfico 21. 
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Gráfico 21 - Avaliação das Políticas de Ensino, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Todas as UAS classificaram como satisfatório (acima de 3,00) esse grupo de questões com 

moda 4. As maiores médias em 2020 foram CPNV (3,99), CPCX (3,74) e CPNA (3,74). As piores médias 

gerais foram da FACH (3,06), FAENG (3,23) e FAODO (3,25). É notório também a alta porcentagem de 

respondentes que conceituam como “Não se aplica”, principalmente nas unidades da capital, sempre 
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acima de 10%. De qualquer forma, nota-se uma melhora significativa nas médias por UAS ao longo 

dos três anos (2018-2020). 

 

3.3.4.6 Política institucional e ações de estímulo à produção estudantil e à participação em eventos 
 
As questões referentes as políticas de apoio foram comuns aos segmentos diretor de UAS, docentes, 
coordenadores de curso de graduação e pós-graduação, estudantes de graduação presencial e a 
distância, pós-graduação e residências: 

 Questão 1 – Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de 

âmbito local, nacional ou internacional? 

 Questão 2 - Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e 

internacionais? 

 
Os resultados encontram-se no Gráfico 22. 

 
Gráfico 22 - Avaliação da Política Institucional e Ações de Estímulo à Produção Estudantil e à 
Participação em Eventos, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Analisando o Gráfico 22, observa-se que os segmentos classificaram como satisfatório (3,15) 

esta bateria de questões, a moda deste grupo foi 4. Os residentes de medicina (2,09) e 

multiprofissionais (2,98) são os segmentos com pior avaliação, mas não é possível afirmar se as 
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percepções deles melhoraram nos últimos 3 anos, pois não responderam essas questões em 2018 e 

2019. Já os segmentos diretor e estudante de graduação EaD classificaram como satisfatória as 

Política Institucional e Ações de Estímulo à Produção Estudante e à Participação em Eventos, 

atribuindo as maiores médias da comunidade. Na série trienal é possível verificar que 2020 foi o 

primeiro ano em que a média geral passou de uma classificação parcialmente satisfatória para 

satisfatória. 

O Quadro 36 apresenta a melhor e a pior questão avaliada por segmento. De modo geral, os 

segmentos consideraram que o apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros têm 

recebido maior atenção por parte da UFMS quando confrontada com apoio para organização e 

participação em eventos. 

 
Quadro 36 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política Institucional e Ações de 
Estímulo à Produção Estudantil e à Participação em Eventos. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 

Estudante de Residência 
Médica 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 

Estudante de Residência 
Multi-Profissional 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 
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Estudante de Graduação 
EAD 

Apoio financeiro ou logístico para a 
organização e participação em eventos 
na IES e de âmbito local, nacional ou 
internacional? 

Apoio à produção acadêmica e à sua 
publicação em encontros e periódicos 
nacionais e internacionais? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 

Ainda, observa-se que para o segmento estudante de residência multiprofissional, a mesma 

questão foi avaliada como pior e melhor, demonstrando uma divisão de opiniões na avaliação desse 

quesito. 

O Gráfico 23 apresenta a avaliação desse quesito por UAS. 
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Gráfico 23 - Avaliação da Política Institucional e Ações de Estímulo à Produção Estudantil e à 
Participação em Eventos, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 



 

446 
  

 
No ano de 2020, a percepção das UAS foi majoritariamente satisfatória com esse grupo de 

questões. As exceções foram as unidades FACH, FAENG, FAMED, FAODO, INBIO e INISA, que 

avaliaram como parcialmente satisfatório (média inferior a 3,0). Destaca-se que em duas unidades, 

FACH e FAODO, houve atribuição majoritária de conceito 1 (insatisfatório). Ainda assim, é possível 

observar evolução na análise dos três anos, tanto com relação à média geral da UFMS (3,15 no Gráfico 

23), quanto ao analisarmos os resultados das médias do triênio de cada UAS. 

 

3.3.4.7 Política de pesquisa e inovação tecnológica 
 

A comunidade avaliou as Políticas de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Os segmentos Diretor, 

Coordenadores e Docente, se manifestaram acerca de um mesmo conjunto de questões, e, de igual 

modo, o segmento Estudante. 

As questões dos instrumentos de avaliação estão listadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores de UAS, coordenadores de curso de graduação e pós-graduação e 
docentes: 
Questão 1 - Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 – Sua implantação no âmbito dos cursos das unidades nas quais atua? 
Questão 3 – Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica 
(PIBIT) por meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? 
Questão 4 – Viabilização de publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas? 
Questão 5 – Previsão da organização e publicação de revista acadêmico-científica? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância, pós-graduação e 
residências: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 - Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 3 - Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica 
(PIBIT) por meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? 
 

Os resultados estão apresentados no Gráfico 24. 
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Gráfico 24 - Avaliação da Política de Pesquisa e Inovação Tecnológica, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
O conjunto de questões foram avaliadas como satisfatórias (3,16, moda 4) pela comunidade, 

com destaque para a avaliação dos Estudantes de graduação EaD (3,74) e Estudantes de pós-

graduação (3,65). Mais uma vez, os Residentes de medicina consideraram as políticas de pesquisa e 

inovação parcialmente satisfatórias com prevalência de conceitos 1 atribuídos pelo grupo de 

respondentes. Ainda, é positivo ver uma evolução nas médias gerais da UFMS no triênio, uma vez 

que o investimento em ciência tem diminuído nos últimos anos por parte do governo federal. 

O Quadro 37 faz referência a pior e a melhor questão avaliada sobre a Política de Pesquisa e 

Inovação Tecnológica. 

 
Quadro 37 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de Pesquisa e Inovação 
Tecnológica. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Previsão da organização e publicação 
de revista acadêmico-científica? 

Viabilização de publicações científicas, 
didático-pedagógicas, tecnológicas? 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/09/corte-de-verbas-da-ciencia-prejudica-reacao-a-pandemia-e-desenvolvimento-do-pais


 

448 
  

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Sua implantação no âmbito dos cursos 
das unidades nas quais atua? 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Previsão da organização e publicação 
de revista acadêmico-científica? 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Previsão da organização e publicação 
de revista acadêmico-científica? 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Divulgação no meio acadêmico? 

Estudante de Residência 
Médica 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Divulgação no meio acadêmico? 

Estudante de Residência 
Multiprofissional 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Estímulo para a participação em 
projetos de pesquisa (PIBIC) e de 
inovação tecnológica (PIBIT) por meio 
de programas de bolsas mantidos com 
recursos próprios ou de agências de 
fomento? 

Sua implantação no âmbito do curso? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Sua implantação no âmbito do curso? Sua implantação no âmbito do curso? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O quadro reflete que a questão “Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) 

e de inovação tecnológica (PIBIT) por meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios 

ou de agências de fomento?”, foi a pior avaliada pelos segmentos dos estudantes e foi a melhor 
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avaliada pelos segmentos diretor e coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação, um 

padrão que havia acontecido em 2019. 

Os estudantes de graduação EaD classificaram como melhor e pior avaliada a mesma questão, 

“Sua implantação no âmbito do curso?”, o que pode significar que as características dos cursos EaD 

da UFMS têm dificultado a percepção das políticas de pesquisa e inovação tecnológica. 

O resultado da avaliação por UAS encontra-se no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25. 
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Gráfico 25 - Avaliação da Política de Pesquisa e Inovação Tecnológica, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A análise do gráfico acima, demonstra que as UAS de forma geral, classificam como 

satisfatório esse grupo de questões, média acima de 3,0 e moda 4, com exceção da FACH e da FAODO, 

que avaliaram como parcialmente satisfatório (média inferior a 3,0). Somente CPAR e FACOM 

apresentaram queda entre as médias de 2019 e 2020. 

 

3.3.4.8 Política de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte 
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As Políticas foram avaliadas pelos segmentos Diretor e Coordenadores, com um mesmo 

conjunto de questões, e, de igual modo, os segmentos Professores e Estudantes. 

As questões dos instrumentos de avaliação estão listadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores de UAS e coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 – Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 3 – Estímulo para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de 
programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? 
Questão 4 – Incentivo à participação dos docentes em eventos de âmbito local, nacional e 
internacional? 
Questão 5 - Estímulo para a publicação de revista da UFMS nas áreas de extensão, cultura e esporte? 
 
Questões aplicadas aos docentes e estudantes de graduação presencial e a distância, pós-graduação 
e residências: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 – Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 3 – Estímulo para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de 
programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento? 
 

Os resultados estão apresentados no Gráfico 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 26 - Avaliação da Política de Desenvolvimento da Extensão, Cultura e Esporte, por segmento. 
2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Analisando o Gráfico 26, observa-se que os segmentos classificaram como satisfatórias (média 

geral de 3,30 e moda 4) as Política de Desenvolvimento da Extensão, Cultura e Esporte em 2020. 

Observa-se que as exceções ao conceito satisfatório foram do grupo de estudantes das residências 

médicas e multiprofissionais que avaliaram como parcialmente satisfatório (2,09 e 2,74). A melhor 

avaliação foi dos Diretores de UAS com média 3,93. No triênio também foi constatada uma melhora 

na média geral da instituição. 

O Quadro 38 apresenta a melhor e a pior questão avaliada por segmento. 

 
Quadro 38 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de Desenvolvimento da 
Extensão, Cultura e Esporte. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Estímulo para a publicação de revista 
da UFMS nas áreas de extensão, cultura 
e esporte? 

Divulgação no meio acadêmico? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Estímulo para a publicação de revista 
da UFMS nas áreas de extensão, cultura 
e esporte? 

Divulgação no meio acadêmico? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Incentivo à participação dos docentes 
em eventos de âmbito local, nacional e 
internacional? 

Divulgação no meio acadêmico? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Estímulo para a participação em 
eventos de extensão, cultura e esporte 
por meio de programas de bolsas 
mantidos com recursos próprios ou de 
agências de fomento? 

Divulgação no meio acadêmico? 
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Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Estímulo para a participação em 
projetos de extensão, cultura e esporte 
por meio de programas de bolsas 
mantidos com recursos próprios ou de 
agências de fomento? 

Divulgação no meio acadêmico? 

Estudante de Residência 
Médica 

Divulgação no meio acadêmico? Divulgação no meio acadêmico? 

Estudante de Residência 
Multi-Profissional 

Divulgação no meio acadêmico? Sua implantação no âmbito do curso? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Estímulo para a participação em 
projetos de extensão, cultura e esporte 
por meio de programas de bolsas 
mantidos com recursos próprios ou de 
agências de fomento? 

Divulgação no meio acadêmico? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Divulgação no meio acadêmico? Divulgação no meio acadêmico? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O quadro aponta que praticamente todos os segmentos consideraram a divulgação do meio 

acadêmico como a melhor questão avaliada nas políticas de Desenvolvimento da Extensão, Cultura 

e Esporte. 

Com relação a pior avaliada, os segmentos dos Estudantes das Residências Médicas e 

Multiprofissionais tiveram a mesma percepção de que falta divulgação no meio acadêmico dessas 

políticas. 

Já os diretores das UAS e coordenadores de graduação avaliaram o “Estímulo para a 

publicação de revista da UFMS nas áreas de extensão, cultura e esporte?” como o pior item e os 

coordenadores de pós-graduação o “Incentivo à participação dos docentes em eventos de âmbito 

local, nacional e internacional?”, repetindo as questões piores avaliadas por esses segmentos em 

2019. 

O Gráfico 27 apresenta o item avaliado pelas UAS. 
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Gráfico 27 - Avaliação da Política de Desenvolvimento da Extensão, Cultura e Esporte, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
De forma geral, as UAS avaliaram como satisfatórias (acima de 3,00) as políticas de 

desenvolvimento de Extensão, Cultura e Esporte, modas 3 e 4 na maior parte das UAS. Somente FACH 

e FAENG consideraram parcialmente satisfatórias, sendo que a moda da primeira foi 1. Os resultados 

também apontam para os respondentes das unidades da capital conceituando mais “Não se aplica” 

para esse grupo de questões. 
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3.3.4.9 Atuação do colegiado e NDE 
 

A atuação do Colegiado e do NDE foi avaliada pelos segmentos docentes e estudantes de 

graduação presencial e a distância com o mesmo conjunto de questões, listadas a seguir: 

 
Questões aplicadas: 
Questão 1 – Núcleo Docente estruturante – NDE? 
Questão 2 - Colegiado de Curso? 
 

O Gráfico 28 apresenta o resultado dessa avaliação. 
 
Gráfico 28 - Avaliação da Atuação do NDE e Colegiado de Curso, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Da média dos segmentos que avaliaram a atuação do NDE e Colegiado de Curso, é possível 

concluir que a consideraram satisfatória (média geral 3,73 com moda 4). Ressalta-se que há uma 

significativa quantidade de respostas “não se aplica” atribuída pelos estudantes de graduação (29%) 

e pelos estudantes de graduação EAD (23%), demonstrando significativa falta de conhecimento 

acerca das ações desses órgãos. Contudo, verifica-se que, apesar do ano desafiador de 2020, 

particularmente para atuação desses órgãos sem a possibilidade de encontros presenciais, houve 

uma evolução na média geral das avaliações dos estudantes no triênio.  

No Quadro 39 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas. 

 
Quadro 39 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Atuação do NDE e Colegiado de 
Curso. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Núcleo Docente estruturante – NDE? Colegiado de Curso? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Colegiado de Curso? Núcleo Docente estruturante – NDE? 
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Estudante de Graduação 
EAD 

Núcleo Docente estruturante – NDE? Colegiado de Curso? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Analisando o quadro, merece destaque a avaliação dos docentes, pois verifica-se que eles 

fazem uma melhor avaliação do Colegiado do Curso do que do NDE. 

O Gráfico 29 ilustra os resultados dessa avaliação por unidade setorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 29 - Avaliação da Atuação do NDE e Colegiado de Curso, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
O gráfico aponta que todas as UAS classificam como satisfatório (média acima de 3,0) a 

atuação do Colegiado de curso e do NDE. Ao longo dos três anos houve uma melhora nas médias das 

avaliações de todas as unidades. Mais uma vez é interessante observar que muitos respondentes, 

principalmente na capital, apontam para o conceito “Não se aplica”. Em algumas unidades, mais de 

40% escolheram essa opção no questionário (INMA e FACOM). 

 

3.3.4.10 Desempenho do estudante 
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Os estudantes avaliaram o próprio desempenho no ano de 2020, com as questões que 

seguem abaixo. 

 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial: 

 Questão 1 – Participação e dedicação nos estudos e nas atividades em sala de aula? 

 Questão 2 - Dedicação nos estudos e nas atividades extraclasse (fora da sala de aula)? 

 Questão 3 - Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

 Questão 4 - Pontualidade na postagem das atividades a distância? 

 Questão 5 - Relacionamento com os (as)professores? 

 Questão 6 - Relacionamento com os os(as) colegas? 

 Questão 7 - Habilidade/conhecimentos para utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC)? 

 Questão 8 - Assimilação dos conteúdos abordados? 

 Questão 9 - Postura ética (respeito à coletividade, professores, colegas) nas atividades teóricas e 

práticas? 

 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação a distância: 

 Questão 1 – Participação e dedicação nos estudos e nas atividades presenciais e a distância? 

 Questão 2 - Pontualidade e permanência do início ao término das aulas presenciais? 

 Questão 3 - Pontualidade na postagem das atividades a distância? 

 Questão 4 - Relacionamento com os (as)professores? 

 Questão 5 - Relacionamento com os os(as) colegas? 

 Questão 6 - Relacionamento com os(as) tutores? 

 Questão 7 - Habilidade/conhecimentos para utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC)? 

 Questão 8 - Assimilação dos conteúdos abordados? 

 Questão 9 - Postura ética (respeito à coletividade, professores, colegas e tutores) nas atividades 

teóricas e práticas? 

 
Questões aplicadas aos estudantes de pós-graduação: 

 Questão 1 – Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 

Relatórios de Autoavaliação)? 

 Questão 2 – Conhecimento dos documentos de área do Curso de Pós-Graduação e dos critérios de 

avaliação do quadriênio? 

 Questão 3 – Conhecimento do Regulamento da Pós-graduação Stricto Sensu da UFMS? 

 Questão 4 - Conhecimento dos documentos oficiais do curso (projeto do curso, regulamento do curso, 

normas de bolsas, e outros concernentes ao seu funcionamento)? 

 Questão 5 – Tempo e dedicação às leituras e atividades solicitadas nas disciplinas? 

 Questão 6 – Contribuição para o Programa por meio de publicações em eventos e periódicos? 

 Questão 7 – Participação em eventos nacionais e internacionais da área? 

 Questão 8 - Relacionamento com os (as) professores? 

 Questão 9 – Relacionamento com os(as) colegas? 
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 Questão 10 - Postura ética (respeito à coletividade, aos bens públicos, às normas internas e externas) 

nas atividades teóricas e práticas? 

 

Questões aplicadas aos estudantes de residências: 
 Questão 1 – Conhecimento do Regulamento dos Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da UFMS? 

 Questão 2 – Conhecimento dos documentos oficiais do seu Programa de Residência (projeto político 

pedagógico, regulamento e outros concernentes ao seu funcionamento) 

 Questão 3 – Tempo e dedicação às leituras e atividades solicitadas nas disciplinas 

 Questão 4 - Contribuição para o Programa de Residência por meio de publicações em eventos e 

periódicos 

 Questão 5 – Participação em eventos nacionais e internacionais na área 

 Questão 6 – Tempo e dedicação para as atividades assistenciais dos cenários de prática do Programa 

- 60 h ensino-serviço 

 Questão 7 – Mobilização pessoal para discutir e contribuir, para aquisição das habilidades e 

competências teórico-práticas do seu Programa de Residência 

 Questão 8 - Relacionamento com os (as) professores? 

 Questão 9 – Relacionamento com os(as) colegas? 

 Questão 10 - Postura ética (respeito à coletividade, aos bens públicos, às normas internas e externas) 

nas atividades teóricas e práticas? 

 
O Gráfico 30 apresenta os resultados por segmento. 

 
Gráfico 30 - Avaliação do Desempenho do Estudante, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os segmentos de forma geral avaliaram como satisfatório o próprio desempenho (média geral 

3,92 e moda 5).  A melhor avaliação foi dos estudantes de graduação EaD (4,35) e a pior foi dos 

estudantes de graduação presencial (3,87). Estes resultados estão condizentes com a hipótese de 
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que os estudantes de graduação EaD não sofreram tanto com a pandemia. Em contrapartida a 

graduação presencial se deparou com uma realidade de disciplinas majoritariamente sendo 

ministradas de forma remota, com docentes que foram obrigados a se adaptar ao novo cenário. Era 

de se esperar que a média geral do triênio demonstrasse uma queda em 2020, como de fato ocorreu. 

O Quadro 40 apresenta a questão pior e melhor avaliada. 
 
Quadro 40 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Desempenho do Estudante. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Participação e dedicação nos estudos e 
nas atividades presenciais e a distância? 

Relacionamento com os(as) 
professores? 

Estudante de Residência 
Médica 

Participação em eventos nacionais e 
internacionais na área? 

Relacionamento com os(as) 
professores? 

Estudante de Residência 
Multi-Profissional 

Contribuição para o Programa de 
Residência por meio de publicações em 
eventos e periódicos? 

Postura ética (respeito à coletividade, 
aos bens públicos, às normas internas e 
externas) nas atividades teóricas e 
práticas? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Assimilação dos conteúdos abordados? 

Postura ética (respeito à coletividade, 
aos bens públicos, às normas internas e 
externas) nas atividades teóricas e 
práticas? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Participação e dedicação nos estudos e 
nas atividades presenciais e a distância? 

Postura ética (respeito à coletividade, 
aos bens públicos, às normas internas e 
externas) nas atividades teóricas e 
práticas? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Participação em eventos nacionais e 
internacionais na área? 

Postura ética (respeito à coletividade, 
aos bens públicos, às normas internas e 
externas) nas atividades teóricas e 
práticas? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Entre as questões avaliadas por cada segmento, destaca-se como melhor avaliada pelos 

estudantes a “Postura ética (respeito à coletividade, professores, colegas) nas atividades teóricas e 

práticas?”. A pior questão avaliada, variou entre os segmentos estudantis, sendo que a “Participação 

e dedicação nos estudos e nas atividades presenciais e a distância?” empatou com “Participação em 

eventos nacionais e internacionais na área?”. Na opinião dos docentes de pós-graduação e graduação 

o desempenho discente é deficiente na participação e dedicação nos estudos e nas atividades 

presenciais e a distância. 
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Gráfico 31 - Avaliação do Desempenho do Estudante (pelos estudantes e docentes), por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Analisando as médias por UAS em 2020, depreende-se que todos os segmentos avaliam como 

satisfatório ou bom no que tange o desempenho dos estudantes. A melhor avaliação fica por conta 

das UAS FADIR e CPNA (4,08), ambas com moda 5. A pior foi da UAS FACH com 3,73 de média geral. 

Na comparação das UAS no triênio observa-se uma queda na média entre os anos de 2019 e 2020. 

 

3.3.4.11 Políticas de ensino da pós-graduação stricto sensu 
 

As Políticas de Ensino da Pós-graduação Stricto Sensu foram avaliadas pelos diretores de UAS, 

coordenadores de curso de graduação e pós-graduação, docentes e estudante de pós-graduação com 

a questão abaixo: 

 
Questão 1 – Relacionamento das ações acadêmico-administrativas com a política de ensino para os 

cursos de pós-graduação stricto sensu, considerando sua articulação com a graduação, por meio de 

grupos de estudo ou de pesquisa, de iniciação científica e da atuação de professores dos programas 

de pós-graduação stricto sensu na graduação? 

 
Os resultados estão apresentados no Gráfico 32. 

 
Gráfico 32 - Avaliação das Políticas de Ensino da Pós-Graduação Stricto Sensu, por segmento. 2018 - 
2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A média geral dos segmentos que avaliaram esse item foi satisfatória (3,68). Ressalta-se que 

há uma quantidade significativa de respostas não se aplica entre coordenadores de graduação e 

professores. Apesar disso, o ano de 2020 apresentou a maior média geral da instituição nessa 

questão, quando comparado aos anos de 2018 e 2019. 
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O resultado da avaliação por UAS está apresentado no Gráfico 33. 

 
Gráfico 33 - Avaliação das Políticas de Ensino da Pós-Graduação Stricto Sensu, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
O gráfico aponta de forma geral que as UAS classificam como satisfatória esse grupo de 

questões, todas com médias igual ou acima de 3,00. Nota-se também que as unidades dos Campus 
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optaram mais por “não se aplica”, o que de fato reflete uma menor penetração de programas de pós-

graduação stricto sensu nestas localidades. 

 

3.3.4.12 Políticas de acompanhamento dos egressos 
 

Os segmentos diretor de UAS, coordenador de curso de graduação e pós-graduação e 

docentes, se manifestaram acerca de um mesmo conjunto de questões listadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores de UAS, coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação 
e docentes: 
Questão 1 – Existência e divulgação de mecanismos de acompanhamento de egressos? 
Questão 2 - Atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou 
da inserção profissional? 
Questão 3 - Estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando 
ações de melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho? 
Questão 4 - Existência de proposições de ações inovadoras? 
 

O Gráfico 34 apresenta os resultados por segmentos que participaram dessa avaliação. 
 
Gráfico 34 - Avaliação da Política de Acompanhamento dos Egressos, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A média geral da UFMS foi inferior a 3,0, sendo considerado esse item pouco satisfatório. 

Destaca-se a média baixa dos coordenadores de graduação (2,25) que consideram, portanto, a 

Política de Acompanhamento dos Egressos insatisfatória. A moda de todos os segmentos ficou entre 

os conceitos 2 e 1. É perceptível uma pequena melhora ao longo do triênio, mas pelas avaliações dos 

segmentos pode-se inferir que a comunidade universitária ainda considera o acompanhamento de 

egressos pouco efetivo na instituição. Com base nos dados enviados pela Pró-Reitoria responsável, 

essas políticas sofrem com a baixa devolutiva dos egressos que, de modo geral, não retornaram os 

contatos realizados pela UFMS. 
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O Quadro 41 reflete os resultados sobre a pior e a melhor questão avaliada. 

 
Quadro 41 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política de Acompanhamento dos 
Egressos. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Atualização sistemática de informações 
a respeito da continuidade na vida 
acadêmica ou da inserção profissional? 

Existência de proposições de ações 
inovadoras? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Existência e divulgação de mecanismos 
de acompanhamento de egressos? 

Existência de proposições de ações 
inovadoras? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Estudo comparativo entre a atuação do 
egresso e a formação recebida, 
subsidiando ações de melhoria 
relacionadas às demandas da sociedade 
e do mundo do trabalho? 

Existência de proposições de ações 
inovadoras? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Estudo comparativo entre a atuação do 
egresso e a formação recebida, 
subsidiando ações de melhoria 
relacionadas às demandas da sociedade 
e do mundo do trabalho? 

Existência de proposições de ações 
inovadoras? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Entre as questões, destaca-se como pior avaliada por todos os segmentos “Estudo 

comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria 

relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho?”. A melhor questão avaliada foi 

unanimemente escolhida por todos os segmentos, sendo a que perguntava sobre “Existência de 

proposições de ações inovadoras?”. 

A seguir, no Gráfico 35, encontram-se os resultados por UAS. 
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Gráfico 35 - Avaliação da Política de Acompanhamento dos Egressos, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os resultados de 2019 demonstram que a maioria das UAS (52%) classificaram como 

parcialmente satisfatório (média inferior a 3,0) e 48% avaliaram como insatisfatório (média inferior 
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a 2,0). Com relação à avaliação de 2020, embora ainda não sejam totalmente satisfatórios, é possível 

observar uma melhora nos dados dos respondentes, já que 84% das UAS passaram a considerar na 

média que as políticas foram satisfatórias e somente 16% as consideraram insatisfatórias. 

 

3.3.4.13 Tutores presenciais e a distância 
 

Os estudantes de graduação a distância avaliaram os tutores presenciais e a distância e os 

resultados estão apresentados nos itens a seguir. 

 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação a distância sobre tutores presenciais: 
Questão 1 – Apoio ao desenvolvimento das atividades presenciais? 
Questão 2 - Assiduidade e disponibilidade de atendimento aos estudantes? 
Questão 3 - Repasse de informações aos estudantes encaminhadas pela coordenação de curso, de 
professores e da coordenação do polo? 
Questão 4 - Auxílio efetivo para a aprendizagem dos conteúdos? 
Questão 5 - Postura ética? 
Questão 6 - Capacidade de mediar e resolver conflitos? 
 

O Gráfico 36 apresenta os resultados da avaliação dos tutores presenciais pelos estudantes 

de graduação EaD. 

 
Gráfico 36 - Avaliação dos Tutores Presenciais, pelos estudantes de graduação EaD. 2018 – 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os resultados apontam que os estudantes de EaD consideram a atuação dos tutores 

presenciais como boa (média geral 4,27). Ressalta-se que houve uma evolução na avaliação dessa 

questão no triênio, saltando de 4,02 em 2018 para 4,27 em 2020. 

O Quadro 42 reflete os resultados sobre a pior e a melhor questão avaliada. 

 
Quadro 42 - Questão pior e melhor avaliada, pelo segmento estudante de graduação EaD, para: 
Tutores Presenciais. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 
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Estudante de Graduação 
EAD 

Auxílio efetivo para a aprendizagem dos 
conteúdos? 

Postura ética? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O Gráfico 37 apresenta os resultados da avaliação dos tutores presenciais pelos estudantes 

de graduação EaD, por UAS. 

 
Gráfico 37 - Avaliação dos Tutores Presenciais, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os resultados apontam que em todas as UAS esse item foi considerado bom (média superior 

a 4,00). Em 2018 e 2019, ainda existiam UAS que consideravam, na média, a atuação dos tutores 

presenciais como satisfatória (média entre 3,00 e 4,00). 

 
Questões aplicadas estudantes de graduação a distância sobre os tutores a distância: 
Questão 1 – Orientação clara e completa para a realização das atividades no ambiente Moodle? 
Questão 2 - Disponibilidade de atendimento às dúvidas e necessidades dos (as) estudantes? 
Questão 3 - Agilidade das devolutivas e solicitações feitas pelos (as) estudantes? 
Questão 4 - Auxílio efetivo para a aprendizagem dos conteúdos? 
Questão 5 - Postura ética? 
Questão 6 - Capacidade de mediar e resolver conflitos? 
 

O Gráfico 38 apresenta os resultados da avaliação dos tutores a distância pelos estudantes de 

graduação EaD. 
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Gráfico 38 - Avaliação dos Tutores a Distância, pelos estudantes de graduação EaD. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A média geral na avaliação desse item foi de conceito bom (4,30), um pouco superior à média 

aferida aos tutores presenciais. Houve um aumento considerável da média na avaliação do triênio 

2018-2020. 

O Quadro 43 reflete os resultados sobre a pior e a melhor questão avaliada pelos estudantes 

de graduação EaD. 

 
Quadro 43 - Questão pior e melhor avaliada, pelo segmento estudante de graduação EaD, para: 
Tutores a Distância. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Estudante de Graduação 
EAD 

Agilidade das devolutivas e solicitações 
feitas pelos(as) estudantes? 

Postura ética? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O Gráfico 39 apresenta o resultado da avaliação de tutores à distância por UAS. 

 
Gráfico 39 - Avaliação dos Tutores a Distância, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os resultados apontam que os estudantes de todas as UAS consideraram o desempenho dos 

tutores à distância como bom (média superior a 4,0). 

 

3.3.4.14 Condições de oferecimento do curso de pós-graduação 
 

A condição de oferecimento de curso foi avaliada somente pelo segmento estudante de pós-

graduação com as questões: 

Questão 1 – Colaboração do Colegiado do Curso nas suas necessidades pedagógicas? 
Questão 2 – Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
Questão 3 – Atendimento a pessoas com deficiência? 
Questão 4 – Disponibilidade e suficiência de técnico-administrativos para atender às demandas do 
Programa? 
 

O Gráfico 40 apresenta os resultados dessa avaliação. 
 
Gráfico 40 - Avaliação das Condições de Oferecimento do Curso, pelos estudantes de pós-graduação. 
2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Os estudantes consideram as condições de oferecimento de curso como satisfatória (média 

geral 3,90, moda 4). No triênio, observa-se uma sutil melhora na média das avaliações. 

No Quadro 44 estão apresentadas as questões piores e melhor avaliadas. 

 
Quadro 44 - Questão pior e melhor avaliada, pelo segmento estudante de pós-graduação, para: 
Condições de Oferecimento do Curso. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Disponibilidade e suficiência de técnico-
administrativos para atender as 
demandas do Programa? 

Atendimento a pessoas com 
deficiência? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O Gráfico 41 ilustra os resultados por UAS. 

 
Gráfico 41 - Avaliação das Condições de Oferecimento do Curso, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Destaca-se a melhor avaliação em 2020 para a CPAQ e CPCS (4,20) e a pior para FACH (3,54), 

mas todas as UAS atribuíram conceito satisfatório. Na maioria das UAS verificou-se um aumento nas 

médias dos conceitos ao longo do triênio. As exceções ficam por conta de INQUI, FAENG. FAED, 

FACOM, FACH, FACFAN e CPTL, que em 2019 apresentaram médias ligeiramente maiores do que 

2020. 

 

3.3.4.15 Política para a internacionalização 
 

A comunidade acadêmica avaliou as Políticas para a Internacionalização implementadas pela 

Instituição. As questões dos instrumentos de avaliação estão listadas a seguir. 
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Questões aplicadas aos diretores de UAS e coordenadores de curso de graduação e pós-graduação: 
Questão 1 – Sua articulação com o PDI? 
Questão 2 - Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 3 - Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 4 - Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio? 
Questão 5 - Existência de coordenação, responsável por sistematizar acordos e convênios 
internacionais de ensino e de mobilidade docente e estudante? 
Questão 6 - Proposições de ações inovadoras para a mobilidade acadêmica internacional? 
 
Questões aplicadas aos técnico-administrativos: 
Questão 1 – Sua articulação com o PDI? 
Questão 2 - Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 3 - Sua implantação no âmbito da Unidade? 
 
Questões aplicadas aos docentes: 
Questão 1 – Sua articulação com o PDI? 
Questão 2 - Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 3 - Sua implantação no âmbito do curso? 
Questão 4 - Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio? 
Questão 5 - Existência de setor responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de 
ensino e de mobilidade docente e estudante? 
 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância, pós-graduação e 
residências: 
Questão 1 – Divulgação no meio acadêmico? 
Questão 2 - Sua implantação no âmbito do curso? 
 

O Gráfico 42 apresenta os resultados por segmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 42 - Avaliação da Política para a Internacionalização, por segmento. 2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Na média dos segmentos da UFMS é possível concluir que os estudantes da residência médica 

e multiprofissional foram os que deram as piores avaliações para as políticas de internacionalização 

(1,95 e 2,46, respectivamente). Estes estudantes não avaliaram nos dois anos anteriores. Os Diretores 

de UAS apresentaram a melhor avaliação com uma média de 3,59 (moda 4). Ainda assim, a 

comunidade da UFMS considerou as políticas como parcialmente satisfatórias (média geral 2,87), 

apesar de haver uma tendência de crescimento no triênio exposto no gráfico acima. 

No Quadro 45 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas. 

 
Quadro 45 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Política para a Internacionalização. 
2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Existência de setor responsável por 
sistematizar acordos e convênios 
internacionais? 

Sua articulação com o PDI? 

Técnico Administrativo 
Sua implantação no âmbito da 
unidade? 

Sua implantação no âmbito da 
unidade? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Proposições de ações inovadoras para a 
mobilidade acadêmica internacional? 

Existência de setor responsável por 
sistematizar acordos e convênios 
internacionais? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Proposições de ações inovadoras para a 
mobilidade acadêmica internacional? 

Sua articulação com o PDI? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Previsão de atividades voltadas para 
programas de cooperação e 
intercâmbio? 

Sua articulação com o PDI? 
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Estudante de Pós-
Graduação Stricto Sensu 

Divulgação no meio acadêmico? Sua implantação no âmbito do curso? 

Estudante de Residência 
Médica 

Divulgação no meio acadêmico? Sua implantação no âmbito do curso? 

Estudante de Residência 
Multi-Profissional 

Sua implantação no âmbito do curso? Divulgação no meio acadêmico? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

Divulgação no meio acadêmico? Sua implantação no âmbito do curso? 

Estudante de Graduação 
EAD 

Divulgação no meio acadêmico? Divulgação no meio acadêmico? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Pelos segmentos dos estudantes houve divisão de opiniões entre as mesmas questões, que 

foram melhor avaliadas por um e pior pelo outro. Destaca-se a divisão de opiniões entre os 

estudantes de graduação EaD, que consideram a divulgação no meio acadêmico como melhor e pior 

simultaneamente. 

O Gráfico 43 apresenta os resultados por UAS. 
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Gráfico 43 - Avaliação da Política para a Internacionalização, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 
– 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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O gráfico aponta de forma geral que as UAS classificam como parcialmente satisfatória a 

política para a internacionalização, com exceção das UAS CPAQ (3,03), CPAR (3,19), CPCS (3,25), CPCX 

(3,15), CPNA (3,22), CPNV (3,53), CPPP (3,13), FADIR (3,01), INFI (3,07) e INMA (3,24) que avaliaram 

como satisfatório esse grupo de questões. É nítida a evolução das médias por UAS ao longo do triênio, 

apesar delas ainda serem consideradas apenas satisfatórias em sua maioria. Outro fato relevante é 

sobre as médias das UAS dos Campus serem superiores às das unidades da Cidade universitária. 

 
Gráfico 44 - Avaliação da Política para a Internacionalização, por Unidade da Administração Central. 
2018 – 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Nas Unidades da Administração Central, as médias foram maiores do que as das UAS, com 

destaque para a AGINOVA (4,23), entretanto, esta unidade é responsável por operacionalizar essas 

políticas. Já o HUMAP conferiu a pior média 2,13. 

 

3.3.4.16 Tutor da área profissional 
 
Questões aplicadas aos estudantes de residência multiprofissional e residência médica: 
Questão 1 - Assiduidade e pontualidade. Ele sempre justifica quando ocorre ausência ou atraso? 
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Questão 2 - Interesse, iniciativa e mobiliza do tutor em relação aos diversos recursos para atender 
adequadamente as necessidades singulares de aprendizado apresentadas por cada residente? 
Questão 3 - Competências técnicas (conhecimento científico/atualização) necessárias em relação aos 
temas tratados e problemas de saúde apresentados nos cenários de prática? 
Questão 4 - Apresentação de habilidades de comunicação com os residentes e demais membros da 
equipe assistencial? 
Questão 5 - Sensibilidade em perceber e organizar a sua tutoria a partir das necessidades dos 
residentes? 
Questão 6 - Sensibilidade em perceber e organizar a sua tutoria a partir das necessidades do 
serviço/preceptoria? 
Questão 7 - Abertura para a construção coletiva das atividades a serem realizadas em cada tutoria a 
partir das demandas dos residentes? 
 

O Gráfico 45 apresenta os resultados por segmento. 
 
Gráfico 45 - Avaliação do Tutor da área profissional, pelos estudantes de residência. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os acadêmicos consideraram a atuação dos tutores entre satisfatória e boa. A média geral da 

UFMS em 2020 ficou um pouco abaixo de 4,00 pela primeira vez no triênio. 

No Quadro 46 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas. 

 
Quadro 46 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Tutor da Área Profissional. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Estudante de Residência 
Médica 

Sensibilidade em perceber e organizar a 
sua tutoria a partir das necessidades do 
serviço/preceptoria? 

Competências técnicas (conhecimento 
científico/atualização) necessárias em 
relação aos temas tratados e problemas 
de saúde apresentados nos cenários de 
prática? 

Estudante de Residência 
Multiprofissional 

Sensibilidade em perceber e organizar a 
sua tutoria a partir das necessidades 
dos residentes? 

Competências técnicas (conhecimento 
científico/atualização) necessárias em 
relação aos temas tratados e problemas 
de saúde apresentados nos cenários de 
prática? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 
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Os dois segmentos tiveram a mesma percepção nas questões com melhor avaliação e pior 

avaliação, conforme o Quadro 46. 

 
Gráfico 46 - Avaliação do Tutor da área profissional, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 – 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
As avaliações das tutorias de áreas profissionais por UAS está entre satisfatória e boa. A pior 

avaliação foi dada pelos acadêmicos do INISA (3,54), sendo também a unidade que apresentou a 

maior quantidade de respostas “não se aplica” (19 %). 

 

3.3.4.17 Preceptor da área profissional 
 
Questões aplicadas aos estudantes de residência multiprofissional e residência médica: 

 Questão 1 - Disponibilidade para acompanhar as atividades da rotina diária? 

 Questão 2 - Assiduidade e pontualidade. Ele sempre justifica quando ocorre ausência ou atraso? 

 Questão 3 - Interesse, iniciativa e mobilidade do preceptor em relação aos diversos recursos para 

atender adequadamente às necessidades singulares de aprendizado apresentadas por cada 

residente? 

 Questão 4 - Competência técnica (conhecimento científico/atualização) necessária em relação aos 

temas tratados e problemas de saúde apresentados nos cenários de prática? 

 Questão 5 - Habilidade de comunicação com os residentes, usuários e demais membros da equipe 

assistencial? 

 Questão 6 - Realização de avaliação/ feedback em relação às atividades formativas (avaliação mensal 

e portfólios) de cada residente? 

 
O Gráfico 47 apresenta os resultados por segmento. 
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Gráfico 47 - Avaliação do Preceptor da área profissional, pelos estudantes de residência. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os segmentos que utilizam preceptoria avaliaram bem essas questões, com os acadêmicos de 

medicina atribuindo a maior média (4,09). O triênio demonstra que a atuação dos preceptores têm 

evoluído, apesar da pequena diminuição da média entre 2018 e 2019. 

No Quadro 47 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas. 

 
Quadro 47 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Preceptor da Área Profissional. 
2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Estudante de Residência 
Médica 

Disponibilidade para acompanhar as 
atividades da rotina diária? 

Assiduidade e pontualidade. Ele sempre 
justifica quando ocorre ausência ou 
atraso? 

Estudante de Residência 
Multi-Profissional 

Interesse, iniciativa e mobilidade do 
preceptor em relação aos diversos 
recursos para atender adequadamente 
às necessidades singulares de 
aprendizado apresentadas por cada 
residente? 

Assiduidade e pontualidade. Ele sempre 
justifica quando ocorre ausência ou 
atraso? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 
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Gráfico 48 - Avaliação do Preceptor da área profissional, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 – 
2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A melhor avaliação dos segmentos para os preceptores da área profissional foi realizada pelos 

acadêmicos da FAODO (média geral 5,00), significando que eles consideram uma atuação muito boa. 

O INISA atribuiu a menor média (3,43), única unidade que avalia essas questões como satisfatórias. 

 

3.3.4.18 Programas de residências 
 

Questões aplicadas aos estudantes de residência multiprofissional e residência médica: 
 Questão 1 – Espaço físico (salas de aulas, laboratórios, etc) disponível para o oferecimento das 

disciplinas e demais atividades que exijam espaço físico? 

 Questão 2 - Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

 Questão 3 - Disponibilidade e suficiência de técnico-administrativos para atender as demandas do 

Programa? 

 Questão 4 - Disponibilidade e suficiência de professores para atender as demandas do Programa? 

 Questão 5 – Suficiência de pacientes para garantir o aprendizado e demais demandas do Programa? 

 Questão 6 - Estágios e/ou ações externas à instituição executora que efetivamente complementam o 

conhecimento adquirido no âmbito do Programa? 

 Questão 7 - Compatibilidade do Projeto pedagógico do Programa de Residência com a realidade 

assistencial onde ocorrem as atividades práticas? 

 Questão 8 - Vinculo às necessidades sociais, epidemiológicas e indicadores de saúde e políticas de 

saúde regionais e nacionais, do curso? 

 Questão 9 – Infraestrutura de apoio do cenário de prática? 

 Questão 10 - Participação, dos residentes, no planejamento de atividades concernentes aos cenários 

de prática? 

 Questão 11 - Diversificação e adequação, a sua formação, dos cenários onde são realizadas as 

atividades práticas? 

 Questão 12 - Centralidade e adoção de diferentes e apropriadas técnicas pedagógicas por parte da 

preceptoria, tutoria e docentes? 
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 Questão 13 – Prática em serviço. Ela lhe possibilitou o desenvolvimento de habilidades tais como: 

trabalhar em equipe e agir coletivamente, raciocínio clínico, analisar criticamente e de forma reflexiva, 

comunicar-se com equipe e usuários, resolver problemas, participar da tomada de decisão, 

desenvolver planos de intervenção e outras iniciativas inovadoras, registro e avaliação das 

Informações no prontuário e práticas de educação em saúde? 

 
No Gráfico 49 apresenta os resultados por segmento. 

 
Gráfico 49 - Avaliação dos Programas de Residências, pelos estudantes de residência. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
 

No Quadro 48 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas. 

Nota-se que os estudantes de medicina apresentaram uma opinião desfavorável aos 

programas de residência da UFMS, sendo que a média geral foi 2,55 e a moda 1. No quadro 18, eles 

indicam que os projetos pedagógicos dos programas estão descasados da realidade do local da 

prática médica. Os residentes multiprofissionais apontaram a maior média em 2020 (3,29). Ainda 

assim, a avaliação dos programas de residência variou no triênio, tendo atingido sua maior média em 

2019 e voltando a cair em 2020. 
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Quadro 48 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Programas de Residências. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Estudante de 
Residência Médica 

Espaço físico (salas de aulas, 
laboratórios, etc) disponível para o 
oferecimento das disciplinas e demais 
atividades que exijam espaço físico? 

Compatibilidade do Projeto pedagógico do 
Programa de Residência   com a realidade 
assistencial onde ocorrem as atividades 
práticas? 

Estudante de 
Residência 
Multiprofissional 

Participação, dos residentes, no 
planejamento de atividades 
concernentes aos cenários de prática? 

Prática em serviço. Ela lhe possibilitou o 
desenvolvimento de habilidades tais como: 
trabalhar em equipe e agir coletivamente, 
raciocínio clínico, analisar criticamente e de 
forma reflexiva, comunicar-se com equipe e 
usuários, resolver problemas, participar da 
tomada de decisão, desenvolver planos de 
intervenção e outras iniciativas inovadoras, 
registro e avaliação das Informações no 
prontuário e práticas de educação em saúde? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 
 
Gráfico 50 - Avaliação dos Programas de Residências, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 – 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Como era esperado do gráfico 40, a FAMED pontuou o programa de residência com a menor 

média entre as unidades (2,96, com moda 3). Já a FAODO considerou seu programa de residência 

muito bom, média geral 4,31 e moda 5. 

 

3.3.5 Ensino Remoto de Emergência (ERE) 
 

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) optou desde o início da pandemia do 

COVID-19, em substituição às atividades presenciais, por manter a maior parte do ensino de 

graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) no sistema remoto. Foram 

utilizadas metodologias de ensino e aprendizagem que priorizam ferramentas de Tecnologias da 
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Informação e Comunicação (TICs). Inicialmente planejada por 30 dias, as atividades foram estendidas 

por todo o ano de 2020. 

Considerando essa realidade, a CPA incluiu no questionário de autoavaliação institucional do 

primeiro e do segundo semestres de 2020, questões relacionadas ao Ensino Remoto de Emergência 

(ERE), relacionadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação presencial e a distância, pós-graduação e 
residências: 

 Questão 1 - Acesso à internet? 

 Questão 2 - Disponibilidade de equipamento/softwares com qualidade de acesso para 

acompanhamento das aulas/estudo dirigido? 

 Questão 3 – No ensino remoto de emergência, como você avalia a contribuição para o seu aprendizado 

das aulas ao vivo no horário da aula? 

 Questão 4 - No ensino remoto de emergência, como você avalia a contribuição para o seu aprendizado 

das aulas gravadas (para assistir quando puder)? 

 Questão 5 – Você se cadastrou em algum destes editais de auxílio emergencial? Laboratórios, Plano 

de Dados, Equipamentos, EPIs, Alimentação emergencial? Sim ou não? 

 
Questões aplicadas aos docentes: 

 Questão 1 - Participação e dedicação nos estudos e nas atividades presenciais e a distância? 

 Questão 2 - Pontualidade e permanência do início ao término das aulas presenciais? 

 Questão 3 – Relacionamento com os (as) professores? 

 Questão 4 - Postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas) nas 

atividades teóricas e práticas? 

 Questão 5 - Assimilação dos conteúdos abordados? 

 
No Gráfico 51 estão apresentados os resultados da percepção geral da comunidade 

acadêmica sobre o Ensino Remoto de Emergência, por segmento. 

 
Gráfico 51 - Avaliação do Ensino Remoto de Emergência, por segmento. 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
De maneira geral, os estudantes avaliaram como satisfatório, com médias entre 3 e 4, com 

predominância de conceito bom (moda 4) em quase todos os segmentos de estudantes, com exceção 

dos estudantes de residência multiprofissional (moda 3 - satisfatório) e os estudantes de graduação 

EAD (moda 5 - muito bom). Os professores avaliaram um único quesito, o próprio conhecimento das 

metodologias de EAD. A média atribuída foi 3,21. Destaca-se que 43% dos professores consideraram 

seu conhecimento “bom” ou “muito bom”, mas 30% julgaram seu conhecimento “parcialmente 

satisfatório” ou “insatisfatório”. 

No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 52 estão apresentadas as percepções da comunidade acadêmica por semestre (2020-

1 e 2020-2). 
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Gráfico 52 - Avaliação do Ensino Remoto de Emergência, por segmento. 2020-1 e 2020-2. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 

Pode-se observar, no  
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Gráfico 52, que houve, no 2o semestre de 2020, melhora da percepção em geral da 

comunidade da UFMS, com melhora na média, aumento de quantidade de respostas bom ou muito 

bom, e redução na quantidade de respostas insatisfatório ou parcialmente satisfatório.  Destaca-se 

a evolução positiva significativa no segmento dos docentes, e também a redução da média do 

segmento dos estudantes de residência médica. 

No Quadro 49 estão apresentadas as questões melhor e pior avaliada, de acordo com a 

opinião de cada segmento. 

 
Quadro 49 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Ensino Remoto de Emergência. 
2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Docente (de Graduação ou de 
Pós-Graduação) 

Conhecimento de metodologias de ensino a 
distância para elaboração e execução das 
aulas? 

Conhecimento de metodologias de 
ensino a distância para elaboração e 
execução das aulas? 

Estudante de Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

No ensino remoto de emergência, como 
você avalia a contribuição para o seu 
aprendizado das aulas gravadas (para assistir 
quando puder)? 

Acesso à internet? 

Estudante de Residência Médica Acesso à internet? 

No ensino remoto de emergência, 
como você avalia a contribuição 
para o seu aprendizado das aulas ao 
vivo no horário da aula? 

Estudante de Residência Multi-
Profissional 

No ensino remoto de emergência, como 
você avalia a contribuição para o seu 
aprendizado das aulas ao vivo no horário da 
aula? 

Disponibilidade de 
equipamento/softwares com 
qualidade de acesso para 
acompanhamento das aulas/estudo 
dirigido? 

Estudante de Graduação 
Presencial 

No ensino remoto de emergência, como 
você avalia a contribuição para o seu 
aprendizado das aulas ao vivo no horário da 
aula? 

Acesso à internet? 

Estudante de Graduação EAD 
Disponibilidade de equipamento/softwares 
com qualidade de acesso para 
acompanhamento das aulas/estudo dirigido 

No ensino remoto de emergência, 
como você avalia a contribuição 
para o seu aprendizado das aulas 
gravadas (para assistir quando 
puder)? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
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"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Pode-se observar no Quadro 49 que houve variação de percepção entre os segmentos. Os 

estudantes de pós-graduação avaliaram como melhor quesito o seu próprio acesso à internet, os 

estudantes de residência médica julgaram melhor a contribuição das aulas ao vivo, e os de residência 

multi-profissional, a sua própria disponibilidade de equipamentos. Os estudantes de graduação 

presencial avaliaram o acesso à internet como melhor, e os de graduação EaD, a contribuição das 

aulas gravadas. 

As questões que receberam maior índice de conceitos 1 ou 2 (pior avaliada) foram: para 

estudantes de pós-graduação, as aulas gravadas; para estudante de residência médica, o acesso à 

internet; para estudantes de residência multi-profissional e estudantes de graduação presencial, as 

aulas ao vivo; e para estudantes de graduação EaD, a própria disponibilidade de equipamentos com 

qualidade de acesso. 

O Gráfico 53 apresenta o resultado de percepção sobre o ensino remoto, por unidade setorial. 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 53 - Avaliação do Ensino Remoto de Emergência, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 
2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Em geral, as UASs avaliaram de modo semelhante o ensino remoto. Destaca-se as melhores 

avaliações, com 50% ou mais de conceitos bom ou muito bom, nas unidades CPCS, CPNV, ESAN, 

FACFAN, FACOM, FADIR, FAENG, FAMED e INMA. Destaca-se que as unidades CPAN e FACH avaliaram 

com predominância de conceito parcialmente satisfatório. 

 

 

3.3.6 Questões abertas sobre Ensino Remoto de Emergência (ERE) 
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Os resultados discutidos a seguir são referentes à questão aberta “Caso queira complementar 

algum aspecto avaliado sobre o oferecimento dessa disciplina, considerando o momento da 

quarentena, deixe seu comentário nesse espaço”. Esta questão estava disponível no Eixo 1 - Ensino 

Remoto de Emergência, após as questões objetivas. Salientamos que os extratos de respostas trazem 

os textos literais produzidos por alunos e professores. É importante considerar que muitos dos 

“erros” de gramática ou ortografia nas respostas podem estar relacionados aos meios digitais de 

acesso ao questionário, que incluem o uso do celular. A Tabela 143 apresenta a porcentagem de 

registros de comentários feitos pelos segmentos na questão aberta do questionário de autoavaliação 

institucional aplicado em 2020 -1. Como é possível observar na Tabela 143, os alunos de graduação 

EAD, residência médica e residência multiprofissional não registraram comentário no espaço 

disponível do instrumento de avaliação aplicado. 

 
Tabela 143 - Número de comentários registrados sobre Ensino Remoto de Emergência - 2020-1. 

 Professor 
Estudante de 

pós-graduação 
Stricto Sensu 

Estudante de 
graduação 

Estudante 
de 

graduação 
EAD 

Estudante 
de 

Residência 
Médica 

Estudante de 
Residência 

Multi-
Profissional 

Total 1657 2941 20173 313 149 128 

Total de 
respondentes 

843 983 6826 66 14 45 

% Respondentes 51% 33% 34% 21% 9% 35% 

Total de espaços 
disponíveis para 
comentários 

843 983 6826 66 14 45 

Número de 
comentários 

319 133 1076 0 0 0 

Percentual de 
comentários 
registrados 

37,8% 13,5% 15,8% 0% 0% 0% 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
 

3.3.6.1 Professores 
 

Neste item serão apresentadas a categorização e contextualização das respostas abertas dos 

professores. Conforme apresentado na Tabela 144, dos 1657 professores, 843 (51%) responderam 

ao instrumento da Avaliação Institucional do período 2020-1. Deste total de docentes respondentes, 

319 (37,8%) fizeram comentários no espaço aberto do questionário sobre ensino remoto de 

emergência. Para a análise das respostas deste segmento foram criadas as categorias que estão 

apresentadas na Tabela 144, assim como o percentual dos comentários. 
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Tabela 144 - Categoria e percentual de comentários dos professores, sobre Ensino Remoto de 
Emergência. 

Categoria 

2020-1 

Quantidade de 
comentários 

Percentual dos 
comentários 

feitos 

Percentual do 
total de 

respondentes 

Removidos 29 9,1% 3,4% 

Sugestões 15 4,7% 1,8% 

Elogios 8 2,5% 0,9% 

Emocional (desabafos/não concordância com o ERE) 41 12,9% 4,9% 

Diversos (experiências particulares com o EaD/motivo pelo qual 
não realizou nenhum curso) 

69 21,6% 8,2% 

Críticas - ERE não adequado para a (área/disciplina/conteúdo 
prático) 

12 3,8% 1,4% 

Críticas - Dificuldades estruturais (equipamentos/acesso à 
internet/computador/falta de condições ergonômicas/falta de 
local adequado em casa) 

47 14,7% 5,6% 

Críticas - Dificuldades com a metodologia de ERE (falta de 
conhecimento/capacitação/tempo para adaptação/adequação 
do método para a turma/falta de padronização/dificuldade com 
as plataformas/excesso de trabalho) 

52 16,3% 6,2% 

Críticas - Preocupação com os alunos (falta de acesso a 
equipamentos/internet, falta de domínio das ferramentas, 
falta/problemas de editais) 

23 7,2% 2,7% 

Críticas - Em relação aos cursos (falta de cursos/conteúdo 
abordado/comunicação falha/poucas vagas) 

23 7,2% 2,7% 

Total 319 100,0% 37,8% 

 
A primeira categoria apresentada na Tabela 144, denominada como “Removidos” (9,1%), 

contém comentários que não se aplicavam ao ERE, comentários muito curtos que não puderam ser 

interpretados ou nos quais os docentes relataram estarem afastados ou não exercendo totalmente 

suas funções. 

A categoria “Diversos” apresentou a maior porcentagem de respostas (21,6%), que elencou 

os comentários dos docentes referentes às suas experiências particulares anteriores com o ensino a 

distância, e comentários em que os docentes relataram os motivos pelos quais não conseguiram 

realizar algum curso disponibilizado pela universidade, sobre o ERE. 

 

 

 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 
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• Fiz alguns cursos e acompanhei algumas palestras oferecidas pela UFMS que buscavam auxiliar no 
desenvolvimento das atividades à distância, porém como tinha os compromissos e prazos para 
atender sobre minhas obrigações como docente até agora não consegui finalizar as atividades de 
nenhum destes cursos. 
• Tive cursos de aperfeiçoamento e experiências em EAD, os quais possibilitaram-me atuar junto ao 
curso e apoiar os demais colegas.  
• Não fiz nenhum curso pela UFMS, mas fiz um pelo SEBRAE.  
• Não fiz curso, mas assisti às aulas oferecidas pela SEAD. Com o tempo adquiri conhecimento e 
melhorei, mas senti falta de uma ajuda mais personalizada para os docentes no início da pandemia. 
 

A segunda categoria que apresentou o maior número de comentários foi a relacionada às 

dificuldades dos docentes com a “Críticas - Dificuldades com a metodologia de ERE” (16,3%). Nesta 

categoria foram elencados comentários sobre a falta de conhecimento ou capacitação dos docentes 

sobre ERE, falta de tempo para adaptação, dificuldades de adequação do método para a turma, 

ausência de padronização do ERE na universidade e dificuldades com as plataformas. Seguem alguns 

extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• A falta de um tempo, necessário, para que eu pudesse reestruturar toda a metodologia de aula 
passando-a aos moldes de aulas remotas.  
• A universidade precisa desenvolver uma metodologia padrão.  
• Acredito que a UFMS deveria, com uma semana de antecedência, ter comunicado aos professores 
para que pudéssemos ter nos preparado. Tive dificuldade no começo pois não conhecia nenhum 
método para ser usado. Deveriam ter disponibilizado os métodos disponíveis e nos auxiliar. Para eu 
dar aula adequadamente tive que correr atras de outra internet porque a minha era muito ruim. Tive 
dificuldades para conseguir uma na minha região.  
• Fiz apenas os cursos rápidos disponibilizados pela Instituição. Tive muita dificuldade de gravar aulas 
por não dominar e escolher metodologias ideais para o novo modelo de ensino.  
• Necessidade de atualização ou realização de treinamento/curso. 
 

A categoria “Críticas - Dificuldades estruturais” (14,7%), foi bastante abordada por esse 

segmento, sendo que os comentários foram em relação à falta de equipamentos adequados, 

problemas com o acesso à internet, falta de condições ergonômicas e local adequado em casa para 

ministrar as aulas. 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• Além do fato de não estar preparado para desenvolver as disciplinas por via remota no semestre, 
dada a imprevisibilidade de todo o processo, outra dificuldade com que me vi às voltas diz respeito 
ao fato de eu não contar com um equipamento adequado para tanto. Em casa, além do celular, contei 
apenas com um notebook já com dez anos de fabricação e uso para realizar todas as atividades no 
período.  
• A principal dificuldade encontrada foi com a qualidade da internet da minha casa, sujeita a 
interrupções, e oscilações no acesso. 
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• Não possuo local adequado para videoaulas/salas virtuais nem equipamentos adequados.  
• A questão não é somente o maior ou menor domínio das metodologias de ensino a distância, mas 
as dificuldades estruturais: velocidade da internet, equipamentos pessoais com limitações, espaço de 
trabalho compartilhado no espaço privado da família, entre outras, apenas para citar as dificuldades 
relacionadas ao ensino. Quando se pensa na aprendizagem, os desafios são maiores, uma vez que os 
estudantes possuem talvez mais limitações estruturais do que nós, professores. É perceptível o esforço 
da UFMS em incluir os estudantes que estão em situação mais precária (bolsas, empréstimo de 
equipamentos, créditos para internet), mas ainda assim no cotidiano das interações nem sempre é 
possível um contato mais próximo e de qualidade com a maioria da turma. 
 

Na sequência, ao se considerar o percentual de comentários, duas categorias empataram no 

quantitativo, são elas: Críticas - Preocupação com os alunos (7,2%): nesta categoria foram 

identificados comentários em que os docentes consideram as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes como falta de acesso a equipamentos adequados e internet de qualidade, falta de 

domínio das ferramentas e falta ou problemas com os editais de auxílio. 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• A maior crítica que faço é a ausência de apoio aos estudantes. Em meu curso, temos vários alunos 
que não possuem recursos para manter uma internet paga. Devemos pensar uma forma de apoio 
para os estudantes que não possuem renda para manter um acesso à internet particular.  
• A precariedade das conexões dos alunos impactou negativamente no desenvolvimento das 
atividades no período.  
• O curso oferecido pela UFMS auxilia o professor com a preparação de uma disciplina ofertada no 
modo remoto. A questão que se coloca é que muitos alunos não tem a vivência com a plataforma 
Moodle o que dificulta a produção das atividades, além de muitos alunos não terem computadores 
ou acesso à internet de casa. Dessa forma, a opção foi utilizar o email para o envio das atividades. 
 

A segunda categoria com o mesmo percentual foi “Críticas - Em relação aos cursos” (7,2%): 

nesta categoria foram identificados comentários sobre os cursos de ERE oferecidos pela UFMS neste 

período. Os professores comentaram sobre a falta de cursos, problemas com os conteúdos 

abordados, falha na divulgação dos cursos e quantidade de vagas. 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• A estrutura por trás dos cursos deixa a desejar, é de boca em boca ou por busca ativa na página, 
que nem sempre é fácil ou intuitivo. Poderiam colocar uma forma ativa, da mesma forma que colocam 
informação na pagina de entrada dos PCs, poderiam colocar esta chamada na abertura, ou uma 
estratégia de chamar a comunidade por parte dos coordenadores para uma divulgação mais eficaz.  
• Deveríamos ter tido cursos presenciais sobre a utilização de ferramentas a distância. os cursos on-
line são muito ruins, as pessoas não conseguem visualizar as fotos com nitidez e deixa-se muito a 
desejar, pois se você não fizer o uso imediatamente, não conseguirá recordar os passos… 
• Os cursos devem ser mais específicos com tutoriais direcionados para cada recurso. A última 
categoria elencada com críticas ao ERE diz respeito aos comentários relacionados ao fato do “Críticas 
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- ERE não ser adequado para a área, disciplina ou determinado conteúdo prático” (3,8%). Seguem 
alguns extratos das respostas referentes a esta categoria:  
• A instituição tomou uma decisão equivocada, nem todas as disciplinas são viáveis em ensino 
remoto.  
• Em geral, o aproveitamento de conteúdos teóricos tem sido feito de forma satisfatória. Entretanto, 
a aplicação de ensino à distância para conteúdos práticos foi limitada e com execução abaixo do ideal.  
• Fomos pegos de surpresa, a maioria do corpo docente dos cursos presenciais não estava preparado 
nem treinado para isso. O aprendizado no ensina a distância fica prejudicado nos cursos da área de 
saúde. 
 

A seguir são apresentadas as três categorias criadas a partir de comentários que não se 

enquadraram como críticas ao ERE, são elas: - Emocional (12,9%): nesta categoria ficaram 

comentários relacionados a desabafos dos professores em relação ao momento atual de pandemia 

e relatos de não concordância com a adoção do ERE pela UFMS. 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• Embora eu tenha parcial conhecimento sobre ensino a distancia, tenho crianças pequenas também 
sem escola em razão das circunstancias e com a rotina totalmente em casa, o que limita bastante a 
execução de certas formas de trabalho.  
• Estresse elevado e desconforto acentuado nesse período, já que a sobrecarga de atividades 
aumenta (profissional, doméstico, familiar) no mesmo espaço (residência). 
 

A seguir são apresentadas as três categorias criadas a partir de comentários que não se 

enquadraram como críticas ao ERE, são elas: 

 
- Emocional (12,9%): nesta categoria ficaram comentários relacionados a desabafos dos 

professores em relação ao momento atual de pandemia e relatos de não concordância com a adoção 

do ERE pela UFMS. Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria:  

 
• Embora eu tenha parcial conhecimento sobre ensino a distancia, tenho crianças pequenas também 
sem escola em razão das circunstancias e com a rotina totalmente em casa, o que limita bastante a 
execução de certas formas de trabalho.  
• Estresse elevado e desconforto acentuado nesse período, já que a sobrecarga de atividades 
aumenta (profissional, doméstico, familiar) no mesmo espaço (residência). 
 

- Sugestões (4,7%): nesta categoria foram alocados comentários referentes a sugestões 

realizadas pelos docentes sobre diversos assuntos como metodologias diferentes, aquisição de novas 

plataformas, mudanças no questionário de autoavaliação, entre outros. Seguem alguns extratos das 

respostas referentes a esta categoria: 
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• Difícil adaptação no início. Considero o AVA muito útil e rico de funções, porém algumas funções 
não são fáceis de utilizar, como a elaboração de provas. Sugiro a criação de um canal para 
disponibilizar tutoriais de todas as funções do AVA. Muitos professores não aproveitam todo o 
potencial do AVA por não ter o conhecimento mínimo necessário. Outra limitação é o tamanho de 
vídeos. Tive que criar um canal no You Tube para hospedar os vídeos, e inserir apenas o link no AVA. 
Então falta praticidade. Outra limitação é não permitir gravar vídeos ou realizar vídeo chamadas com 
a turma diretamente pelo AVA. No caso da gravação de vídeo aulas, tive que pagar por um software 
para gravação e edição de vídeos. 
• Embora eu entenda que o trabalho remoto é a melhor maneira de minimizar as consequências da 
Pandemia, a minha sugestão para minimizar os problemas qualitativos de aprendizado é que o 
“Estudo dirigido” contemple orientação aos alunos ou aulas por videoconferência, minimamente em 
uma das plataformas disponíveis para tal. Outro ponto é que o ensino à distância exige uma 
dedicação maior de carga horária tanto para docentes como para discentes. Sendo assim a minha 
segunda sugestão é que isso seja considerado na oferta de disciplina aos alunos enquanto o trabalho 
remoto persistir e posteriormente na avaliação docente. 
• Sugiro a compra da plataforma Blackboard, melhor que o Moodle para as atividades EAD 
 

- Elogios (2,5%): nesta categoria foram alocados comentários referentes aos elogios dos 

docentes a diversos assuntos como posicionamento da UFMS frente a situação de pandemia, serviços 

prestados por Unidades da administração central, dentre outros. Seguem alguns extratos das 

respostas referentes a esta categoria: 

 
• A UFMS mostrou-se assertiva na continuidade das atividades, enfrentando os problemas de forma 
pontual, como em relação ao acesso dos acadêmicos à internet e equipamentos. Parabéns! 
• Gostaria de deixar registrado a qualidade de atendimento da AGETIC UFMS para orientação ao 
professor, parabéns. 
• Realizei o curso de capacitação docente para a Educação a Distância e gostei muito da forma que o 
curso é ministrada e suporte oferecido pela equipe técnica. 
 

3.3.6.2 Estudantes de graduação – Modalidade presencial 
 

Neste item serão apresentadas as discussões das respostas abertas dos Estudantes de 

Graduação – Modalidade Presencial. A Tabela 143 indica que dos 20.173 estudantes da graduação 

presencial 6.826 (34%) responderam aos instrumentos da Avaliação Institucional do período 2020-1. 

Deste total de alunos respondentes 1076 (15,8%) fizeram comentários nos espaços abertos do 

questionário sobre ensino remoto. Para análise das respostas deste segmento, foram criadas as 

categorias ilustradas na Tabela 145, que apresenta o quantitativo de comentários sobre o Ensino 

Remoto de Emergência para este segmento. Nessa tabela é possível observar o percentual das 

respostas considerando apenas os estudantes que fizeram comentários e em relação a todo o 

universo de respondentes. 
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Tabela 145 - Quantitativo de comentários dos estudantes de graduação presencial, sobre Ensino 
Remoto de Emergência - 2020-1. 

Categoria 
Quantidade de 

comentários 

Percentual dos 
comentários 

feitos 

Percentual do 
total de 

respondentes 

Acesso a biblioteca/livros 7 0,7% 0,1% 

Críticas à forma como o Ensino Remoto de Emergência foi 
implementado e está sendo desenvolvido 

184 17,1% 2,7% 

O Ensino Remoto de Emergência é necessário  3 0,3% 0,0% 

O Ensino Remoto de Emergência não deveria ter sido 
implementado e deve ser interrompido 

72 6,7% 1,1% 

O Ensino Remoto de Emergência tem sido prejudicado ou 
inviabilizado por falta ou insuficiência de acesso à internet ou de 
equipamentos adequados 

99 9,2% 1,5% 

Os editais oferecidos no momento de Ensino Remoto de 
Emergência são insuficientes/burrocráticos/inacessíveis  

47 4,4% 0,7% 

O Ensino Remoto de Emergência e o estado emocional dos alunos 40 3,7% 0,6% 

Sugestões de metodologias para o Ensino Remoto de Emergência 
ligadas a aulas gravadas 

44 4,1% 0,6% 

Sugestões de metodologias para o Ensino Remoto de Emergência  95 8,8% 1,4% 

O Ensino Remoto de Emergência e a interação aluno/professor 7 0,7% 0,1% 

Elogios ao Ensino Remoto de Emergência  35 3,3% 0,5% 

Respostas que apresentam exposição que abarcam várias 
categorias 

24 2,2% 0,4% 

Observações sobre a metodologia dos professores principalmente 
quanto a quantidade/qualidade das atividades 

265 24,6% 3,9% 

Elogios aos professores 25 2,3% 0,4% 

Respostas que não estão diretamente ligadas ao espaço de 
avaliação 

129 12,0% 1,9% 

Total 1076 100,0% 15,8% 

 
De acordo com a Tabela 145, a categoria que apresentou maior porcentagem (24,6%) de 

resposta foi a relacionada às “Observações sobre a metodologias dos professores principalmente 

quanto à quantidade/qualidade das atividades”. Os alunos manifestam terem recebido excesso de 

atividades, atividades extensas, múltiplas plataformas de envio e aula, o que dificulta o 

acompanhamento, e professores ausentes. 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• Alguns docentes não se comprometeram com o aprendizado, mandaram os slides e deram as aulas 
como prontas. Outros até hoje não deram uma aula sequer, e nem respondem as requisições dos 
representantes de turma. Não tivemos devolutiva de estudos, nem correção de provas, e 
pouquíssimos docentes disponibilizaram um canal para sanarmos nossas dúvidas. 
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• A universidade deve acompanhar o trabalho dos professores para que não sobrecarregue os alunos 
que já estão passando momentos de estresse durante a quarentena. 
• Acredito que a sobrecarga de atividades disponível para fazer tem sido [extenso] e difícil de conciliar 
com esse atual cenário de medo e instabilidade financeira, como [tbm] emocional  
• [...] acredito que ouve um [equivoco], na qual os professores acharam que o fato da pandemia 
estaremos livres para realizar as atividades, acabaram se esquecendo que muitos alunos continuaram 
a trabalhar tendo apenas o horário de aula para estudar. 
• Alguns docentes não se comprometeram com o aprendizado, mandaram os slides e deram as aulas 
como prontas. Outros até hoje não deram uma aula sequer, e nem respondem as requisições dos 
representantes de turma. Não tivemos devolutiva de estudos, nem correção de provas, e 
pouquíssimos docentes disponibilizaram um canal para sanarmos nossas dúvidas. 
• Alguns professores acabaram por esperar o que seria decidido quanto como se daria o seguimento 
do calendário acadêmico e não ministraram aulas ou encaminharam atividades de estudo dirigido. 
Além disso, quando da publicação das portarias indicando que o semestre terminaria em formato de 
EAD e que seria estendido, esses mesmos professores não iniciaram corretamente as atividades 
propostas, de modo que os alunos estão sendo prejudicados. Liberdade de cátedra não deveria 
significar liberdade para não realizar as atividades docentes. 
• Alguns professores estão sobrecarregando com atividades e trabalhos, ainda que não sejam seus 
dias de aula. Até mesmo com entregas com prazos apertados e correções atrasadas. 
• Alguns professores não deram aula, apenas mandaram conteúdo sem explicar nada e passaram 
prova. 
• Alguns professores não faziam aulas à distância por si só, mas apenas estudos dirigidos e outros 
nem aulas davam e apareciam de vez em quando apenas para dar atividades. 
• Alguns professores solicitaram atividades incompatíveis com o que seria solicitado em aulas 
presenciais. Houve tantas requisições de trabalho que não houve alternativa senão trancar as 
disciplinas. Apesar do ensino ser remoto, os estudantes continuam tendo que trabalhar e desse modo 
fica inviável assistir aulas e realizar trabalhos toda semana 
• Alguns professores, [po] ser EaD, sentiram liberdade de dar aula em outros horários que não 
correspondem aos das aulas presenciais, e ainda nem gravaram as aulas. 
• O ideal seria que as aulas fossem dadas ao vivo nos respectivos horários do Siscad. 
• Apesar do empenho dos professores em dar continuidade as aulas, foi extremamente difícil - pelo 
menos para mim - se adequar aos novos métodos de aulas já que cada professor utilizou métodos 
diferentes, plataformas diferentes e formas de avaliação diferentes, dificultando a adaptação. 
Exemplo disso é o fato de para que eu pudesse participar de todas as aulas deveria estar 
constantemente verificando: facebook, email, ava ufms, whatsapp, meet, classroom, entre outras 
plataformas. Portanto, seria maravilhoso se pudessem pensar em alguma forma de padronização das 
aulas. 
• As aulas à distância tiveram pontos positivos e negativos. Entre os negativos, creio que a quantidade 
proposta de atividades (cobrir o que seriam aulas presenciais) tendeu um pouco para o cansativo. Isto 
é, há mais atividades longas, trabalhosas, à distância, do que haveria nas aulas presenciais. 
• As aulas estão boas para os professores que possuem didática e conseguem explicar bem o 
[conteúdo] tanto por EAD quanto presencial, agora quem não tem didática é pior pelo EAD, além 
disso eu não sei por qual motivo, mas há mais trabalhos e atividades do que antes, o que deixa o 
aluno completamente estressado, ansioso e sem tempo para completar todas as atividades e estudos. 
• Seria muito bom se os professores ao invés de nos sobrecarregarem com exercícios/atividades, 
realmente dessem EXPLICAÇÃO do conteúdo. 
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Nas categorias referentes à decisão de implantação (6,7%) “O Ensino Remoto de Emergência 

não deveria ter sido implementado e deve ser interrompido” e à forma de implantação (17,1%) 

“Críticas à forma como o Ensino Remoto de Emergência foi implementado e está sendo 

desenvolvido” do Ensino Remoto de Emergência, verifica-se que para estes alunos a forma como foi 

decidida a implantação foi equivocada, e que também essa modalidade precarizou a aprendizagem 

nas aulas presenciais e principalmente nas atividades práticas o que pode levar ao comprometimento 

do futuro exercício profissional. Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• Por mais que os professores e nós alunos tentemos fazer com que nossas matérias funcionem na 
metodologia EAD, não conseguimos, seja por estresse causado por diversos fatores ou pela falta de 
instrução de como se comportar assistindo e fazendo as aulas, atividades e etc. 
• O sistema EaD implantado sem consulta dos discentes não é nem de longe uma forma de manter o 
ensino público e gratuito, se esse regime perdurar encarregara de afastar mais alunos que possuem 
diferentes dificuldades tanto tecnológicas como [psicológica]. Não acredito que esse regime adotado 
vai auxiliar na minha formação profissional pois sinto cada vez mais que não estou aprendendo coisa 
alguma por “n” problemas, enfim espero que para o segundo semestre a instituição consulte os 
discentes pois a universidade e nossa é para nós. 
• O modelo de ensino EAD no todo não é ruim, mas o implementado pela UFMS sim, deixo aqui minha 
indignação pela falta de qualidade e preocupação nenhuma com o bem estar dos acadêmicos. Não 
são todos os discentes que possuem estrutura doméstica para desenvolver as atividades e vieram 
com a desculpa de abrir o Laboratório, uma vez que a cidade por decreto bloqueou o passe estudantil 
e nem todos moram perto do Campus [...] 
• O ensino superior deve ser de qualidade para que os estudantes possam adentrar no mercado de 
trabalho preparados. Para isso, a aulas práticas e o contato com a profissão no dia-a-dia acadêmico 
é de grande importância, algo que o ead não permite. Por conta disso, sinto-me prejudicada e 
despreparada para exercer minha profissão com êxito, bem como vejo um desamparo da instituição 
em relação aos seus tantos alunos em [sua] diferentes realidades: não basta que uma parte tenha 
um proveito satisfatório, é necessário que todos (UFMS para todos, certo?) tenham sucesso nem suas 
atividades acadêmicas. O ensino a distância dá continuidade ao ano letivo, mas não a produção e 
consolidação do conhecimento. Ficamos a mercê de um sistema um tanto quanto desorganizado e 
carente de preparo. O momento é de urgência sim, mas a educação não deve ser tratada dessa forma. 
Os cursos cuja carga horária é baseada em atividades práticas (área da saúde principalmente) ficam 
muito mais prejudicados com esse sistema de ensino e devem ser levados em consideração também: 
repor seis meses de aulas práticas em dois (ou, se for o caso, repor um ano de práticas em um período 
condensado), retirando horas de estudo e aprendizado é precarizar nossa formação. 
• O aprendizado foi muito prejudicado. Não levaram em conta as necessidades reais de cada aluno. 
Terminando o semestre com a sensação de ter feito a matéria e não ter aprendido nada. 
• Muito ruim para a aprendizagem tal modelo. Ficar horas sentado na frente de um computador não 
um estimulo suficientemente reforçador para prestara atenção nas aulas, isso quando se tem aula, 
que não foram substituídas por atividades, como resenha, resumo, analise. Sem falar que a 
quantidade de atividade exigida para que seja equivalente a presença é horrível, ficamos todos dias, 
até sábado e domingo presos ao ensino remoto, não dias sem atividades onde se pode só assistir a 
aula. 
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• Entendo que, em um momento excepcional como o que se vive, as atividades normais tiveram que 
ser alteradas. Entretanto, ao se desenvolverem as atividades de estudos dirigidos, o que se observou 
foi uma falta de organização e alinhamento, inicialmente compreensível por se tratar de uma situação 
extraordinária, dos professores para se adequarem à nova modalidade de ensino. Enquanto alguns 
optaram [pro] desenvolver aulas online por [vídeo] chamada, outros fizeram uso do AVA, enquanto 
outros simplesmente indicavam leituras, mas sem nenhuma orientação, o que claramente prejudica 
o desenvolvimento do curso. É claro que nem professores, nem alunos esperavam por essa situação. 
Entendo os percalços e todos fizemos o melhor que pudemos. Ainda assim, o melhor foi insuficiente. 
O que deve ser dito claramente, para que não haja enganos, falsas percepções e distorções de 
informação, é que, apesar do empenho de professores e alunos, as atividades remotas não lograram 
cumprir apropriadamente as ementas de nenhuma das disciplinas. Portanto, a modalidade de ensino 
à distância não substitui e nem sequer se equivale à modalidade de ensino presencial. 
• Como caloura, me senti completamente perdida e muitas vezes desamparada quanto ao conteúdo 
e a forma de aplicação dos professores. Senti apenas nos jogaram nisso e a gente que se virasse. 
• Acredito que a qualidade do ensino foi comprometida com o ensino remoto adotado sem nenhum 
preparo estrutural e capacitação de docentes. A sobrecarga do semestre ficou maior que o normal e 
sinto que mesmo com o esforço dos professores - que pelo menos no curso de [...] se mostraram muito 
preocupados com a nossa saúde mental e em passar o conteúdo da melhor maneira possível - a falta 
de ações efetivas por parte da reitoria influenciou negativamente neste período da minha formação. 
O momento que passamos é complexo, mas planejamento é algo que precisa ser feito se de fato a 
universidade tem como uma de suas missões a transmissão de conhecimento de maneira eficiente e 
com qualidade. Além de prejudicar o aprendizado, as respostas superficiais e com clara intenção de 
cumprir cargas horárias para fins administrativos e o alto índice de evasão de acadêmicos - seja por 
demora na resposta para os problemas socioeconômicos dos estudantes, ou pelo descaso com as 
condições psicológicas dos alunos - mostram que este semestre foi mais um estorvo durante o período 
de crise que passamos. E ainda contribuiu para a sensação de total desamparado no que se refere as 
instituições que nos cercam. 
• Os alunos estão com a carência de aulas práticas devido ao período de quarentena, em algumas 
disciplinas estas técnicas se tornam indispensáveis [...]. 
• Pelo cancelamento do calendário acadêmico, não queremos ser profissionais ruins! O ensino está 
visivelmente precarizado, as condições econômicas e pessoais não permitem um aprendizado bom. 
• O aprendizado foi comprometido, ele está altamente inadequado e de péssima qualidade. A 
continuação do calendário acadêmico é uma afronta aos futuros profissionais e reforça a 
desigualdade de condições/suporte necessário dos alunos. Muitos não [tem] o suporte necessário. 
Ademais, nada substitui o professor em sala de aula. EAD está arruinando nosso desempenho 
acadêmico. O calendário deve ser suspenso! Há falta de democracia na universidade! Não há 
nenhuma lógica [pra] a continuação do calendário. Saúde, vidas e qualidade de ensino em primeiro 
lugar. Nada de apatia ou fazer um ensino “nas coxas”. 
• Na minha opinião o semestre deveria ser [cancelada], pois não estávamos [preparado] para o ensino 
a distância. 
• Manter o calendário acadêmico e o ensino remoto foi um erro crasso da administração da ufms. 
Por mais que os professores tenham se esforçado em seguir o conteúdo, grande parte das matérias 
foram apenas para “cumprir tabela” 
• Acredito que essa modalidade de ensino não esteja sendo totalmente produtiva para os alunos, 
principalmente para aqueles que já estão em anos mais avançados de seus cursos, e que seria mais 
prudente o cancelamento do calendário acadêmico do que a continuação desse processo por mais 
um semestre. 
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Na categoria sobre as dificuldades de acompanhamento das atividades por falta de 

equipamento adequado ou insuficiência de acesso à internet “O Ensino Remoto de Emergência tem 

sido prejudicado ou inviabilizado por falta ou insuficiência de acesso à internet ou de equipamentos 

adequados”, 9,2% dos estudantes referem-se esta como sendo prejudicial e inviabilizando o 

aprendizado. Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• Olá, com base na minha renda familiar em comparação a muitos dos alunos da nossa universidade, 
não solicitei nenhum dos editais de auxílio emergencial. Entretanto, devida a localidade da minha 
residência e disponibilidade das operadoras da região, a internet não ultrapassa o limite de 5GB 
apesar da contratação de mais dados. Além disso, todos os cinco moradores da casa, puderam ficar 
de quarentena em home office [longe de reclamar da benção em meio à pandemia mundial], mas a 
quantidade de computadores e internet foi insuficiente para continuar com algumas matérias. 
• Não tenho computador para estudos dirigidos, e a internet que consigo ter e de baixa qualidade, os 
dados acabam rápido. 
• Gostaria que houvesse equidade em tratamentos de avaliação por casos específicos, muitos alunos 
nao dispõe de tecnologia ou tem uma certa defasagem em relação a afinidade com tecnologia e esses 
alunos nao podem ser avaliados de forma genérica bem como os alunos q enfrentaram dificuldades 
em função dos problemas ocasionados pela pandemia 
• Infelizmente não possuo celular, fico na dependência de terceiros, e os professores foram avisados 
disso, mais simplesmente adotaram aulas participativas via whatsapp valendo nota. Como procedo? 
processo judicial? tenho provas de que sempre avisei que não possuía celular!!!  
• Infelizmente não tenho computador ou algo do tipo, estou fazendo as atividades e leituras pelo 
celular, com tudo me atraso nas entregas dos trabalhos e fico com receio de não ter ido bem. 
• As aulas gravadas são as que mais me ajudam a estudar, pois durante as aulas ao vivo minha 
internet sempre fica instável ou cai e assim me atrapalha assistir as aulas. 
• As aulas gravadas são mais interessantes que as aulas ao vivo. As vantagens das aulas ao vivo, 
como interação, não compensam se forem aplicadas a uma turma inteira, visto que a conexão da 
rede pode se tornar muito instável e algumas pessoas em específico podem ser prejudicadas, o que é 
injusto. Seria ideal que o mínimo de atividades ao vivo fossem aplicadas, justamente para minimizar 
essa discrepância. 
• [...] instabilidade da internet, inclusive durante as provas online, o que acabou prejudicando por 
conta do tempo limitado. 
 

Na categoria sobre sugestões de metodologias para o Ensino Remoto de Emergência 

(Sugestões de metodologias para o Ensino Remoto de Emergência ligadas a aulas gravadas), 4,1% 

apontam a utilização de aulas gravadas e 8,8% dos estudantes fizeram sugestões sobre diferentes 

metodologias (Sugestões de metodologias para o Ensino Remoto de Emergência), entre elas a 

padronização das plataformas de ensino utilizadas pelos professores. Seguem alguns extratos das 

respostas referentes a esta categoria: 
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• Acredito que aulas gravadas são muito mais satisfatórias para a aprendizagem, assim como no 
ensino EAD. Infelizmente NÃO TEM CONDIÇÃO de estarmos disponíveis todos os momentos que os 
professores pretendem fazer aula ao vivo. Existem vizinhos, pessoas, barulhos, problemas com a 
internet, além de muitas vezes termos que apresentar um trabalho cujo não sabemos manusear as 
[ferramentes] certas na internet. 
• Acredito que aulas gravadas, em sequência com atividades intercaladas, com fechamento nas 
provas, irá nos auxiliar bastante, pois com os horários, tanto de trabalho como de estudos, alterados 
pela quarentena, podemos nos organizar melhor e o aproveitamento irá aumentar. Podemos estudar 
em horários alternativos e nos dedicar mais aos estudos, diferente de aulas no horário fixo e gravadas 
ao vivo, sujeitas a problemas de gravação e outras dificuldades, como instabilidades etc. 
• Acredito que o melhor método para sustentar o ensino remoto de emergência são as vídeos aulas 
gravadas, dispostas por semana, de acordo com a quantidade de aulas da semana, com os temas 
pertinentes ao plano de ensino, e realizar aulas on-line para tirar dúvidas sobre o conteúdo. 
• Aulas ao vivo demandam muito dos alunos, visto que estes precisam ficar por horas, sem pausas, 
na frente da tela de um computador, prestando o máximo de atenção possível e tentando fazer 
anotações. Alguns professores nem chegam a olhar os comentários feitos durante as aulas. Acredito 
que seja mais eficiente aulas gravadas e, talvez, a cada quinze dias uma aula online, especialmente, 
para tirar dúvidas ou repassar o que já tiver sido ensinado em vídeo, neste último caso, caso os alunos 
tenham tido dificuldade em algo. 
• Não tive aulas gravadas por nenhum professor, mas seria de grande ajuda para rever o conteúdo e 
para situações de imprevisto (no caso do sinal da internet falhar, entre outros). 
• O principal ponto positivo foram as aulas gravadas, gostaria de reforçar esse ponto, acredito que 
fez total diferença no semestre e acredito que algo similar devia ser implementado quando voltassem 
as aulas presenciais. Meu desempenho podendo re-assistir as aulas foi muito melhor. 
• Professores que optaram por ministrar aulas ao vivo em horário de aula, muitas vezes fizeram com 
que ficassem [maçante] e cansativa, pois tínhamos duas aulas seguidas (toda a manhã), assim como, 
aqueles que optaram por ministrar ao vivo uma tarde inteira. É fato que, pelo computador, é muito 
mais difícil de acompanhar, de ficar “ligado” o tempo todo. Então, pela minha experiência, acredito 
que as aulas gravadas estão sendo muito mais proveitosas. 
• Só duas professoras deram aula pelo google meet e disponibilizaram as gravações. Uma pena que 
isto não foi uma regra imposta a todos os professores. 
• Uniformizar as plataformas utilizadas pelos professores. 
• Acredito que os alunos prefiram trabalhos maiores, mas com grande prazo, do que uma quantidade 
gigantesca de trabalhos semanais de uma disciplina (como eu disse, que muitas vezes nem valiam 
nota e nunca receberíamos uma explicação ou feedback digno). 
• Tendo em vista a probabilidade de se estender o período da pandemia, seria importante que 
houvesse uma comissão para coordenar as atividades EAD da Universidade. Por que isso? A maioria 
dos professores por não saber quais os compromissos dos alunos com as diversas matérias, acham 
que nós estamos com o tempo disponível para as suas atividades. Com isso, dependendo do período, 
a quantidade de pedidos é feita de maneira exagerada. Tem professor que, por não dominar as 
ferramentas digitais, passam pedidos de resumos dos livros (muitos pedem para que seja tudo 
manuscrito). Isso demanda [mto] tempo e os alunos acabam não agregando conhecimento. 
Resumindo, há necessidade de se preparar e disponibilizar aos professores ferramentas adequadas 
para o ensino à distância. 
• Sobre a plataforma que os professores usam, deveria ter só uma. Ou pelo Ava ou pelo class. Os dois 
ficam confusos. 
• Padronizar a plataforma de ensino. 
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• Padronizar as aulas em alguma plataforma. Atualmente cada professor está usando uma diferente, 
e pra nós alunos, fica confuso as vezes. 
 

Na categoria sobre editais oferecidos no momento de Ensino Remoto de Emergência (Os 

editais oferecidos no momento de Ensino Remoto de Emergência são insuficientes/ 

burocráticos/inacessíveis), 4,4% dos estudantes comentaram que estes foram 

insuficientes/burocráticos/inacessíveis. Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta 

categoria: 

 
• Tive muita dificuldade devido ao fato de que somos em quatro pessoas aqui em casa e possuímos 
apenas 2 equipamentos. Por várias vezes, tive que trocar o dia pela noite para conseguir cumprir 
meus compromissos. E ainda, apesar de a universidade ter feito o edital para empréstimo de 
equipamentos, a burocracia do processo é algo que desanima a participação dos candidatos. 
• Tenho internet em casa, [porem] não tenho computador. Fiz a solicitação de um computador pelo 
edital de auxilio emergencial pois não tenho condições de adquirir um equipamento nesse momento, 
enviei todos os documentos solicitados, não obtive resposta da ufms, solicitei pelo e-mail da DIASE 
informado no edital a lista dos nomes selecionados, pois não encontrei a mesma no site, e até o 
momento não tive resposta, tenho feito minhas atividades utilizando um celular antigo que não 
suporta os aplicativos utilizados para as aulas, a maioria das atividades precisam ser entregues 
formatadas em word e fazer isso com um aparelho celular é quase impossível, estou com atividades 
em atraso e os prazos de entrega se esgotando sem expectativa de conseguir concluir o semestre. 
Estou aborrecido com a ufms por ignorar todas as minhas tentativas para conseguir o empréstimo do 
equipamento. 
• Precisei do auxílio inclusão digital, mas tive problemas pra conseguir e procurei meios pra resolver, 
mas não foi solucionado pra quem mora na área rural os dados não ajudam, mas acho que deveria 
estudar um meio de ajudar a gente de alguma forma. 
• Olá, Não possuo estrutura para[ acompanhar] os estudos remotos técnicos, pois não possuo 
computador, [impressoa], scanners entre outros hardwares, porém possuo um celular smartphone 
com 8 gigas de memória. O que exige um jeito brasileiro de cumprir prazos, leio artigos através de 
prints, não[.]consigo me inscrever em plataformas de auxílio estudantis, devido a falta de impressora 
para a impressão de formulários e scanners. Tenho dificuldades para me inscrever em auxílios 
estudantis devido a burocracia , ja tentei por [varias] vezes [...]. 
• Não recebi resposta quanto ao auxílio para empréstimos de equipamentos. 
• Me cadastrei no [auxilio] para internet, [porem] não [consegui pois] a quantidade de documentos 
solicitados foi absurda. Não estava em minha casa pois estava em isolamento e não pude entregar a 
foto da minha carteira de trabalho, por conta disso perdi o processo. Um absurdo esses critérios.  
• [em] relação aos [auxílios] muita burocracia pra conseguir os [auxílios] e nem sempre conseguimos 
os documentos. [deveria] ser [p] todos. 
 

Na categoria referente ao estado emocional dos alunos (O Ensino Remoto de Emergência e o 

estado emocional dos alunos), 3,7% dos estudantes apontam que o Ensino Remoto de Emergência 

associado ao momento de pandemia acentuou ou desencadeou problemas emocionais. Seguem 

alguns extratos das respostas referente a essa categoria: 



 

504 
  

 
• Meu problema maior não é a questão de material e a disponibilidade deles., e sim a questão da 
minha saúde mental extremamente abalada pelo momento que vivemos.  
• Eu tive crise de ansiedade e quase não consegui acompanhar as aulas. Para meus professores 
também vi que não tiveram muito sucesso com a tecnologia .  
• Esse primeiro tópico de questões aborda quanto ao Ensino Remoto de Emergência e possui como 
finalidade tratar a respeito da estrutura particular do acadêmico para desenvolver as atividades 
acadêmicas durante a quarentena, assim sendo considero que tenha faltado questões quanto a 
condição da saúde mental dos estudantes, em especial dos quais estão cursando o seu primeiro 
semestre, já que esta afeta diretamente na assimilação, produção e desenvolvimento das atividades 
acadêmicas e consequentemente em sua futura permanência na universidade.  
• É impossível aprender da mesma forma que no presencial. Temos de lidar com as demandas de 
casa, com o estresse e a ansiedade de ficar em quarentena, de ver pessoas adoecendo e morrendo e 
ao mesmo tempo ter de se preocupar com notas e presença, simplesmente surreal.  
• Algumas situações colaboraram para dificuldades nessa modalidade: professores apresentam 
dificuldades com a modalidade de ensino, o que resultou em atividades mal orientadas, sobrecarga 
de atividades, falta de material online disponível (embora tivesse a versão física na biblioteca). Do 
outro lado o estresse conjuntural e baixa reserva de saúde mental contribuíram de maneira 
significativa para um ensino de qualidade muito inferior ao habitual que já tem lá seus problemas.  
• A universidade deveria se interessar mais com o apoio psicológico do aluno que no material nesse 
momento de pandemia. 
 

Na categoria sobre elogios (Elogios ao Ensino Remoto de Emergência) ao Ensino Remoto de 

Emergência desenvolvido pela UFMS, 3,3% sinalizaram de forma positiva e 2,3% elogiaram os 

professores (Elogios aos professores). Seguem alguns extratos das respostas referentes a categoria: 

 
• Embora não tivemos aulas presenciais, é importante salientar que as aulas, conteúdos e feedback 
dos professores garantiram o aprendizado com qualidade. Frise-se que a modalidade remota foi de 
extrema importância neste momento tão delicado. O ensino remoto nos possibilitou continuar o 
semestre. Eu particularmente teria desmotivado, caso a faculdade tivesse sido suspensa/ cancelada 
nesse semestre. Em suma, a UFMS demonstra total respeito e consideração por seus discentes ao 
continuar suas atividades mesmo nesse cenário atual. Deixo aqui registrado meu apreço e 
agradecimento. 
• Como sempre a UFMS/[...] fazendo o máximo para transmitir o ensino a nós alunos. 
• Parabenizar a UFMS e os Professores pelo esforço e dar continuidade ao semestre e tentar achar 
formas de entender o conteúdo, apesar de todas as dificuldades e limitações do ensino não presencial. 
• Houve um esforço por parte dos professores para manter o nível das aulas, mesmo com todas as 
mudanças e sem que eles tenham treinamento ou experiência prévia com aulas à distância. 
• Gostaria de destacar o apoio, por parte dos professores e coordenação do curso, aos alunos e 
agradecer esse apoio e pelo incentivo à continuar participando das aulas. Mais uma vez agradeço à 
vocês pela ajuda nesse momento difícil para a educação. 
• Alguns professores foram extremamente humanos neste momento ruim que todos nós estamos 
vivenciando. Muitos se desdobraram para nos ajudar devido a realidade individual de cada um e sei 
que além dos acadêmicos, alguns docentes sentem dificuldades de lidar com esta nova etapa que 
estamos vivendo. 
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3.3.6.3 Estudantes de pós-graduação stricto sensu 
 

A presente seção apresenta as respostas dos estudantes de pós-graduação stricto sensu da 

UFMS acerca do Ensino Remoto de Emergência (ERE) na parte aberta do instrumento. Em um 

universo de 2.941 estudantes de pós-graduação Stricto Sensu, obtivemos 983 respondentes, 

configurando 33,4% do total. Destes respondentes, obtivemos 133 comentários nas questões 

abertas, aproximadamente 13,5% do total de respondentes, obtendo uma amostra de respostas de 

aproximadamente 4,5% do universo total de estudantes de pós-graduação stricto sensu na UFMS 

(Tabela 143). Totalizaram-se 133 comentários das questões abertas, segmentados em sete categorias 

que estão apresentadas na Tabela 146. 

 
Tabela 146 - Categoria e percentual de comentários dos estudantes de pós-graduação stricto sensu, 
sobre ERE - 2020-1. 

Categoria 
Quantidade de 

comentários 

Percentual dos 
comentários 

feitos 

Percentual do 
total de 

respondentes 

NSA 34 25,6% 3,5% 

Diversos 2 1,5% 0,2% 

Elogios 21 15,8% 2,1% 

Sugestão 10 7,5% 1,0% 

Reclamação / Críticas - Aparato tecnológico/familiar 12 9,0% 1,2% 

Reclamação / Críticas - Ausência de Auxílio Financeiro 9 6,8% 0,9% 

Reclamação / Críticas - Emocional 6 4,5% 0,6% 

Reclamação / Críticas - Formato das aulas e ensino remoto 39 29,3% 4,0% 

Total 133 100,0% 13,5% 

 
Segundo as categorias apresentadas na Tabela 146, a que obteve maior número de respostas 

foi a relacionada com as objeções quanto ao formato de ensino de pós-graduação desenvolvido neste 

período (28,6%). Em contrapartida, a categoria “Elogios” desponta como a segunda com maior 

número de respostas (excetuando-se a categoria “Não se aplica”), representando 15,8% dos 

comentários analisados. 

 
- Elogios 
Considerando o número expressivo de respostas da categoria “Elogios” (15,8%), iniciamos a 

análise expondo os seus comentários. Nesta categoria estão respostas que consideram a adoção do 

Ensino Remoto de Emergência (ERE) pela UFMS neste difícil período como uma opção acertada. 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 
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• Não substitui o presencial, mas salvou o semestre. 
• Todos os procedimentos estão muito bons.” 
• No início foi um pouco confuso, mas após a fase de adaptação foi muito interessante para o 
desenvolvimento do ensino aprendizagem enquanto aluna. 
• Parabenizo a universidade por ter continuado as aulas remotamente, assim pude ocupar minha 
mente com os estudos neste período tão difícil de pandemia. 
 

A opção de não paralisar o semestre e seguir com os estudos e as pesquisas foi considerada 

por estes respondentes como importante para garantir o ensino da pós-graduação da UFMS. 

Também foram categorizados neste grupo os elogios aos professores e as aulas. 

 
• Foi muito boa a disponibilidade dos professores e demais funcionários em nos ajudar e manter 
nossos estudos em um momento tão difícil. 
• Aulas excelentes. Professores demonstram conhecimento e esforço para transmitir o aprendizado. 
• O empenho e dedicação docente fez diferença em dar continuidade na pesquisa. 
• No início da quarentena por ocasião da COVID-19 foram necessários ajustes de ambas as partes a 
saber (docentes/professores) e os discentes (alunos). Nesse ponto específico deixo expresso como foi 
impactante observar os esforços dos professores para na medida do que fosse possível, transmitir a 
experiência de se fazer um mestrado. Mesmo não sendo ideal eu diria que cumpriu o mínimo do que 
se espera. 
• Penso que nunca ninguém imaginou viver isso e, o esforço conjunto de professores e alunos para 
fazer dar certo, é muito importante e admirável. Penso que não é a situação que alguém desejou e 
sei que não houve tempo de preparação mas, ainda assim, estamos conseguindo aprender e crescer, 
sem perder nosso ano de mestrado, ainda que, sabemos algo possa ser complementado quando do 
final da pandemia. 
• Professores dedicados e aulas com muita qualidade. 
• Quero parabenizar os professores que me atenderam sempre que necessário. 
• As aulas semanais ou quinzenais ministradas foram excelentes, a discussão muito proveitosa. 
• A dedicação, o empenho, a qualificação e a competência profissional dos/as docentes e da 
Coordenação do Programa de Pós-graduação [...] são inquestionáveis e dignos de reconhecimento. 
No meu caso particular, por problemas familiares, estou com dificuldades de prosseguir, mas em 
momento algum em decorrência de algum entrave ou óbice causado pelos gestores/as ou docentes 
do Curso, por sinal bastante solidários/as e resolutos/as. 
• As aulas foram bem esclarecedores e o método de ensino adotado pelos professores foi muito bom! 
• Apesar de ter me inscrito num curso regular e não a distância e devido a essa pandemia a 
universidade teve que se reorganizar a maioria dos profissionais fizeram isso utilizando metodologias 
adequadas. 
• Registro aqui o esforço das e dos docentes para manterem com dignidade o nível das discussões e 
à acolhida conosco. 
• Achei excelente o fato de não precisar se deslocar até a UFMS para assistir às aulas, sendo que 
mesmo do serviço ou de casa podemos ter acesso fácil ao conteúdo. Os professores se esmeraram em 
melhorar a qualidade das aulas, testando várias plataformas, como o Google Meet, team, para 
facilitar o estudo dos alunos e adequar para o perfil da turma. Por outro lado, apesar da falta de 
contato pessoal com os outros alunos e professores, o ambiente virtual proporcionou uma 
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contribuição e sororidade maior entre os alunos, sendo que todos participaram e ajudaram uns aos 
outros e houve até aumento de compartilhamento de conteúdo entre os alunos. 
 

Ainda segundo estes respondentes o ERE fez aumentar a rede de contatos profissionais dos 

estudantes, por meio das diversas videoconferências realizadas neste período. Seguem tais elogios: 

 
• Eu estou participando de forma presencial auxiliando no diagnóstico molecular de Covid 19 no [...] 
e gostei muito da iniciativa da Universidade em ajudar na pandemia e nos gerar está oportunidade. 
Eu estou me sentido útil e feliz por ter a oportunidade de ajudar o próximo. 
• Está tranquilo acompanhar virtual pois dá tempo de realizar e pesquisar mais... 
• Para mim, está sendo muito positivo esse processo em que estamos vivendo. Como eu não sou de 
Campo Grande, ganho aproximadamente de 4 a 5 horas de viajem, o que me possibilita dinamizar e 
otimizar meu tempo. Cumpro todos os prazos do programa, assisto todas as aulas, sem nenhum 
problema. E ainda, consigo me organizar melhor ainda. Talvez, para se pensar no próximo ano, se 
manter, ao menos semipresencial as aulas. Seria ótimo. Eu com certeza, continuaria no programa. 
• Neste semestre, não tive disciplinas de aulas como tal, mas foram muitas as lives e reuniões por 
videoconferência. Foram muitos os conhecimentos adquiridos neste período. No início muito 
transtorno e necessidade de investimento em equipamento para poder acompanhar as atividades. 
Foi uma riqueza muito grande poder conhecer e escutar pessoas de lugares tão distintos e distantes. 
Neste sentido o distanciamento por causa da pandemia ajudou a aproximar. 
 

Com relação às críticas ao ERE, totalizaram 66 comentários, isto é, 49,62% do total de 

respostas. As críticas foram categorizadas em quatro grupos: “Críticas à ausência/deficiência do 

aparato tecnológico e familiar que impulsionem os estudos na pós-graduação”; “Críticas à ausência 

ou insuficiência de auxílios financeiros a estudantes da pós-graduação”; “Críticas à carga emocional 

ocasionada pelo ERE” e “Críticas ao formato de ensino desenvolvido durante o ERE”. 

 
- Críticas ao formato de ensino desenvolvido durante o ERE 

Nesta categoria, o percentual de comentários foi de 28,6%, alguns comentários criticavam o 

ERE quanto à sua modalidade, quando comparado ao formato de aulas na modalidade presencial. 

Seguem alguns extratos das respostas referentes a esta categoria: 

 
• Creio que seja válido o registro que apesar de minhas condições relativamente satisfatórias para 
acompanhar o estudo dirigido, nada se compara às aulas presenciais, que estão fazendo falta para 
um melhor aprendizado. 
• Atrasou bastante o desenvolvimento da tese pois é diferente a ajuda que recebemos remotamente. 
Ainda não tivemos informações sobre a prorrogação por até três meses das nossas bolsas de 
mestrado e doutorado. 
• O distanciamento social não é favorável ao meu aprendizado, por mais que esteja assumido esse 
formato é muita pesquisa para fazer, e as vezes vamos por um caminho e de repente o caminho não 
é aquele e acabamos perdendo muito tempo que na presencial você fazia uma pergunta básica e já 
teria a resposta ali, com o respaldo de uma orientação positiva e motivando a concluir. Agora parece 
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que você faz as coisas pelo rumo, não temos o retorno esperado com a afetividade existente entre 
professor e aluno. 
• Como medida de emergência a UFMS foi pioneira em garantir condições de metodologia de ensino 
remoto, pois é compreensível que o momento requer adaptações. Entretanto, para cursos que exigem 
a carga horária presencial, experiências de laboratório, manuseio de equipamentos, isso poderá 
resultar em uma suposta falta adiante. 
• Por ser do grupo de risco estou sem poder realizar a pesquisa em campo, que seria em UTI. 
• Também emergiram comentários com críticas quanto à adequação e preparação de servidores e 
sistemas adequados para atuação no ERE, conforme extratos. 
• Não houve preparação e pelo jeito, no próximo semestre não haverá também, ou seja falta gestão 
da unidade central da UFMS! 
• Não foi levado em consideração o tempo/adequação dos profissionais que estão trabalhando e 
estudando nesse período de pandemia. 
• A plataforma digital da UFMS é complexa de mexer, não dá pra entender muito bem, os campos 
são mal distribuídos, mas com o tempo fica menos complicado de mexer, acho que os professores 
precisam passar por uma capacitação melhor para poderem aderir melhor a esse tipo de ensino e a 
plataforma deveria ser melhorada para facilitar para todos, tanto professor quanto aluno, aulas ao 
vivo não tive apenas de uma matéria, as outras aulas foram todas gravadas e teve aulas que nem 
tiveram e ainda não sei nem se vai ter, fica muita informação vaga. 
 

A forma com que determinados docentes conduziram as disciplinas sob suas 

responsabilidades no ERE também foram questionadas, conforme os comentários a seguir. Segundo 

eles, quando os docentes mantinham uma rotina de estudos para a disciplina, ou apresentavam 

apenas estudos dirigidos – por vezes com excesso de leitura, ou disponibilizavam aulas gravadas, o 

que não favoreceu a interação entre os estudantes e o docente responsável pela disciplina. 

 
• A pandemia atrapalhou a metodologia da disciplina cursada este semestre. A disciplina [...] utiliza 
como análise do ensino e aprendizagem a interação entre os participantes em grupos, como cada um 
estava na sua casa, interagindo apenas pelo computador, a disciplina ficou comprometida.  
• Teve muito conteúdo para ler e estudar que tive dificuldades para gerenciar.  
• Muitos professores não deram aula online por uns meses e isso prejudicou muito o aprendizado. 
Apenas disponibilizaram materiais para leitura e questionários a serem entregues semanalmente. 
Muitos iniciaram as aulas e maio e junho. Acredito que se todos desde o início tivessem dado aulas 
online ao invés de enviar questionários e trabalhos o aprendizado teria acontecido. 
• Para as aulas de emergência, ensino remoto, ocorreu a falta de comprometimento por falta de 
alguns professores. Uma vez que há professores que simplesmente “deu as caras” por duas vezes em 
todo o semestre. 
• Acredito que se todos os professores realizassem as aulas on-line ou até mesmo gravassem seria 
bem proveitoso! 
• Apesar das tentativas da UFMS para contribuir no bom ensino à distância nesse período de 
gravidade incalculável, as aulas tem tido resultados muito aquém do esperado. Professores e alunos 
estão em um descompasso gigantesco para o bom funcionamento das aulas e nota-se uma grande 
ausência de planejamento e preparo dos professores para manter uma atividade de qualidade e que 
realmente contribua para nossa formação. 
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• Acho que seria muito válido em todas as disciplinas ter pelo menos um encontro presencial virtual. 
Como por exemplo usando o recurso do Meet. 
• Quanto às aulas ao vivo, o aproveitamento é satisfatório. Entretanto, em relação ao conteúdo 
gravado, a compreensão do conteúdo é muito difícil. 
• Poucos professores gravaram as aulas. 
• Um pouco frustrada em ter meu mestrado no formato EAD. Sei que o primeiro ano é o que 
dedicamos a cursar as matérias e o próximo ano será de dedicação à pesquisa, e estou decepcionada 
por estar cursando essas disciplinas no formato EAD. Entendo que não está ao alcance da 
universidade mudar esse cenário, mas por ter feito um ano como aluna especial, vejo a grande 
diferença entre aulas ministradas presencialmente e as aulas atuais em EAD. Não temos a mesma 
dinâmica, não há questionamentos, debates, discussões, entre outros agregados da aula presencial. 
Sinto que não estou tendo o mesmo aproveitamento que poderia ter e me chateio em pensar que 
terei todo o meu ano de dedicação ao curso das matérias dessa forma. Apenas um desabafo. Gostaria 
que encontrassem uma maneira onde tivéssemos a oportunidade de poder ter a experiência da sala 
de aula durante o curso das matérias antes que chegássemos a etapa da pesquisa. 
• Faltou a disponibilidade das aulas gravadas. 
• Acredito que a UFMS poderia melhorar no quesito de exigir que as orientações por parte dos 
Orientadores fossem ao menos realizadas por videoconferência. Ocorre que, há muitas dúvidas que 
são melhores expressas e sanadas quando se pode partilhar a tela do discente (Mestrando) ao 
docente (Orientador) ou vice-versa, no entanto, mesmo explicando o fato em reunião via Google Meet 
ao Coordenador do curso de Mestrado de [...], ele disse que tal melhoria deveria se dar a critério do 
docente (Orientador). Desta forma, faço esta reivindicação como forma de complementar um aspecto 
não avaliado por esta avaliação. 
• Seria interessante que todos os professores usassem o recurso da aula no AVA ou gravada. 
Padronização das ferramentas tecnológicas. 
• Tive caso de professora que informei dificuldade técnica do meu notebook acessar o Google Meet, 
sugerindo o Skype, mas mesmo assim, ela realizou quase todas as aulas no Google Meet, ciente de 
que tive esta dificuldade técnica. Vale lembrar, que quando ela teve a dificuldade técnica de internet, 
toda a turma teve de se adaptar. 
• Alguns professores não deram aula ao vivo, o que dificulta e altera toda a dinâmica proposta. 
• Os professores fizeram um ótimo trabalho, mas, algumas disciplinas devem ser presenciais. 
• Senti falta das aulas online. Muito professores apenas enviaram os conteudos e mal tiravam as 
dúvidas. Nas aulas feitas por vídeo chamada, as aulas foram mais produtivas. Outro ponto, foi o plano 
de ensino, as aulas não foram adaptadas para ensino a distância, o que dificultou o aprendizado. 
• Dificuldade de desenvolvimento quando só há estudo dirigido sem interação com o professor.  
• Seria interessante ter um horário que possa ser realizado um contato (meet) para explicação, etc.  
• Apesar de boas discussões teóricas e metodológicas no ensino remoto, acredito que a pós 
graduação na área das ciências humanas/sociais precisa de espaços de discussões presenciais. 
Mesmo entendo a dificuldade desta ação, pela conjuntura do momento, acredito que a reitoria 
poderia ter aclamado a portaria enviado pelo [...].” 
• Acredito que cada programa e professor tem utilizado uma maneira diferente, porém nosso curso 
é essencialmente presencial e ficou prejudicado nesse período. Muito foi perdido. 
• Acredito que poderia ser flexibilizado algumas aulas serem gravadas e depois em outras discutido 
o tema... pois algumas se tornam muito repetitivas, sem progressão do conteúdo. 
• Não chegou ao meu conhecimento se teve aula gravada para assistir para auxiliar no aprendizado. 
• Não tivemos no presente semestre nenhuma disciplina com aulas gravadas, foram todas ao vivo, se 
fossem disponibilizadas as gravações das aulas auxiliaria muito no aprendizado. 
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• Alguns professores não disponibilizaram as aulas gravadas, e isso eu considerei insatisfatório do 
ponto de vista de que a tecnologia é um recurso disponível para assistirmos quantas vezes 
necessitarmos. 
• Ficou a cargo dos professores fazer as aulas, alguns fizeram vídeos e reuniões online, o que acredito 
que foi bom. Porém em uma disciplina minha, só tive trabalhos e os PDF dos slides, sem aulas 
gravadas ou reuniões, tonando a matéria bem difícil. 
• Deveria ser adotada uma metodologia universal para a condução das aula, dessa forma o discente 
consegue se programar para poder assistir as aulas e realizar as atividades complementares das 
disciplinas e estudo, para que não fique sobrecarregado e mantenha as atividades em dia. 
• O período emergencial se iniciou antes que as aulas do último crédito a ser cursado tivesse 
começado para o Mestrado [...]. Seria uma disciplina bastante relevante para elaboração da 
dissertação, [...]. Esta se resumiu a um encontro somente pela plataforma Meet, a fim de destinar 
atividade única que respondesse às 15h/aula previstas e obrigatória da grade prevista. Não há o que 
ser cobrado em termos de horas/aula, trata-se de situação que tomou a todos de forma 
surpreendente e se estendeu de forma prejudicial a todos os envolvidos. Mas, é fato, que no momento 
da apresentação de produto e dissertação relacionados ao curso, o “réu” somos os mestrandos. Dessa 
forma, entendo que o maior entendimento a essa readaptação deva ser respeitado, no tocante aos 
prazos para conclusão do curso em 36 meses, conforme inciso XII, do art 8º do Regimento de 
Mestrado em Rede que delibera a competência dessa pauta à Comissão Acadêmica Local e dessa 
forma, fica registrado assunto sobre o qual eu, como aluna da pós graduação considerei relevante 
nesse momento quanto ao funcionamento da universidade. 
• Gostaria de comentar sobre aulas gravadas vs. aulas ao vivo. Eu, particularmente, prefiro aulas 
gravadas para além de poder acessar quando quiser, poder também voltar o vídeo caso não tenha 
entendido algum conceito. No entanto, nesse momento de quarentena onde existe o cansaço mental, 
percebi que as aulas ao vivo (desde que no máximo 2h) podem ser uma boa ferramenta para que 
tenha uma maior interação aluno e professor. Aproveito para comentar sobre a duração das aulas. 
Entendo que existe um cronograma a ser seguido mas, na minha opinião, é mais proveitoso ter várias 
aulas de menor duração do que poucas aulas longas. 
• A qualidade e o conteúdo das matérias variavam com o professor ou a professora. Certos 
professores e professoras faziam aulas ao vivo enquanto outros recomendavam vídeos, leituras e 
palestras, e a quantidade dessas recomendações foi irregular 
 

- Críticas à ausência/deficiência do aparato tecnológico e familiar que impulsionem os estudos 

na pós-graduação 

Nesta categoria, registra-se 9,8% de percentual de comentários. Críticas à inadequação ou 

inexistência de ambiente propício ao estudo requerido para a pós-graduação também foram 

mencionadas. Para estes estudantes, no ensino presencial era possibilitado ter acesso a 

computadores adequados e internet de boa qualidade para o estudo, o que nem sempre ocorreu 

com os estudos provenientes do ERE. Também foi ressaltado que, em tempos de “ficar em casa” por 

conta da pandemia, apresentou-se uma certa dificuldade de concentração por parte dos estudantes 

que moram em residência com mais pessoas, dividindo espaço de convivência e estudos, bem como 
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computadores e internet. Ressaltou-se também que, durante o ensino presencial, os estudantes 

tinham um local mais tranquilo de estudos, como os espaços de estudos da biblioteca, por exemplo. 

Seguem os extratos das respostas referentes a essa categoria: 

 
• Outro fator que pode influenciar na qualidade do ensino é o acesso dos alunos a Internet de 
qualidade, por vezes ocorrem falhas no sinal, o que pode atrasar a compreensão de certas 
informações. 
• Não possuo local adequado para estudo, visto que minha residência é barulhenta e sem locais 
apropriadas para concentração. Além disso, tive problemas recorrentes com a conexão da internet. 
• Gostaria de dizer também que não tem sido um momento fácil (principalmente aos que não 
possuem equipamento adequado e/ou internet - para responder ao questionário, por exemplo - o que 
não é o caso dos meus colegas de turma, mas é o de muitos alunos da UFMS). 
• Muitas reuniões via Google Meet foram, de certa forma, prejudicadas devido à velocidade da 
internet em minha residência. Isso porque moram comigo mais três pessoas e, nesse sentido, 
compartilhar o wi-fi em horário de pico com mais três pessoas leva a uma grande redução de 
qualidade da internet. Portanto, embora fosse possível participar de todos os encontros no Google 
Meet, devo dizer que além da internet, o fato de meu computador pessoal travar em muitos 
momentos, serviu como obstáculos adicionais que inviabilizaram as aulas, quando comparadas ao 
ensino presencial. Adicionalmente, existe o fator da convivência familiar na residência, fator este que 
gera maiores distrações e dificultam a atenção única no acompanhamento das aulas. 
• Após a pandemia, não vai haver como negar que o estudo remoto não supre todas as necessidades 
de pesquisas. A começar pelo uso das bibliotecas, que até então eram as fontes principais de recursos 
bibliográficos de muitos pesquisadores que, como eu, ficaram prejudicados com seu fechamento 
necessário. Não há também certeza de biossegurança no uso controlado dos laboratórios de 
informática, mesmo diante de todas as articulações da comissão para fazer do ambiente um local 
seguro, o estudante ainda permanece sob o risco de contaminação. Estudar em casa também não 
supre o requerimento da qualidade de pesquisa do aluno da pós-graduação, pois não tenho mesa, 
não tenho cadeira, nem espaço para colocar todo esse equipamento já que resido em um espaço 
pequeno. A pesquisa de campo, diante do prolongamento do isolamento, não poderá ser realizada o 
que prejudicará o formato da minha proposta de estudo. Também não é novidade para nenhum dos 
gestores dessa universidade que o período vai causar impactos não só na qualidade de ensino do 
aluno, mas também na saúde do próprio. Mesmo diante dos esforços dos professores em adaptar 
seus métodos para o ensino remoto, essa formato não corresponde à realidade de todos os discentes. 
Portanto, meu comentário direciona-se aos gestores atuais desta instituição que, mais uma vez, 
deixaram de nos ouvir, permitindo assim que a UFMS continuasse num sistema falho de ensino e 
pesquisa, contrariando assim o slogan da “qualidade de ensino” que a instituição tanto preza. 
• A minha dificuldade foi em relação ao sinal da internet, como a minha residência é aldeia o sinal da 
internet é fraca, com isso dificulta acompanhar em tempo real as aulas online, as gravadas foi melhor. 
Muitas vezes não é possível baixar textos e materiais. 
• A minha dificuldade é em relação ao acesso da internet, como a minha residência é aldeia o sinal 
de internet é muito fraco, com isso dificulta acompanhar em tempo real as aulas online, sendo as 
gravada a melhor. Muitas vezes não é possível baixar os materiais dificultando muito acompanhar as 
disciplinas. 
• A minha dificuldade está no acesso a internet, como minha residência é aldeia o sinal de internet é 
muito fraco, com isso dificulta acompanhar em tempo real as aulas online, sendo melhor as gravadas. 
Muitas vezes a dificuldade é grande ao baixar os materiais que o professor disponibiliza.  
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• Demorou para tomarem iniciativa das aulas remotas e uma das disciplinas não temos aulas 
regulares e estamos com dificuldades. Quanto aos equipamentos e acesso à internet, tive que utilizar 
outra forma alternativa para uso da internet e equipamento, já que via celular os créditos não eram 
suficientes. 
• Para mim, sou pai de família com duas filhas pequena em casa, uma de 4 e outra de 2 anos, eu e 
minha esposa estamos em regime de ensino a distância, ela é da graduação e eu da pós-graduação, 
estamos muito sobrecarregados de conteúdo, ela principalmente, e sentimos que não há, no 
planejamento das atividades e dos prazos principalmente, na cabeça dos professores, alunos que 
vivem essa situação, famílias onde os dois são alunos da UFMS com filhos pequenos em quarentena 
em casa... 
• Foi necessário alterar o plano de internet para dar conta da demanda durante as aulas on-line e o 
fato de não ter um ambiente próprio para as aulas dificultou a aprendizagem. 
• Apenas que a internet tem se apresentado de péssima qualidade em função dos congestionamento 
de aulas on-line. 
• É bastante dificultoso misturar a vida pessoal do interior de nossos lares e com nossos familiares 
com os estudos. O local apropriado para os estudos faz muita falta. 
 

- Críticas à ausência ou insuficiência de auxílios financeiros a estudantes da pós- -graduação. 

Nesta categoria, registra-se 6,8% de percentual de comentários. Embora considerados 

fundamentais neste período, os estudantes ainda teceram críticas aos editais de auxílio financeiro 

emergencial para alunos da pós-graduação, alegando que ou os editais foram publicados com certo 

atraso, ou o recurso do auxílio financeiro era insuficiente. 

Seguem os extratos das respostas referentes a essa categoria: 

 
• No meu caso específico não tive problemas para acompanhar as aulas. No entanto, alguns colegas 
tiveram. Os editais abertos foram providenciais - porém, com um tempo de atraso. 
• Achei os auxílios emergenciais providenciais, embora confesso que não precisei utilizar. No entanto, 
sei de casos de alunos que precisaram e puderam contar com este apoio. Uma ressalva, é que ele veio 
tardiamente - ainda que em tempo. 
• Não tem bolsa para pós graduação, apenas para os de graduação. 
• Os editais não abriram para aluno da pós. 
• Eu sou bolsista Capes e sobrevivo sozinha em Campo Grande. Não consegui nenhum auxílio 
emergencial. Atualmente eu divido um plano de internet com minha vizinha, mas tem dias que a 
conexão está muito ruim. Sempre que temos aula online ao vivo eu estou presente, mas tem dias que 
a conexão cai muito e isso me prejudica, pois tenho que entrar toda hora na aula e perco muitas 
discussões. 
• Não tive conhecimento sobre os editais de auxilio emergencial. 
• A UFMS quase não apresentou auxílios emergenciais para a pós-graduação. E o dinheiro ofertado 
nesses auxílios é insuficiente. 
• As aulas remotas são invalidas, o aprendizado é praticamente nulo. Quanto aos auxílios não vi 
nenhum sendo oferecido para a pós graduação. 
• Não tomei conhecimento dos editais de auxílio emergencial. 
 

- Críticas à carga emocional ocasionada pelo ERE 
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Nesta categoria registra-se 4,5% de percentual dos comentários. Foram apontados 

comentários sobre os problemas emocionais e psicológicos acarretados pelo ERE. Seguem os extratos 

das respostas referentes a essa categoria: 

 
• Outro ponto a observar é ao meu ver a fadiga mental por que passa qualquer pessoa a ser exposta 
a várias horas diante da tela do celular, notebook ou outro aparelho eletrônico. Se possível por favor 
“”pedido”” pessoal. Não exagerei nas aulas online ou no modelo de ensino a distância (ensino remoto) 
pois muitas outras doenças podem se iniciar, um deles é: fadiga mental, estresse, etc. 
• Um dos pontos mais fortes para mim é a questão emocional para lidar com as demandas das aulas 
online, associado ao crescente quadro pandêmico do nosso estado, visto que, pessoas que sobrem 
com ansiedade/depressão/entre outras, tem seus casos cada vez mais agravados pelo contexto. Não 
sei se a UFMS está disponibilizando algum tipo de atendimento aos alunos/professores/servidores 
durante esse período. Mas seria interessante disponibilizar e principalmente divulgar esse 
atendimento. 
• Faço parte do Programa de Pós-graduação em [...] e gostaria de destacar que a sobrecarga 
emocional e dificuldades financeiras dentro dos ambientes familiares dificultam o processo de ensino-
aprendizagem. Além do mais, quero destacar o descaso desta Universidade com os Pós-graduandos. 
Evidencio a ausência de auxílios técnicos e financeiros para a pós-graduação e a falta de 
acompanhamento da Pró-reitoria de pós-graduação com os pós-graduandos não-bolsistas que neste 
período não encontraram nenhum apoio da instituição UFMS. 
• Minha forma de aprendizagem não é de forma alguma por meios eletrônicos. Não tenho 100% de 
concentração, 100% de aproveitamento. Dei o meu máximo nesses meses, porém encerro esse 
semestre totalmente prejudicada com essa situação, sem levar em consideração a minha situação 
psicológica disso tudo. Pois vejo que a instituição foi a que menos deu importância pra nossa saúde 
mental! 
• Ao iniciar o curso de mestrado, mesmo antes da pandemia de Covid-19, já tinha ciência de que 
minha futura orientadora residia em outro município do estado e, por isso, muito usaríamos as 
tecnologias para nos conhecermos e realizar nossas reuniões de orientação. Quanto a este aspecto, 
não passamos por mudanças consideráveis. Contudo, enquanto psicólogo de formação, não pude 
deixar de notar o cansaço de minha orientadora, haja vista a quantidade de responsabilidades extras 
que teve de assumir (ex.: planejamento e ministração de aulas on-line sem qualquer preparo prévio 
ofertado pela UFMS), e de meus pares que ingressaram no mestrado em 2020. Penso que a 
universidade poderia ter se atentado melhor a esses aspectos e não somente decidir pela continuação 
do calendário acadêmico. 
• Foi um semestre extremamente pesado, meu perfil de aprendizagem não é por meio remoto. 
Totalmente desgastante psicologicamente esse período. 
 

- Sugestões 

Nesta categoria, registra-se 7,5% do percentual de comentários. Seguem os extratos das 

respostas referentes a essa categoria: 

 
• Acredito que seja importante a realização de disciplinas remotas que não demandem aulas práticas. 
• Como solução a esse problema acrescente 1 ou 3 meses ao programa de pós graduação (stricto 
senso) pois embora não seja ideal, o objetivo é formar bons profissionais Mestres. No entanto, 



 

514 
  

realmente espero que o mestrado possa ter um acréscimo de um período de 2 meses até 3 para que 
efetivamente cumpram as expectativas de nós como alunos. Isso é claro, quando a pandemia estiver 
controlada. 
• Deveriam conferir a aglomeração nos laboratórios, para não ter a disseminação do vírus, uma vez 
que já teve várias pessoas (alunos de pós e técnicos) que deram positivo ao corona vírus. 
• Melhorar o suporte para as medidas de proteção nos laboratórios (luvas, máscaras e álcool em gel), 
cartazes de cuidados e disponibilizar o quadro com horário de atendimento e trabalho dos servidores 
que estão frequentando a UFMS nesse período. 
• A UFMS, poderia organizar grupos para que os alunos pudessem apresentar trabalhos minicursos, 
para pontuar, e poderia oferecer eventos online para que seu alunado consiga expandir 
conhecimentos e alcançar o objetivo da UFMS. 
• Sou aluno de doutorado e durante o período da pandemia os docentes usaram muito a plataforma 
meet. Para quem apresenta essa deficiência é muito complexo acompanhar. Sugiro uma instrução 
normativa aos docentes explicando os casos, bem como, o uso de plataformas que realizem tradução 
simultânea em legenda português ou libras. 
• Os professores poderiam se reunir para trocar informações dos métodos e programas utilizados no 
ensino remoto de emergência. O uso do Google Classroom, do Google Meet, das aulas gravadas e do 
AVA da UFMS, foram os melhores recursos usados. 
• Na modalidade de pós-graduação, onde é necessário estar em pleno exercício da função de 
professor, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está com aulas remotas no ensino médio desde 
23 de março. Muitos estudantes não estão realizando as tarefas propostas. Nessa situação não 
prevista em que todo o país se encontra, os prazos deveriam ser prorrogados ao máximo para 36 
meses de acordo com o Art.8º do Regimento do [...] para a Comissão Acadêmica Local. Na disciplina 
de [...] tivemos apenas um encontro em 10 de abril de 2020, a disciplina iniciou após a quarentena, o 
que não caracteriza a carga horária. O Professor é ótimo, mas estamos vivendo um momento crítico 
onde a prioridade é salvar vidas. A disciplina é de suma importância para a nossa elaboração da 
dissertação e produto de mestrado para podermos concluir. 
• Muito interessante a proposta dos vídeos para assistir onde puder, assim o conteúdo pode ser 
revisado quando necessário, auxiliando no aprendizado. Sugiro manter algo similar fora do período 
emergencial. 
• Adequar a carga horária ao contexto remoto relacionado com o número de disciplinas a serem 
dadas. 
 

Na categoria “Não se aplica – comentários excluídos” estão concentrados os comentários do 

tipo “Sim” ou “Não”, que são os comentários invalidados, por não agregarem conteúdo qualitativo à 

resposta, bem como diversos comentários de estudantes que não estão mais cumprindo créditos, 

isto é, assistindo aulas, e que estão na fase de desenvolvimento da pesquisa e/ou escrita da 

dissertação ou tese. Na opinião destes, não sentiram os efeitos do ERE e não estariam aptos a 

responder às questões abertas. 
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3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

O Eixo 4 trata das Dimensões 5, 6 e 10 do SINAES. Na Dimensão 5 estão as informações 

encaminhadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) e pela Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD) referentes à Política de Pessoal. No que se refere à Dimensão 6, Organização 

e Gestão da Instituição, as informações foram encaminhadas pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Orçamento (PROPLAN) e pela Divisão de órgãos colegiados (DIORC); já para a Dimensão 10, que trata 

da Sustentabilidade Financeira, as informações foram encaminhadas pela PROPLAN. 

A UFMS busca consolidar seu compromisso social com a comunidade sul-mato-grossense, 

gerando conhecimentos voltados à necessidade regional, nacional e internacional, como preconiza a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Com o objetivo de alinhar sua estrutura à sua estratégia, adotou a partir de 2017 uma 

estrutura mais moderna, que prioriza as atividades-fim da Universidade. Para tanto, houve uma 

redução e reorganização da estrutura da administração central, que possibilitou a criação de mais 

unidades voltadas para as atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão. 

O organograma da universidade foi pensado para melhorar a identidade e o diálogo 

institucional; aprimorar os procedimentos educacionais, científicos e administrativos da UFMS e, 

auxiliar melhor os Câmpus localizados fora da sede. 

A estrutura organizacional da UFMS compreende os conselhos Superiores (COUN, CD, COEX 

e COPP); as unidades da Administração Central (Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-Reitorias); as Unidades 

da Administração Setorial (Câmpus, Faculdades, Institutos e Escola); e as Unidades Suplementares 

(Agências). 

A Reitoria está estruturada em um gabinete, unidade de assessoramento ao Reitor e ao Vice-

Reitor, composto de assessorias voltadas para áreas específicas. 

Ainda consta na estrutura da reitoria a Secretaria de Avaliação Institucional, unidade 

responsável por coordenar e articular as diversas ações de avaliação desenvolvidas na Instituição, a 

Secretaria Especial de Educação a Distância (SEAD), unidade responsável pela articulação das políticas 

de ofertas de cursos e atividades mediadas por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) de 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade a distância, e ainda as unidades 

Cerimonial e Registro de Diplomas. 
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Para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (2020-1024), "foi definido um 

planejamento estratégico em um horizonte de cinco anos, seguindo o Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação 

das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e pós-graduação no 

sistema federal" (PDI, p. 10). No PDI é possível observar a missão, visão e valores da UFMS, bem como 

as metas a serem alcançadas pela instituição. 

A construção do PDI-UFMS 2020-2024 observou a legislação, normas vigentes e instrumentos 

de gestão como o Relatório de Avaliação Institucional, o Plano de Desenvolvimento das Unidades 

Administrativas Setoriais (PDU) e os Relatórios de Avaliação de PDIs anteriores. O PDU é uma 

propositura estratégica dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional com mais dinamicidade 

pelo fato de conter metas e ações concebidos em um horizonte de tempo mais curto. 

A UFMS, empenhada em promover a governança e a gestão universitária dentro dos 

princípios constitucionais e fundamentais da gestão pública vem aprimorando o processo de 

governança e constituiu para normatizar e desenvolver ações nos eixos estratégicos da gestão 

universitária, o Plano de Governança Institucional (PGI/UFMS) em 2018. Este envolve as lideranças 

das Unidades de Administração Central, e tem por objetivo assegurar o cumprimento da missão 

institucional, comportamento íntegro e compromisso com os valores éticos e respeito às leis; garantir 

transparência e engajamento das partes interessadas na gestão pública, mantendo a sociedade 

informada acerca das decisões tomadas e dos riscos envolvidos; gerenciar riscos e desempenho, por 

meio de controles de acompanhamento e monitoramento; consolidar boas práticas da transparência, 

comunicação e controle, a fim de garantir os produtos e serviços efetivamente prestados para os 

cidadãos e usuários; direcionar as ações e os resultados para que atendam às atividades-fim da 

Universidade e à sociedade. 

O PGI/UFMS é apoiado por uma estrutura formada pelo Comitê de Governança Institucional 

(CGI), pelos Comitês Permanentes em áreas estratégicas e por Comissões de Assessoramento, cujo 

objetivo principal consiste em promover uma cultura de aprendizagem organizacional fortemente 

embasada em práticas de melhoria contínua, ética pública e geração de valor às partes interessadas. 

Foram criados os seguintes Comitês Permanentes destinados ao assessoramento da 

Administração: 

● Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno (CGIRCI); 

● Comitê de Governança Digital (CGD); 

● Comitê Permanente de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas (CPRRD), 
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● Comitê de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária (CGBAR); 

● Comitê de Gestão de Inclusão, Internacionalização e Ações Afirmavas (CGIIAF); 

● Comitê de Gestão de Espaços Físicos e Acessibilidade (CGEFA); 

● Comitê de Gestão de Pessoas (CGP); e 

● Comitê de Gestão de Contratações e Logística Sustentável (CGCLOS). 

 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

3.4.1.1 Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo6 
 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (PROGEP) é a unidade responsável pelo 

planejamento, coordenação e execução das atividades de administração de pessoal e de recursos 

humanos da UFMS e possui as seguintes competências: 

a) Propor a política e as normas relativas à gestão de pessoal na Universidade; 
b) Estabelecer o desenvolvimento de indicadores que possibilitem o acompanhamento da gestão de 
pessoal; 
c) Supervisionar a elaboração do plano de capacitação dos servidores; 
d) Supervisionar e promover a avaliação dos cursos de capacitação; 
e) Supervisionar e promover a elaboração dos concursos públicos da UFMS; 
f) Supervisionar e promover a aplicação das legislações trabalhistas, previdenciárias e tributária na área 
de recursos humanos; 
g) Supervisionar e promover a movimentação interna de pessoal técnico-administrativo e docente; 
h) Supervisionar e promover programas de assistência, acompanhamento, aconselhamento e orientação 
de recursos humanos; 
i) Supervisionar e acompanhar as atividades do Programa de Assistência a Saúde - PAS/UFMS; 
j) Promover o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de recursos humanos; 
k) Supervisionar o acompanhamento e o controle dos servidores terceirizados na Instituição; 
l) Promover os registros funcionais dos servidores em banco de dados informatizado com o objetivo de 
facilitar o gerenciamento das pessoas e da Instituição; 
m) Executar a política de recursos humanos aprovada pelos Conselhos Superiores na administração de 
pessoal; 
n) Colaborar, com as demais unidades da Universidade, no desenvolvimento de projetos, nas áreas de 
relações públicas e humanas, que venham contribuir para o melhor relacionamento interno e externo dos 
setores que mantém contato com o público. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2018, p. 
121-122). 

 
Para a PROGEP, a Gestão de Pessoas é umas das grandes prioridades da Administração da 

UFMS, cujo objetivo é viabilizar e fortalecer a política de recursos humanos, proporcionando não 

apenas um aumento significativo no quantitativo da força de trabalho, bem como a capacitação e 

qualificação dos servidores, mas acima de tudo qualidade de vida no trabalho. 

                                            
6  
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Os recursos humanos da UFMS, em convergência com a organização da administração 

federal, dividem-se em duas carreiras: pessoal de magistério superior (docente) e técnico-

administrativo. 

A carreira do pessoal de magistério superior está estruturada em conformidade com o que 

determina as Leis nº 12.772/2012 e Lei nº 12.863/2013 e a do pessoal técnico-administrativo em 

educação é regulamentada conforme a Lei nº 8.112/1990 e a Lei nº 11.091/2005, além de outros 

instrumentos legais (internos e externos). 

 
A Tabela 147 apresenta a evolução do quadro de pessoal de servidores da UFMS, no período 

de 2018 a 2020. 

 
Tabela 147 - Tabela 1 - Evolução do quadro de pessoal de servidores da UFMS. 2018 - 2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Situações Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Ativos 3.385 64,28% 3.356 62,33% 3.328 61,50% 

Aposentados 1.626 30,88% 1.760 32,69% 1.789 33,06% 

Instituidores de 
Pensão 

255 4,84% 268 4,98% 294 5,43% 

Total 5.266 100,00% 5.384 100,00% 5.411 100,00% 

Fonte: SGP/CAP/PROGEP (NOV/2020). 

 

De acordo com a Tabela 147, observa-se, entre os ativos, um decréscimo de 0,98% no 

comparativo de 2019. No triênio, o decréscimo foi de 1,71%. Observa-se crescimento no número de 

aposentados, que no triênio, representa aproximadamente 10,02%. 

No triênio houve crescimento de 2,75% do número total de profissionais no quadro de 

pessoal, o que representa um aumento de gasto, considerado as situações de ativos, aposentados e 

instituidores de pensão, no entanto não contamos com efetiva força de trabalho, dado o aumento 

do número de instituidores de pensão e aposentados. 

Esses dados corroboram a solicitação de vários segmentos da comunidade universitária, para 

ampliação de profissionais, tanto da carreira docente como na de técnicos-administrativos. Embora 

tenha havido abertura de vagas para concurso nas duas carreiras, ainda há déficits importantes a 

serem sanados. 

 
Em novembro de 2020, a UFMS conta com 3.328 servidores efetivos e 404 funcionários 

terceirizados/contratados, ou seja, aproximadamente 87,7 % da força de trabalho da UFMS é de 

pessoal efetivo. Entre os efetivos, 1.852 fazem parte da Carreira Técnico-Administrativa em 
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Educação, 1.476 da Carreira Docente. Do total de funcionários terceirizados, cerca de 380 são 

decorrentes da extinção dos cargos das classes “A”, “B” e alguns da “C” da carreira Técnico-

Administrativa e 121 professores contratados e visitantes por tempo determinado. 

Do total de servidores efetivos da UFMS, 1.405 estão lotados em unidades responsáveis pelos 

macroprocessos finalísticos e o restante, 1.923, se encontram em unidades e subunidades 

descentralizadas. 

 
A UFMS, por meio da Progep, no ato de posse de servidores, solicita o preenchimento da 

Declaração de Acúmulo de Cargos, Empregos ou Funções, em que o servidor declara possuir ou não 

outros vínculos e seu respectivo horário de trabalho, a qual é objeto de análise. Anualmente, a 

unidade de Auditoria Interna procede às apurações e/ou acompanhamento de indícios de 

acumulação indevida solicitadas pelos órgãos de controle interno e externo. 

 

3.4.1.2 Políticas de pessoal e de plano de carreira do corpo docente 
 

O plano de carreira do corpo docente é estabelecido na UFMS, em conformidade com a Lei 

nº 12.772/12 12 e Lei nº 12.863/13, que organiza a carreira docente nas seguintes classes: Auxiliar, 

Assistente A, Adjunto A, Assistente, Adjunto, Associado, Titular, Titular Livre. 

A progressão na Carreira Docente ocorre levando-se em consideração tempo de serviço, 

avaliação da chefia imediata, Titulação e Produção acadêmica. Nos editais de seleção de docentes, a 

política institucional privilegia a exigência de titulação mínima de doutor (conforme art. 8º, §2º da 

Lei 12.772/12), excetuando-se as situações de suprimento da vaga como emana o §3º da mesma Lei, 

quando se aceita as titulações de mestrado e pós-graduação lato sensu. 

As Normas Gerais para a Capacitação do Docente Integrante da Carreira do Magistério 

Superior são regidas pela Resolução CD nº 132, de 25 de julho de 2017. 

Na Tabela 148 observa-se o quantitativo de servidores docentes, por classe, no triênio, com 

predomínio das denominações adjunto e associado. 

 
Tabela 148 - Tabela 2 - Servidores docentes, por classe de 2018-2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Classes Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Auxiliar 37 2,58% 43 2,96% 40 2,71% 

Assistente A 37 2,58% 16 1,10% 5 0,34% 

Adjunto A 182 12,68% 163 11,23% 157 10,64% 

Assistente 124 8,64% 129 8,89% 113 7,66% 

Adjunto 623 43,41% 657 45,28% 690 46,75% 
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Associado 336 23,41% 355 24,47% 376 25,47% 

Titular 94 6,55% 86 5,93% 93 6,30% 

Titular Livre 2 0,14% 2 0,14% 2 0,14% 

Total 1.435 100,00% 1.451 100,00% 1476 100% 

Fonte: SGP/CAP/PROGEP (NOV/2020). 

 

A Tabela 149 expõe o quantitativo de servidores docentes, por classe, titulação e regime de 

trabalho, no triênio 2018 - 2020. Observa-se o predomínio do regime de trabalho DE e a titulação de 

mestrado e doutorado, observada a consonância do enquadramento das respectivas classes. 

 
Tabela 149 - Tabela 3 - Docentes por classe, titulação e por regime de trabalho de 2018-2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Titulação/Reg.Trab 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 

Docentes da Classe Auxiliar 

Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Especialização 32 1 3 36 32 1 3 36 38 0 1 39 

Mestrado 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pós-doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 32 1 4 37 32 1 4 37 38 0 2 40 

 
Anos 2018 2019 2020 

Titulação/Reg.Trab 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 

Docentes da Classe Assistente 

Graduação 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Especialização 3 1 4 8 6 1 3 10 6 1 3 10 

Mestrado 13 0 139 152 14 0 120 134 15 0 92 107 

Doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pós-doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 16 2 143 161 20 2 123 145 21 2 95 118 

 
Anos 2018 2019 2020 

Titulação/Reg.Trab 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 

Docentes da Classe Adjunto 

Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Especialização 2 2 4 8 3 1 4 8 4 0 4 8 

Mestrado 5 7 127 139 4 7 101 112 3 6 85 94 

Doutorado 27 10 621 658 27 9 664 700 28 9 708 745 

Pós-doutorado         0 0 0 0 

Total 34 19 752 805 34 17 769 820 35 15 797 847 
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Anos 2018 2019 2020 

Titulação/Reg.Trab 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 

Docentes da Classe Associado 

Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Especialização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mestrado 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 

Doutorado 8 15 311 334 8 17 328 353 9 19 346 374 

Pós-doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 15 313 336 8 17 330 355 9 19 348 376 

 
Anos 2018 2019 2020 

Titulação/Reg.Trab 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 

Docentes da Classe Titular 

Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Especialização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mestrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doutorado 1 2 83 86 1 2 83 86 0 2 91 93 

Pós-doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 2 83 86 1 2 83 86 0 2 91 93 

 
Anos 2018 2019 2020 

Titulação/Reg.Trab 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 20h 40h DE Total 

Docentes da Classe Titular Livre 

Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Especialização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mestrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doutorado 0 1 1 2  1 1 2 0 1 1 2 

Pós-doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 1 2  1 1 2 0 1 1 2 

Total geral 91 42 1.302 1.435 104 39 1.308 1.451 103 39 1.334 1.476 

Fonte: SGP/CAP/PROGEP (NOV/2020). 

 
Em relação à titulação, em 2020, observou-se o predomínio de doutores (82,32%), seguido de 

13,75% de mestres; 3,86% de especialistas e 0,07% de graduados. Esse bom nível de titulação deve-

se à política de estímulo ao ingresso, com a titulação de doutorado. 

A Tabela 150 apresenta o quantitativo de servidores docentes por vínculo: regulares (em 

exercício e afastados) e temporários (substitutos e temporários) e por titulação no triênio 2018-2020. 
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Tabela 150 - Docentes por titulação de 2018 a 2020. 
Ano 2018 2019 2020 

Vínculo/Titul. Grad. Espec. Mestr Dout. Total Grad. Espec. Mestr Dout. Total Grad. Espec. Mestr Dout. Total 

REGULARES:    

Em exercício  47 199 1.055 1.301  59 161 1.098 1.318 0 55 139 1.174 1.368 

Afastados 1 5 96 32 134 1 1 87 44 133 1 2 64 41 108 

Subtotal 1 52 295 1.087 1.435 1 60 248 1.142 1.451 1 57 203 1.215 1.476 

TEMPORÁRIOS:    

Substitutos 24 31 66 11 132 20 26 57 25 128 15 17 37 21 90 

Visitantes 0 0 0 25 25    50 50 0 0 0 30 30 

Subtotal 24 31 66 36 157 20 26 57 75 178 15 17 37 51 120 

Total 25 83 361 1.123 1.592 21 86 305 1.217 1.629 16 74 240 1.266 1.596r 

Fonte: SGP/CAP/PROGEP (NOV/2020). 

 
Observa-se, em 2020, que a titulação dos servidores docentes é predominantemente de Doutores (1.215), seguido de mestres (203) mas ainda 

há uma pequena quantidade de graduados (1) e especialistas (57), esse bom nível de titulação deve-se à política de estímulo ao ingresso, com a titulação 

de doutorado, bem como da política de capacitação desenvolvida. No comparativo entre regulares e temporários, no período de 2018 a 2020, observa-

se decréscimo de -23,57% entre os temporários e um acréscimo de 2,86% dos regulares. 

Na UFMS o acompanhamento da carreira docente está sob a responsabilidade da Comissão de Pessoal Docente (CPPD), que foi instituída pelo 

art. 26 da Lei nº 12.772/2012, que estabelece no seu parágrafo 1º a função de “[...]prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente 

máximo na instituição de ensino, para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente [...]” (BRASIL, 2012, p. 1). A política 

de pessoal docente consiste na orientação ou a atitude que a UFMS adota em relação aos assuntos de pessoal docente, tais como: Regime de Trabalho, 

Avaliação Docente, Progressão Funcional, Afastamento para pós-graduação, Colaboração Esporádica, Prestação de Serviços, entre outros. 

As Leis fornecem os limites e a direção geral para os quais as IFEs devem ater-se em relação a determinados assuntos. Cabe aos Órgãos Colegiados 

das IFEs, com base na legislação vigente, regular as suas especificidades dentro da sua autonomia e em observância aos princípios constitucionais através 
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da edição de Normas Institucionais. Assim sendo, a orientação que a UFMS adota no que diz respeito ao seu pessoal docente manifesta-se na forma de 

Normas Institucionais através de Resoluções emitidas pelos Órgãos Colegiados que regulam aspectos específicos da vida docente na UFMS. 

 
Anos 2018 2019 2020 

Lotação Situação 20h 24h 25h 30h 40h Total 20h 24h 25h 30h 40h Total 20h 24h 25h 30h 40h Total 

NHU 

Exercício 26 13   2 467 508 34 13   2 430 479 37 12 0 2 410 461 

Afastados 4       30 34 2       28 30 2 0 0 0 26 28 

Subtotal 30 13 0 2 497 542 36 13 0 2 458 509 39 12 0 2 436 489 

  Exercício 12 6 4 5 1329 1356 8 6 5 5 1.277 1.301 9 6 4 5 1.281 1.305 

UFMS Afastados 1   1   58 60         67 67 0 0 0 0 58 58 

  Subtotal 13 6 5 5 1387 1416 8 6 5 5 1344 1368 9 6 4 5 1339 1363 

UFMS TOTAL 

Exercício 38 19 4 7 1793 1861 42 19 5 7 1.707 1.780 46 18 4 7 1.691 1.766 

Afastados 5   1   88 94 2       95 97 2 0 0 0 84 86 

Total 43 19 5 7 1881 1955 44 19 5 7 1802 1877 48 18 4 7 1775 1852 

Fonte: SGP/CAP/PROGEP (NOV/2020). 
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Foi implantado na UFMS, em 2019, o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) que 

é um dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da Administração 

Pública Federal (Decreto Federal Nº 9.991/2019) e fundamenta-se na busca do setor público 

pela excelência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade. Na UFMS, o Plano 

está previsto na Resolução CD nº 232/2019, cujas ações visam identificar as necessidades de 

capacitação e qualificação do servidor para o exercício de ações de gestão pública e de outras 

atividades de forma articulada com a função social da UFMS e proporcionar a aquisição de 

conhecimentos e habilidades para o seu desempenho e possibilitar a melhoria intelectual, 

educacional e da qualidade dos serviços. Assim, em consonância com os objetivos estratégicos 

definidos no PDI 2020-2024 UFMS, o presente Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2020 é 

um instrumento da política de aperfeiçoamento e qualificação à disposição dos servidores da 

UFMS. 

Este Plano tem como objetivo geral fundamentar as atividades de planejamento, 

organização e coordenação das ações de capacitação de qualificação que proporcionam ao 

Quadro Funcional da UFMS, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de competências 

individuais e profissionais, buscando a excelência na qualidade dos serviços prestados pela 

UFMS e o alcance das metas institucionais. 

O Levantamento de Necessidades de Capacitação 2020 foi realizado por meio de 

consulta eletrônica aos dirigentes superiores das unidades, entre os dias 24 de setembro a 04 

de outubro de 2019, sobre questões relacionadas ao desenvolvimento de atividades gerenciais 

e às necessidades de aperfeiçoamento das equipes de trabalho. 

Os dados obtidos, avaliados sob análise estratégica, considerando-se as exigências legais 

do serviço público, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFMS e o contexto da 

missão institucional da UFMS, permitiu identificar as áreas em que é preciso avançar em 

conhecimento e que, ao mesmo tempo, são relevantes para o desenvolvimento laboral. 

Essa análise foi implantada pelo Comitê de Gestão de Pessoas em 2019 e trata-se de 

uma revolução no que diz respeito à capacitação da UFMS, com transparência e efetividade das 

ações realizadas, por meio de monitoramento. 

Em 2020, em função da aprovação no novo PDP em nível federal, houve a inclusão das 

atividades de qualificação neste plano, uma grande mudança, quando comparado ao ano de 

2019. 
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A Progep tem como política o incentivo no desenvolvimento e qualificação do quadro 

de servidores, proporcionando cursos de Formação Inicial no Serviço Público, ações específicas 

de capacitação, concessão de afastamentos para pós-graduação, horário especial para servidor 

estudante, bem como uma análise contínua das necessidades específicas, colaborando dessa 

forma, com a potencialização dos recursos humanos da Instituição. 

 
Os principais riscos identificados pela PROGEP na gestão de pessoas foram: 

a) Elevação no quantitativo de aposentadorias em virtude das mudanças previstas na 

legislação previdenciária; 

b) O fato de que uma grande quantidade de servidores que estão na iminência de se 

aposentar são ocupantes de cargos em extinção (Classes, “A”, “B”, quase a totalidade 

da Classe “C” e alguns da Classe “D”; 

c) A falta de sinalização de possibilidades de abertura de novas vagas para o incremento 

do número de servidores nos órgãos para reposição dos que estão saindo atualmente 

nas classes extintas ou extinção; 

d) Possibilidade de Aumento da Mão-de-obra terceirizada; 

e) Absenteísmo; 

f) Falta de Motivação dos Servidores Efetivos; 

g) Acumulação de Cargos, Empregos e Funções de servidores da UFMS, e conjuntamente 

com a Auditoria Interna e a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos e Impedimentos - 

CPACI da UFMS, tem verificado e utilizado entre outros instrumentos a Declaração de Acúmulo 

de Cargos, Empregos e Funções que os servidores entregam ao tomar posse. Tal declaração 

tem-se mostrado de grande utilidade, tendo em vista que a Instituição não possui acesso direto 

a informações de outros órgãos, a exemplo das esferas Estadual, Municipal ou Distrital ou 

entidades públicas ou privadas acerca da acumulação de cargos de seus servidores. Para 

minimizar, em 2017 a Auditoria fez parcerias com outros órgãos públicos, entre eles, o 

Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde, para ter acesso a sistemas que fornecem dados 

a respeito de outros vínculos (públicos ou privados) que porventura os servidores da UFMS 

ocupem e 

h) O quantitativo de 522 vacâncias no triênio 2018 – 2020 apontam para uma perda 

significativa de servidores. Uma fragilidade importante para a UFMS, que precisa ser analisada 

face ao crescimento de cursos e atividades institucionais e contrapondo-se às nomeações do 
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período. 

 
A PROGEP tem intensificado as ações para realizar o mais breve possível o 

Dimensionamento da Força de Trabalho. Em 2018 foi firmado acordo com o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e em parceria com Universidade de Brasília - UnB 

para implementar modelo já desenvolvido por aquela Instituição Federal de Ensino. Espera-se 

com a conclusão dos trabalhos do Dimensionamento, que a UFMS consiga realocar sua força 

de trabalho para o melhor atendimento das necessidades institucionais, atenuando e 

minimizando desta forma a carência de servidores que já é sentida e que possivelmente 

aumentará devido a expectativa de possíveis aposentadorias sem a devida reposição. 

Aliada a esta ação a PROGEP em conjunto com a Administração superior tem 

intensificado a gestão junto ao MEC e ao MP para incrementar o efetivo de servidores e pelo 

menos garantir a reposição daqueles que estão saindo. Desta forma, consideramos que 

minimizaremos os problemas relacionados à carência de pessoal, evitando inclusive 

consequente aumento da mão-de-obra terceirizada, muito contestada pelos órgãos de controle 

interno e externo. 

Nos últimos dois anos a UFMS passou por uma significativa reestruturação 

administrativa; sendo definido que a Coordenadoria de Assistência à Saúde (Cas/Progep), cujas 

instalações encontra-se em local distinto ao prédio principal da PROGEP, possibilitando desta 

forma uma vivência mais próxima da realidade e dos desafios da área de Gestão de Pessoas e 

proporcionando maior unificação das ações e decisões. Dessa forma, as unidades 

administrativas subordinadas serão beneficiadas, pois devido a maior proximidade haverá uma 

significativa melhora na agilidade na tramitação dos processos. 

Por intermédio da Coordenadoria de Assistência à Saúde, a PROGEP também tem 

buscado promover a qualidade de vida no trabalho através de projetos oferecidos pela Divisão 

de Atenção Integral ao Servidor e Seção de Segurança do Trabalho tais como: 

a) Visitas domiciliares/hospitalares a ativos, aposentados e pensionistas; 

acompanhamento de licenças médicas prolongadas; 

b) Acompanhamento de dependentes químicos; avaliação de servidores em estágio 

probatórios com avaliação abaixo da média; 
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c) Acompanhamento dos servidores admitidos na vaga de pessoa com deficiência 

(PcD) e que se declaram com deficiência, visando atender as suas necessidades e buscando na 

medida do possível, tornar os ambientes adaptados para a completa inserção no mercado de 

trabalho e; 

d) Atendimentos individuais a demandas pessoais e laborais. 

Entretanto, por questões técnicas e, em decorrência do teletrabalho, nos anos de 2019 

e 2020 não foram realizadas vistorias nos ambientes de trabalho onde são analisados 

luminosidade, nível de ruído, ergonomia, presença de agentes ou substâncias nocivas à saúde, 

riscos de acidente de trabalho, além de distribuir rotineiramente EPIs. Para resolver tal 

problema, foi constituída uma comissão especial formada por servidores que atuam na 

Dias/Cas/Progep e Proadi, com intuito de contratação de empresa especializada. Tenciona-se 

em 2021, após o retorno do teletrabalho em decorrência da Covid-19, os serviços já estejam 

contratados. 

No triênio, os esforços da Cas/Progep foram direcionados mais efetivamente para a 

resolução de problemas relacionados ao Programa de Assistência à Saúde (PAS-UFMS). Dentre 

as ações realizadas cita-se: a revisão de contratos com os principais hospitais; a renegociação 

de tabelas de preços; o processo em curso de implantação de normas que irão possibilitar maior 

controle administrativo; processos de aquisição de um novo sistema de informação e de 

terceirização da auditoria médica. 

Acreditamos que os maiores esforços a serem empreendidos pela atual Diretoria de 

Atenção ao Servidor (Dias/Progep) para os próximos anos sejam referentes à Secretaria de 

Qualidade de Vida (Seqv/Dias/Progep) com todas as suas pautas, em especial àquelas sobre 

segurança e medicina do trabalho. Haveremos de dar total respaldo aos pedidos (passados e 

futuros) sobre adicional de insalubridade, dar respaldo jurídico aos médicos para sua 

concessão. Havemos de implantar políticas, programas, projetos e ações pautadas na 

Qualidade de Vida do Servidor. 

Na Dias/Progep contamos com uma equipe muito comprometida de colaboradores 

(servidores, prestadores de serviços, terceirizados e estagiários). Ainda falta ações específicas 

de capacitação, ainda falta um acompanhamento mais próximo dessas pessoas, para saber de 

suas angústias, preocupações, receios, motivações e insatisfações. Proporcionar a eles, dentro 
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do possível, um rodízio de atribuições, para deixar o trabalho menos desinteressante e 

aumentar o nível da competência do grupo. 

Acreditamos que as pessoas são o principal ativo de uma organização. Contamos com 

elas para tudo, e precisamos dar essa contrapartida também. Nosso foco será o bem-estar 

interno das pessoas lotadas na Dias/Progep, pois elas cuidarão da saúde de todos nós servidores 

e terceirizados na UFMS. 

A Divisão de Atenção Integral aos Servidores - DIAS/PROGEP, conta com uma equipe 

formada por profissionais do Serviço Social e da Psicologia que oferece atendimento individual 

aos servidores que buscaram o serviço por meio de demanda espontânea ou que foram 

encaminhados por chefias, Perícia e/ou Junta Médica Oficial. 

Em 2020, excepcionalmente, devido ao evento de emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do surgimento do novo coronavírus (COVID - 19), por 

meio da Portaria nº 424, de 19 de março de 2020, a Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul - UFMS, normatizou o desenvolvimento das atividades laborais por meio de 

teletrabalho como estratégia de prevenção à não propagação da COVID-19. Assim, o Serviço 

Psicossocial passou a prestar seus serviços na modalidade de teletrabalho, por meio das 

tecnologias digitais WhatsApp Business e Google Meet. 

 
Desenvolvimento das Atividades 
 

As atividades planejadas a serem realizadas no primeiro e segundo semestre de 2020 no 

eixo da intervenção primária, foram: 

- Assédio Moral e Sexual no Trabalho: com o objetivo de divulgar a Política de Prevenção 

e Enfrentamento ao Assédio Moral da UFMS; 

- Acompanhamento ao Servidor com Deficiência: com o objetivo de identificar as 

dificuldades que possam existir nos setores com lotação de servidores com deficiência, 

buscando em conjunto alternativas para que o desempenho das atividades laborais ocorra de 

maneira satisfatória, promovendo assim a qualidade de vida no trabalho e contribuindo para a 

melhoria dos serviços prestados à comunidade universitária; 

- Preparação para a Aposentadoria- PPA - Com o objetivo de capacitar o servidor para 

compreender melhor o novo estágio de vida e suas possibilidades; apresentar noções de saúde 
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e qualidade de vida; elaborar e/ou incrementar projetos de vida pós-trabalho; planejamento 

financeiro e procedimentos administrativos; 

- Liderança: inter-relações no trabalho - com o objetivo de proporcionar reflexões sobre 

qualidade de vida e bem-estar, inter-relações, conflitos, estresse e assédio moral e sexual no 

trabalho. 

Tendo em vista a mudança na dinâmica do trabalho, como já mencionado e, devido ao 

surgimento de novas demandas e necessidades de assistência em decorrência do novo 

momento, as atividades tiveram que ser adaptadas. Assim, o uso de novas - e velhas - 

ferramentas que usualmente não eram utilizadas para o desenvolvimento do trabalho foram 

imprescindíveis. 

Portanto, o uso do telefone, bem como de mídias e ferramentas digitais para a 

realização de atendimentos aos usuários do serviço foram utilizadas como alternativas viáveis 

diante do cenário de enfrentamento às condições impostas pela pandemia. 

Com o início do teletrabalho na UFMS em atendimento às orientações de isolamento e 

distanciamento social recomendado pelos órgãos de saúde em nível mundial para a diminuição 

do contágio e, consequentemente, do não colapso dos sistemas públicos de saúde, criou-se 

ambiente propício para o acirramento das condições de adoecimento mental dos servidores. 

Deste modo, somando às ações da UFMS de cuidado com as pessoas e proteção à comunidade 

universitária neste momento específico de isolamento social, a Equipe Psicossocial da DIAS, 

elaborou em 06 de maio de 2020 sua inserção e contribuição ao Programa “Se cuide, te amo! 

Uma Ação do coração da UFMS”, por meio do anexo: 

 
Inserção do Serviço Psicossocial da Divisão de Atenção Integral ao Servidor 
DIAS/CAS/PROGEP/UFMS ao PROGRAMA: “SE CUIDE, TE AMO! Uma Ação do Coração da 
UFMS” 

 
O objetivo deste foi oferecer apoio psicossocial durante o período de isolamento social 

aos servidores considerados como sendo grupo de risco durante a pandemia da Covid-19. 

Diante do número reduzido de profissionais assistentes sociais e psicólogos da Equipe 

Psicossocial da DIAS, houve a necessidade de definição de critério para a escolha do público 

alvo, sendo definido os servidores que se afastaram para tratamento da própria saúde. 
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Para tal, teve como público alvo 106 servidores. Na concretização do trabalho foram 

realizados 434 contatos telefônicos, sendo que em vários casos houve necessidade de diversas 

tentativas para a sua efetivação. Além das ligações telefônicas também foi necessário o envio 

de e-mails e mensagens via WhatsApp, pois os números de telefones de alguns servidores 

registrados no cadastro do Sistema de Gestão de Pessoal - SGP, estavam desatualizados. 

Apesar das diversas tentativas não conseguimos êxito com 3 servidores, os quais não 

responderam aos nossos contatos, seja por meio telefônico, mídia digital ou email. Da 

totalidade, 62 servidores permaneceram afastados com licença para tratamento da própria 

saúde, 3 solicitaram ou foram encaminhados para aposentadoria e 38 retornaram ao trabalho. 

Durante a intervenção do Serviço Social ocorreu acolhimento, escuta qualificada e apoio, sendo 

realizados 16 encaminhamentos para o Serviço de Psicologia. 

 
Atividades desenvolvidas pelo Serviço Social (2018-2020) 
 

O Serviço Social da DIAS contou com 3 assistentes sociais que realizaram 2.465 

atendimentos no ano de 2020. Os atendimentos centraram-se no atendimento aos servidores, 

seus familiares, chefias e/ou colegas de trabalho que buscaram os serviços por meio de 

demanda espontânea ou por encaminhamentos diversos. 

Os servidores também foram contatados em decorrência de solicitação do serviço 

administrativo da DIAS a fim de colaborar na solução de demandas inerentes às questões de 

saúde do servidor, tais como licença para tratar da saúde do servidor, acompanhamento de 

familiar adoecido, orientação para obtenção de auxílio funeral, atestados e laudos médicos, 

Perícias e Juntas Médicas Oficiais, além de situações que envolveram conflitos interpessoais e 

absenteísmo no trabalho, entre outros. 

Os atendimentos possuem o caráter de acolhimento, escuta qualificada, orientação e 

encaminhamento para os serviços da Rede de Serviço Sócio-assistencial, quando necessário. Os 

atendimentos foram registrados por meio de elaboração de relatório sociais e pareceres 

técnicos, além de serem realizadas, diariamente, o registro de informações inerentes ao 

acompanhamento sistemático dos servidores acompanhados pelo Serviço Social. As demandas 

que chegam ao Serviço Social centram-se no atendimento aos servidores que necessitam se 

afastar para tratamento da própria saúde, acompanhamento de familiar adoecido, solicitações 

de remoções, auxílio funeral, auxílio técnico às Perícias e Juntas Médicas Oficiais com a emissão 



 

531 
  

de pareceres, atendimento aos servidores e chefias com demandas de conflitos nas relações 

interpessoais, recadastramento anual de servidores aposentados, acompanhamento a 

servidores em iminência de aposentar-se, por aposentadoria voluntária ou por incapacidade, 

entre outras demandas. 

Identificamos que as problemáticas que mais geraram demandas ao Serviço Social neste 

ano de 2020 foram as relacionadas às questões de dependências diversas, adoecimento com a 

própria saúde, problemas nas inter-relações no ambiente de trabalho, atendimento aos 

servidores em sofrimento por estarem à disposição da Progep e, ainda no apoio aos familiares 

nos casos de óbito de servidores, no qual observamos a necessidade de uma maior atenção 

devido a uma acentuada fragilidade emocional em razão do momento de pandemia. 

Tendo em vista o momento atípico do ano de 2020, as visitas domiciliares e 

institucionais, inclusive o trabalho com os servidores aposentados para o recadastramento 

anual, solicitados pela Divisão de Pensão e Aposentadoria - DIPA, foram realizadas somente até 

o dia 16 de março, depois desse período foram suspensas. 

 
Atividades desenvolvidas pela Psicologia (2018-2020) 

 
Serviço de Psicologia da DIAS/CAS/Progep conta com uma profissional Psicóloga, 

estando em 2020 em trabalho remoto, modalidade teletrabalho, por meio das tecnologias 

digitais WhatsApp Business e Google Meet. Foram realizaados 493 atendimentos psicológicos 

de acolhimento e orientações breves de diferentes demandas, em sua maioria, relacionadas a 

questões organizacionais e/ou de servidores que estão de afastamento por licença médica para 

própria saúde. Destaca-se que devido a necessidades específicas de alguns atendimentos, são 

realizadas orientações a familiares e chefia; elaboração de relatórios quando solicitado, como 

também reuniões entre equipe multidisciplinar. 

Além dos atendimentos individuais, com o objetivo de somar as ações da UFMS ao 

cuidado com as pessoas e proteção à comunidade universitária, neste momento específico de 

isolamento social, a servidora, juntamente com equipe de psicólogas da universidade, 

organizaram rodas de conversa a servidores técnico-administrativos e docentes de todos os 

campi da UFMS, por meio da tecnologia Google Meet. 
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Estas rodas de conversa fazem parte do projeto: Saúde do servidor da UFMS em tempos 

de pandemia: um olhar da Psicologia, que oportunizou um aprofundamento do conhecimento 

especializado sobre promoção de saúde emocional em tempos de isolamento social, além de 

oferecer um espaço de escuta qualificada para esta situação inesperada, em que novas e antigas 

fragilidades emocionais emergiram. 

Foram realizadas 4 rodas de conversa: 

● 09.09.2020 – Título: Pandemia e Sofrimento Mental: impactos nas relações sociais e 

pessoais. 

● 16.09.2020 – Título: Saúde mental e trabalho das mulheres em tempos de pandemia. 

● 23.09.2020 – Título: Isolamento e seus reflexos nas relações familiares. 

● 30.09.2020 – Título: Estresse e ansiedade em tempos de isolamento: como podemos 

nos prevenir? 

As demandas centram-se no atendimento aos servidores que necessitam se afastar para 

tratamento da própria saúde, acompanhamento de familiar adoecido, solicitações de 

remoções, auxílio funeral, auxílio técnico às Perícias e Juntas Médicas Oficiais com a emissão de 

pareceres, atendimento aos servidores e chefias com demandas de conflitos nas relações 

interpessoais, recadastramento anual de servidores aposentados, acompanhamento a 

servidores em iminência de aposentar-se por aposentadoria voluntária ou por incapacidade e 

principalmente apoio aos familiares nos casos de óbito de servidores, no qual observamos a 

necessidade de uma maior atenção devido a uma acentuada fragilidade emocional em razão do 

momento de pandemia. 

Em participação na Campanha Eu Respeito do mês de novembro, foi veiculado um vídeo 

sobre o câncer de próstata e suas características nas redes sociais da UFMS para que atingisse 

o máximo possível de pessoas. 

Referente ao Programa de Assistência à Saúde (PAS-UFMS), também houve a adaptação 

do fluxo de trabalho via atendimento telefônico, mensagens de e-mail e/ou aplicativo de 

mensagens. Ainda em plena pandemia, foi retomado o atendimento presencial em regime de 

escala, principalmente levando em consideração a dificuldade dos beneficiários mais idosos 

com o uso da tecnologia. Assim, foram movimentadas e atendidas quase 200.000 (duzentas 

mil) guias no triênio (2018-2020), conforme pode ser verificado na Tabela 151. 
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Tabela 151 - Guias realizadas por tipo (2018-2020). 

 

Fonte: Sipas (fevereiro de 2021). 

 
Segurança do trabalho 
 

Por meio de um elaborado levantamento de necessidades, com dados fornecidos pelas 

unidades entre os anos de 2018-2019 e, por meio de pesquisas realizadas pela equipe de 

Técnicos de Segurança do Trabalho em fichas, numa ação programada e planejada da 

Dias/CAS/Progep, foi realizada a compra e distribuição de 3.929 itens de Equipamentos 

Individuais de Proteção (EPIs), entre máscaras, botinas, botas, luvas, sapatilhas, aventais, 

óculos, etc. Portanto, em plena crise de abastecimento de matéria-prima decorrente da Covid-

19, não faltaram EPI´s para os servidores da UFMS, conforme cronograma, a seguir: 
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Na Tabela 152 e na Tabela 153 estão apresentados o cronograma de entrega dos EPIs 

convencionais e COVID-19, respectivamente. 

 
Tabela 152 - Cronograma de entrega dos EPIs – convencionais. 

Unidades ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Montagem Kits  x       

FAMED   x      

FAODO   x      

FAMEZ   x      

FAENG   x      

INQUI    x     

INFI    x     

INBIO    x     

INISA    x     

FACFAN     x    

CPTL      x   

CPAN       x  

CPCS       x  

CPNA       x  

CPAR        x 

CPCX        x 

Fonte: Estrutura organizacional da UFMS (2020). 

 
Tabela 153 - Cronograma de entrega dos EPIs – Covid-19 (*). 

Unidades ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Montagem Kits x        

FAMED x        

FAODO x        

FAMEZ x        

INBIO x        

INISA x        

FACFAN x        

CPTL x        
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CPCX x        

Fonte: Dados sobre as unidades obtidos na reunião com Reitores, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Coordenador 
de Assistência à Saúde e Chefe da Divisão de Assistência Integral ao Servidor, ocorrida dia 2 de abril (2020), por 
teleconferência. 

 
A Montagem dos kits de EPI’s e sua entrega foi condicionada à comunicação das 

Unidades sobre a quantidade de servidores que estavam trabalhando localmente no combate 

à COVID-19. Independentemente do tipo de EPI (para o combate à COVID-19 ou convencionais), 

toda entrega foi precedida de uma capacitação e/ou pronunciamento sobre a importância da 

preservação da saúde e do bem-estar dos servidores da UFMS. Logo após, foi preparado um 

vídeo de aproximadamente, como forma de reforçar a relevância do uso dos EPI’s e demais 

esclarecimentos das possíveis dúvidas que pudessem surgir. Foram preparados alguns slides, 

os quais se julgam importantes e úteis. Na sequência, o conjunto dos kits foi oficialmente 

enviado via malote para o responsável pela Unidade Acadêmica ou Administrativa, que 

executou, assim, o repasse de forma individual aos seus servidores. 

 
Medicina do Trabalho 
 

A equipe de medicina do trabalho teve um papel preponderante no triênio (2018-2020) 

e, mesmo em plena pandemia, os serviços prestados aos servidores da UFMS podem ser 

comprovados no quadro abaixo. 

 
Tabela 154 - Atendimento Medicina do Trabalho – UFMS. 

Período de 2018-2020 

 Realizadas Quantidade de Servidores 
Total de Servidores que 

apresentaram 
atestados 

Junta Médica Ocupacional 759 211 
718 

Perícia Médica 2442 983 

Exames Periódicos 475 (convocações) 449 (realizados)  

Atestados de Saúde 
Ocupacional 

751 

Fonte: SEQV (fevereiro de 2021). 

 
Todos esses esforços em proporcionar qualidade de vida no trabalho, minimizar os 

riscos e valorizar as pessoas, além dos benefícios diretos de cada ação, visam sem dúvida 

nenhuma proporcionar maior motivação ao servidor da UFMS, pensando no bem-estar do 

servidor e em busca de serviços de qualidade e transparentes. 
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Destacamos ainda as metas estabelecidas no PDI no que se refere a Gestão de Pessoas, 

que estão elencadas na área estratégica:  

5 - Eficiência da Gestão, cujos objetivos são: 

5.3 - Valorizar os Servidores; 

5.3.1 – Realizar o dimensionamento de competências e da força de trabalho nas 

Unidades de Administração Central e Setorial; 

5.3.2– Ampliar o contingente de servidores capacitados e/ou qualificados; 

5.3.3 – Ampliar o contingente de servidores docentes e técnicos administrativos 

beneficiados com projetos de integração e qualidade de vida. 

Das metas estabelecidas, os itens 5.3.2 e 5.3.3 foram alcançados na sua totalidade 

dentro das propostas apresentadas e outras apresentadas no decorrer do ano. 

 
Quadro 50 - Potencialidades, fragilidades, ações de melhorias das políticas de gestão 2019-
2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias (vigentes 

ou previstas) 

Capacitação de 
servidores 

Promover crescimento de 
cursos e atividades 
institucionais. 

Retorno de avaliação dos 
cursos de capacitação. 

Promover cursos de 
capacitação que realmente 
tenham relação direta com as 
atividades desenvolvidas nos 
cargos, e que estejam aliados 
ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFMS, além 
de promover motivação, 
crescimento profissional e 
pessoal aos servidores. 
 
Inclusão permanente de 
cursos em plataforma EaD que 
permitam um acesso amplo e 
contínuo à capacitação. 

Indicadores de 
acompanhamento 

de gestão de 
pessoal 

Desenvolver constantemente, 
alto grau de dinamicidade, 
inserção de servidores nos 
processos organizacionais 

Alta rotatividade de 
servidores. 

Apresentar proposta de 
Implementação da 
Administração por 
competência, aliando as 
atividades desenvolvidas 
pelas unidades da UFMS, 
descritas no Manual de 
Competência, com as 
habilidades dos servidores 
alimentados nos Banco de 
Talentos. 

Movimentação 
interna de 

pessoal 

Avaliar potencial de 
servidores identificando 
competências como 
norteador para ações de 
desenvolvimento. 

Ineficiência em explorar 
habilidades e aprimorar ou 
transformar o potencial dos 
servidores. 

Realizar as movimentações 
internas, alocando os 
servidores segundo sua 
habilidades aliado as 
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atividades desenvolvidas nas 
unidades da UFMS 

Programas de 
assistência e 

qualidade de vida 

Promover condições de 
trabalho, buscando a 
realização pessoal e 
profissional. 

Processo de mudança das 
normas regulamentadoras. 
Falta de análise de riscos dos 
ambientes de trabalho. Falta 
de celeridade na análise dos 
pedidos de adicional de 
insalubridade. Falta de uma 
política de Qualidade de Vida 
no Trabalho para os servidores 
da UFMS. 
 
Orçamento do Governo 
Federal menor do a 
arrecadação do PAS-UFMS. 
Inflação acima da média nos 
serviços de saúde. 
Envelhecimento dos 
beneficiários do PAS-UFMS. 
Poder de barganha dos 
prestadores de serviços. 
Obsolescência do atual 
sistema de informação do 
PAS-UFMS. Fraude 
documental (guias médicas).  
Falta de credenciados no 
interior do MS. Ampliação da 
rede de credenciados em 
outras Unidades Federativas. 

Contratar empresa 
especializada para permitir a 
emissão de laudos do risco 
ambiental e, a partir disso, 
subsidiar os médicos do 
trabalho para uma análise 
mais precisa para fins de 
concessão de adicional de 
insalubridade. Implantação de 
uma política de Qualidade de 
Vida na UFMS. Mapear a 
saúde física e mental dos 
servidores da UFMS. 
 
Concessão de orçamento de 
acordo com a arrecadação. 
Instalação do novo sistema de 
informação do PAS-UFMS. 
Capacitações internas 
(especialização em gestão de 
plano de saúde). Parcerias 
interestaduais com outros 
Planos de Saúde, para atrair 
mais beneficiários. 

Fonte: PROGEP (Nov/2020). 

 
3.4.1.2.1 Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 
 

Na UFMS o acompanhamento da carreira docente está sob a responsabilidade da 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), que foi instituída pelo art. 26 da Lei nº 

12.772/2012, que estabelece no seu parágrafo 1º a função de “[...]prestar assessoramento ao 

colegiado competente ou dirigente máximo na instituição de ensino, para formulação e 

acompanhamento da execução da política de pessoal docente [...]” (BRASIL, 2012, p. 1). A CPPD 

está regulamentada na UFMS através da Resolução nº 12(CD), de 21 de março de 2012. 

Em conformidade com a Lei nº 12.772/2012, cabe à CPPD prestar assessoramento, 

quando consultada, aos Órgãos Colegiados da UFMS na formulação das Normas Institucionais 

relacionadas ao pessoal docente na qualidade de representante dos interesses docentes em 

contraponto aos possíveis interesses políticos existentes. Além de auxiliar na formulação destas 

Normas, a CPPD acompanha sua execução de modo a garantir a correta e adequada aplicação, 

bem como emite análises e pareceres em assuntos de sua competência. 
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A política de pessoal docente consiste na orientação ou a atitude que a UFMS adota em 

relação aos assuntos de pessoal docente, tais como: Regime de Trabalho, Avaliação Docente, 

Progressão Funcional, Afastamento para pós-graduação, Colaboração Esporádica, Prestação de 

Serviços, entre outros. Em outros termos, pode-se entender a política de pessoal docente como 

sendo a aplicação da arte ou ciência da organização, direção e administração nos negócios 

internos referentes ao pessoal docente da UFMS. 

As Leis fornecem os limites e a direção geral para os quais as IFEs devem ater-se em 

relação a determinados assuntos. Cabe aos Órgãos Colegiados das IFEs, com base na legislação 

vigente, regular as suas especificidades dentro da sua autonomia e em observância aos 

princípios constitucionais através da edição de Normas Institucionais. Dentro desta perspectiva, 

a orientação que a UFMS adota no que diz respeito ao seu pessoal docente manifesta-se na 

forma de Normas Institucionais através de Resoluções emitidas pelos Órgãos Colegiados que 

regulam aspectos específicos da vida docente na UFMS. 

De modo geral, as funções desempenhadas pela CPPD no ano de 2019 foram: estudos 

para a atualização da norma – Resolução nº 137(CD), de 15 de dezembro de 2015 – que 

estabelece normas para a atribuição de horas-aula de ensino de Graduação e de Pós-Graduação 

stricto sensu e lato sensu para o pessoal da Carreira do Magistério Superior; acompanhamento 

do processo de avaliação docente, tanto no sentido de fornecer informações à AGETIC para 

aprimoramento do sistema de avaliação (Plano de Atividades e Relatório de Desempenho), 

quanto nas orientações prestadas à Direção das Unidades, às Comissões Internas e aos 

docentes; deliberação sobre os recursos impetrados pelos docentes sobre a pontuação 

atribuída na avaliação docente; encaminhamento à PROGEP do Relatório de Avaliação Docente 

aprovado pela CPPD, para homologação e publicação do resultado; prestação de informações 

à Auditoria Interna sobre a carga horária docente e as atividades que deveriam ser 

desenvolvidas pelos docentes; e, emissão de pareceres em processos de Retribuição por 

Titulação (RT), Promoção à Classe de Professor Titular, afastamento (prorrogação de 

afastamento) para Pós-Graduação/Capacitação e alteração da Jornada de Trabalho. 

No ano de 2020 as atividades da CPPD se concentraram em acompanhar e auxiliar o 

processo anual de avaliação docente, tanto no sentido de fornecer informações à AGETIC para 

aprimoramento do sistema de avaliação (Plano de Atividades e Relatório de Desempenho), 

quanto nas orientações prestadas à PROGEP, DIDA, Direção das Unidades, às Comissões 

Internas de avaliação e aos docentes. 
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Além disso, coube também à CPPD deliberar sobre os recursos impetrados pelos 

docentes a respeito das avaliações docentes; encaminhar à PROGEP o Relatório de Avaliação 

Docente aprovado pela CPPD, para homologação e publicação do resultado final; prestar 

informações à Auditoria Interna sobre a carga horária docente e as atividades que deveriam ser 

desenvolvidas pelos docentes; e, emitir de pareceres em processos de Retribuição por Titulação 

(RT), Promoção à Classe de Professor Titular, afastamento (ou prorrogação de afastamento) 

para Pós-Graduação/Capacitação e alteração da Jornada de Trabalho envolvendo docentes. 

Além disso, a CPPD, na figura do presidente, atuou também junto ao Comitê de Gestão de 

Pessoas (CGP) discutindo e propondo políticas internas de gestão de pessoal, deliberando sobre 

recursos de servidores em relação ao estágio probatório e buscando soluções para questões 

envolvendo a saúde dos servidores. 

Para o ano de 2021, além das atividades regulares de competência da CPPD, a Comissão 

dará continuidade a uma revisão e ajustes na norma que regulamenta os procedimentos do 

processo de avaliação docente, progressão e promoção funcionais, aceleração da promoção, 

reposicionamento por titulação, e Retribuição por Titulação (RT) na Carreira de Magistério 

Superior – Resolução nº 41(CD), de 28 de março de 2018. Revisões e correções também estão 

sendo feitas na norma que versa sobre os limites máximos e mínimos de carga horária de ensino 

de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu para o pessoal da Carreira do 

Magistério Superior – Resolução CD 137, de 3 de dezembro de 2015. Além disso, uma 

atualização da Tabela de Pontuação da Produção Docente – Resolução CD 91, de 20 de agosto 

de 2018, também está sendo discutida. As normas citadas precisam de correções textuais 

pontuais e de algumas modificações para adequar à atual realidade na carreira docente, tais 

como a mudança no Qualis. 

 

3.4.1.3 Políticas de acompanhamento da carreira docente 
 

Na UFMS o acompanhamento da carreira docente está sob a responsabilidade da 

Comissão de Pessoal Docente (CPPD), que foi instituída pelo art. 26 da Lei nº 12.772/2012, que 

estabelece no seu parágrafo 1º a função de “[...]prestar assessoramento ao colegiado 

competente ou dirigente máximo na instituição de ensino, para formulação e 

acompanhamento da execução da política de pessoal docente [...]” (BRASIL, 2012, p. 1). 
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A política de pessoal docente consiste na orientação quanto ao Regime de Trabalho, 

Avaliação Docente, Progressão Funcional, Afastamento para pós-graduação, Colaboração 

Esporádica, Prestação de Serviços, entre outros. 

As Leis fornecem os limites e a direção geral para os quais as IFEs devem ater-se em 

relação a determinados assuntos. Cabe aos Órgãos Colegiados das IFEs, com base na legislação 

vigente, regular as suas especificidades dentro da sua autonomia e em observância aos 

princípios constitucionais através da edição de Normas Institucionais. Assim sendo, a 

orientação que a UFMS adota no que diz respeito ao seu pessoal docente manifesta-se na forma 

de Normas Institucionais através de Resoluções que regulam aspectos específicos da vida 

docente na UFMS. 

Em conformidade com a Lei nº 12.772/2012, cabe à CPPD prestar assessoramento, 

quando consultada, aos Conselhos da UFMS a aprovação das Normas Institucionais 

relacionadas ao pessoal docente na qualidade de representante dos interesses docentes em 

contraponto aos possíveis interesses políticos existentes. Além de auxiliar na formulação destas 

Normas, a CPPD acompanha sua execução de modo a garantir a correta e adequada aplicação, 

bem como emite análises e pareceres em assuntos de sua competência. 

 
3.4.1.4 Políticas de acompanhamento e qualificação da carreira de técnico-administrativo 
 

Na UFMS o acompanhamento da carreira técnico administrativo há o 

acompanhamento da Comissão Interna de Supervisão (CIS), instituída pelo § 3º, do art. 

22, da Lei nº 11.091/2005, “§ 3  Cada Instituição Federal de Ensino deverá ter uma 

Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação composta por servidores integrantes do Plano de Carreira, 

com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no 

âmbito da respectiva Instituição Federal de Ensino e propor à Comissão Nacional de 

Supervisão as alterações necessárias para seu aprimoramento”. 

A Carreira de pessoal técnico-administrativo, na UFMS está estruturada em 5 

níveis de Classificação – Classes A, B, C, D e E; em 4 Níveis de Capacitação – I, II, III e IV; 

e em 39 padrões de vencimento básico, justapostos com intervalo de 1 padrão entre os 

níveis de capacitação e 2 entre os níveis de classificação. 
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A Tabela 155 apresenta o quantitativo de servidores técnico-administrativos por 

Classe no triênio 2018-2020. 

 
Tabela 155 - Quantitativo de servidores técnico-administrativos por Classe de 2018-2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Classes 
PCCTAE 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

A 62 3,18% 49 2,61% 44 2,38% 

B 77 3,95% 63 3,36% 57 3,08% 

C 354 18,15% 320 17,05% 302 16,31% 

D 941 48,26% 927 49,39% 934 50,43% 

E 516 26,46% 518 27,60% 515 27,81% 

Total 1.950 100,00% 1.877 100,00% 1.852 100% 

Fonte: CAP/PROGEP (NOV/2020). 

 

Em 2020, a UFMS totalizou 1.852 servidores, sendo 44 servidores ocupantes da 

Classe “A”, 57 na Classe “B”, 302 na Classe “C”, 934 na Classe “D” e 515 na Classe “E”. 

Todos os cargos das classes “A”, “B” e quase na totalidade os da “C” estão extintos ou 

em extinção, ou seja, não são mais oferecidas vagas através de concurso público, sendo 

os concursos, quando realizados para ocupar os cargos da Classe “D” (nível médio) e 

Classe “E” (nível superior).
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A Tabela 156, apresenta o quantitativo de servidores técnico-administrativos, por situação, carga horária de trabalho e lotação, no 

triênio 2018-2020. 

 
Tabela 156 - Quantitativo de servidores Técnico-Administrativos por situação e carga horária - 2018-2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Lotação Situação 
20

h 

24

h 

25

h 

30

h 
40h Total 

20

h 

24

h 

25

h 

30

h 
40h Total 20h 24h 25h 30h 40h Total 

NHU 

Exercício 25 13  2 466 506 34 13  2 430 479 37 12 0 2 410 461 

Afastados 4    29 33 2    28 30 2 0 0 0 26 28 

Subtotal 29 13 0 2 495 539 36 13 0 2 458 509 39 12 0 2 436 489 

 Exercício 11 6 4 5 1.324 1.350 8 6 5 5 1.277 1.301 9 6 4 5 
1.28

1 
1.305 

UFMS Afastados 1  1  59 61     67 67 0 0 0 0 58 58 

 Subtotal 12 6 5 5 1.383 1.411 8 6 5 5 1.344 1.368 9 6 4 5 
1.33

9 
1.363 

UFMS 

TOTAL 

Exercício 36 19 4 7 1.790 1.856 42 19 5 7 1.707 1.780 46 18 4 7 
1.69

1 
1.766 

Afastados 5  1  88 94 2    95 97 2 0 0 0 84 86 

Total 41 19 5 7 1.878 1.950 44 19 5 7 1.802 1.877 48 18 4 7 
1.77

5 
1.852 

Fonte: CAP/PROGEP (NOV/2020). 

 
 
 
 
 



 

543 
  

O comparativo de 2018 a 2020, aponta para um percentual de decréscimo de -

5,38% de servidores em exercício, 9,30% de servidores, encontra-se afastado, podemos 

ainda observar que houve queda do número total de servidores e, consequentemente, 

diminuição de servidores efetivos situações. O ponto positivo, em 2020, é que 95,35% 

dos servidores estão em exercício, quase o total dos servidores da IES bem como, 

95,26% encontram-se no Regime de 40 horas semanais. 

A capacitação dos servidores, era até então tratada pelo Plano de Capacitação e 

também pelo Plano Anual de Qualificação, o primeiro tratado através do Levantamento 

Necessidade de Treinamento – LNT, incentivando a capacitação do corpo técnico-

administrativo buscando promover um conjunto de ações e programas permanentes 

voltados para a interação da tríade trabalho/ servidor/ instituição. Após ter sido 

instituído o Decreto nº 9.991/2019, os cursos, afastamentos e licenças capacitação 

fazem parte do Programa de Desenvolvimento de Pessoas – PDP. 

Neste contexto, estão previstas ações voltadas à formação continuada dos 

servidores técnico-administrativos em áreas prioritariamente ligadas às atividades 

profissionais; programa de habilitação formal visando ao desenvolvimento do servidor; 

treinamento introdutório para os servidores em início de atividades; programas de pós-

graduação voltados para o desenvolvimento das áreas administrativas; cursos em 

gestão pública destinados a qualificar os servidores e capacitá-los para conhecimento, 

podendo atuarem nas funções de chefia e cargos de direção; critérios para afastamentos 

para pós-graduação em que a prioridade seja para as linhas de desenvolvimento 

institucional. 

Em 2020, foram capacitados 827 servidores da Carreira Técnico Administrativa, 

sendo que 181 conseguiram progressão por nível de Capacitação e 126 servidores 

técnico-administrativos obtiveram incentivo por nível de qualificação, ou seja, 

concluíram cursos de educação formal acima do mínimo exigido pelo cargo. 

Na Tabela 157, apresenta-se o quantitativo de servidores técnico-

administrativos afastados para pós-graduação com ônus entre 2018 a 2020. Em 2020, 

72 servidores técnico-administrativos tiveram seus afastamentos concedidos, sendo 29 

em regime parcial e 43 em regime integral. Desse quantitativo, 26 afastamentos foram 

para Mestrado, 45 para Doutorado e 1 para Pós-Doutorado. 
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Tabela 157 - Servidores técnico-administrativos afastados para a pós-graduação, com 
ônus. 2018-2020. 

Nível 2018 2019 2020 

Tipo Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Mestrado 7 18 17 16 15 11 

Doutorado 7 29 14 27 14 31 

Pós-Doutorado        1    1 

TOTAIS 14 47 31 44 29 43 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 

 
Na Tabela 158, consta o quantitativo de servidores técnico-administrativos que 

tiveram direito à concessão dos benefícios da titulação de pós-graduação, 

independentemente de ter havido ou não afastamento formal, seja com ônus ou sem 

ônus, para a realização de curso ou programa de pós-graduação. 

 
Tabela 158 - Técnicos que se afastaram para pós-graduação e foram Titulados entre 
2018-2020. 

Nível 2018 2019 2020 

Mestrado 74 63 22 

Doutorado 23 19 21 

Pós-Doutorado 0 0 1 

TOTAIS 97 82 44 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 

 

Na Tabela 159, observa-se o número de servidores participantes, por evento de 

capacitação, no triênio 2018-2020. 

 
Tabela 159 - Servidores técnico-administrativos atendidos por eventos de capacitação 
de 2018 a 2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Eventos Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Congressos 1 0,14%     

Cursos de 
capacitação 
fora da 
UFMS 

  2 0,43% 10 1,21% 

Encontros       

Projetos de 
capacitação 

663 91,83% 459 99,57% 817 98,79% 

Treinamento
s 

0      

Seminários 58 8,03%     

Total 722 100,00% 461 100,00% 827 100,00% 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 
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Observa-se que em 2020 houve um aumento significativo de servidores 

participantes de eventos. Devido à impossibilidade na realização presencial dos cursos, 

em resposta às normas de biossegurança impostas pela pandemia de COVID-19, houve 

uma maior oferta de cursos de capacitação em formato EaD, o que possibilitou um maior 

acesso dos participantes e flexibilidade na realização. 

 
3.4.1.5 Concessão de aposentadorias, pensões e exclusões – Técnicos e Docentes 
 

A Tabela 160 apresenta o quantitativo de docentes aposentados e beneficiários 

de pensão, no triênio 2018-2020, sendo 94 aposentados e pensionistas 46, o que 

representa indicador de demanda para a abertura de novas vagas. 

 
Tabela 160 - Quantitativo de concessão de aposentadorias e pensões a docentes entre 2018-
2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Tipos de 

benefício 
Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Aposentadorias 29 82,86% 45 78,95% 20 60,61% 

Pensão 

(beneficiários) 
6 17,14% 12 21,05% 13 39,39% 

Total 35  100% 57 100,00% 33 100,00% 

Fonte: CAP/Progep (NOV/2020). 

 
A Tabela 161 apresenta o quantitativo de servidores técnico-administrativos, 

aposentados e pensionistas, no triênio 2018 - 2020, sendo 262 aposentados e pensionistas 29, 

o que também representa indicador de demanda para a abertura de novas vagas. 

 
Tabela 161 - Quantitativo de concessão de aposentadoria e pensões a Técnicos entre 2018-
2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Tipos de 

benefício 
Quantidade Quantidade Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Aposentadorias 106 91,38% 112 95,73% 46 74,19% 

Pensão 

(beneficiários) 
9 7,83% 5 4,27% 16 25,81% 

Total 116  100% 117 100,00% 62 100,00% 

Fonte: CAP/Progep (NOV/2020). 

 
3.4.1.6 Exclusões – Técnicos e Docentes 
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A Tabela 162 apresenta a exclusão de servidores docentes, no triênio 2018-2020, 

sendo 94 por aposentadoria, 4 por demissão, 21 por exoneração, 17 por falecimento e 17, por 

cargo inacumulável, com uma perda total de 153 docentes. 

 
Tabela 162 - Quantitativo de vacâncias de docentes entre 2018-2020. 

Classe 

2018 2019 2020 

A

ux

. 

As

sis

t. 

A

dj. 

As

so

c. 

Tit

. 

To

tal 

A

ux

. 

As

sis

t. 

A

dj. 

As

so

c. 

Tit

. 

To

tal 

A

ux

. 

As

sis

t. 

A

dj. 

As

so

c. 

Tit

. 

To

tal 

Aposentadoria 1 4 4 14 6 29  2 8 17 18 45 0 2 3 6 9 20 

Demissão   1 2  3   1   1 0 0 0 0 0 0 

Exoneração 2 3 2   7 3 1 5   9 5 0 0 0 0 5 

Falecimento    1  1   1  1 2 0 0 0 0 0 0 

PCI   5   5   10   10 0 0 2 0 0 2 

Total 3 7 12 17 6 45 3 3 25 17 19 67 5 2 5 6 9 27 

Fonte: CAP/Progep (NOV/2020). 

 
Na Tabela 163, apresenta-se a exclusão de 369 servidores técnico-administrativos, no 

triênio, sendo 5 por demissão, 37 por exoneração e 55 por cargo inacumulável. 

 
Tabela 163 - Quantitativo de vacâncias de Técnicos entre –2018-2020. 

Classe 

2018 2019 2020 

A B C D E TOTAL A B C D E TOTAL A B C D E 
TOTA

L 

Aposentadori

a 
9 13 26 38 20 106 13 13 30 40 16 112 5 6 

1

3 

1

6 
6 46 

Posse em 

Cargo 

Inacumulável 

-PCI 

0 0 4 14 2 20   4 13 2 19 0 0 2 
1

1 
3 16 

Exoneração 0 0 0 10 3 13   4 8 7 19 0 0 0 3 2 5 

Falecimento 0 0 0 0 1 1  1 1 3  5 0 0 2 0 0 2 

Demissão 1 0 1 1 1 4       0 0 1 0 0 1 

Total 
1

0 
13 31 63 27 144 13 14 39 64 25 155 5 6 

1

8 

3

0 

1

1 
70 

Fonte: SGP/CAP/Progep (NOV/2020). 

 
3.4.1.7 Nomeações 
 

A Tabela 164 apresenta o quantitativo de servidores docentes nomeados no triênio 

2018-2020. 

 
Tabela 164 - Quantitativo de docentes empossados no período de 2018-2020. 

Anos 2018 2019 2020 
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Classes Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Professor 
Auxiliar 

12 19,05% 23 21,70% 3 7,32% 

Professor 
Assistente 

1 1,59% 5 4,72 - - 

Professor 
Adjunto 

50 79,37% 78 73,58% 38 92,68% 

Total 63 100,00% 106 100,00% 41 100,00% 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 

 
No triênio 2018 - 2020, foram realizadas 210 posses, sendo que para o corpo docente, 

41, cerca de 19,52% ocorreram em 2020. Dos empossados no triênio, 199, 79,04% deles foram 

de candidatos aprovados com a titulação de Doutorado. 

A Tabela 165 apresenta o quantitativo de servidores técnico-administrativos 

nomeados no triênio 2018 - 2020, num total de 307 nomeações. 

 
Tabela 165 - Quantitativo de técnicos nomeados no período de 2018-2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Classes 
do 

PCCTAE 
Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

A 0  0  0  

B 0  0  0  

C 18 10,78% 3 3,26% 0  

D 111 66,47% 60 65,22% 41 85,42% 

E 38 22,75% 29 31,52% 7 14,58% 

Total 167 100,00% 92 100,00% 48 100,00% 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 

 
Das 307 posses para o corpo técnico-administrativo, efetivadas ao longo dos 

últimos três anos (2018-2020), 48 (15,63%) delas ocorreram no ano de 2020. Do total 

de servidores empossados no último triênio, 212 (69,05%) foram para os cargos da 

Classe “D” e, dentro dela, com destaque para o cargo de Assistente em Administração 

com 116 (54,71%) nomeações conforme Tabela 166. 

Foram empossados 79 novos servidores técnico-administrativos para a Classe 

“E” do PCCTAE, que compreende os cargos que exigem o nível de escolaridade superior. 

Conforme Tabela 96, os cargos de Administrador (7); Analista de Tecnologia da 

Informação (15); e Técnico em Assuntos Educacionais (16) foram responsáveis pelo 

ingresso de trinta e oito servidores públicos no quadro efetivo, representando 48,10% 

para a classe supracitada. 
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Tabela 166 - Tabela 96 - Quantitativo de Técnicos-administrativos empossados no 
período de 2018- 2020. 

Anos 

2018 2019 2020 

Qtde % Qtde % Qtde % 

Cargos Classe C* 

Assistente de Aluno             

Assistente de Laboratório 1 5,56%     

Assistente de Tecnologia da Informação 3 16,67% 1 33,33%   

Auxiliar de Enfermagem 1  5,56%     

Auxiliar em Administração 13 72,22% 2 66,67% 1 100% 

Total 18 100,00% 3 100,00% 1 100% 

Anos 

2018 2019 2020 

Qtde % Qtde % Qtde % 

Cargos Classe D* 

Assistente em Administração 65 58,56% 29 48,33% 22 53,66% 

Técnico de Laboratório 17 15,32% 15 25,00% 8 19,51% 

Técnico de Tecnologia da Informação 12 10,81% 7 11,67% 5 12,20% 

Técnico em Contabilidade 3 2,70% 3 5,00% 5 12,20% 

Técnico em Edificações 1 0,90%     

Técnico em Eletromecânica 1 0,90%     

Técnico em Enfermagem 3 2,70% 4 6,67%   

Técnico em Prótese Dentária 2 1,80%     

Técnico em Segurança do Trabalho 1 0,90%     

Tradutor e Interprete de Linguagem Sinais 6 5,41% 2 3,33% 1 2,43% 

Total 111 100,00% 60 100,00% 41 100,00% 

 
Anos 2018 2019 2020 

 Qtde % Qtde % Qtde % 

Cargos Classe E* 

Administrador 1 2,94% 5 17,24% 1 14,28% 

Analista de Tecnologia da Informação 4 11,76% 8 27,59% 3 42,88% 

Arquiteto e Urbanista 1 2,94%   1 14,28% 

Assistente Social 6  1 3,45%   

Bibliotecário Documentalista   0,00%     

Contador 3 8,82%     

Enfermeiro 1 2,94%     

Engenheiro – Área   0,00%     

Farmacêutico Bioquímico   0,00%     

Médico – Área 6  4 13,79%   

Médico Veterinário 2 5,88% 2 6,90% 1 14,28% 

Nutricionista – Habilitação   0,00% 1 3,45%   

Odontólogo 1 2,94%     

Psicólogo 3  2 6,90%   

Químico   0,00% 1 3,45%   

Técnico em Assuntos Educacionais 10 29,41% 5 17,24% 1 14,28% 

Total 38 100,00% 29 100,00% 7 100,00% 
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Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 

 
3.4.1.8 Progressão funcional 
 

A progressão funcional de servidores docentes, exposta na Tabela 167, indica ao longo 

do triênio, que o benefício foi concedido a 1549 servidores docentes, com destaque para a 

avaliação de desempenho. 

Em 2020, 22 servidores da Carreira Docente obtiveram progressão por titulação, ou 

seja, concluíram cursos de pós-graduação em nível de mestrado ou Doutorado, além disto, 

436 docentes obtiveram progressão por avaliação de desempenho acadêmico. 

 
Tabela 167 - Quantitativo de docentes com progressão funcional de 2018-2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Progressão 
Funcional por 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Avaliação de 
Desempenho 

485 94,73% 559 96,55% 436 95,19% 

Titulação 27 5,27% 20 3,45% 22 4,80% 

Total 512 100,00% 579 100,00% 458 100,00% 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 

 
No caso dos servidores técnico-administrativos, 4.285 receberam o benefício, ao longo 

do triênio, havendo destaque para a progressão obtida por mérito, com 2.792 servidores, 

seguidos dos servidores com progressão por capacitação 828 e por incentivo à qualificação 

665 (Tabela 168 e Tabela 169). 

 
Tabela 168 - Quantitativo de Técnicos beneficiados com progressão funcional entre 2018-
2020. 

Anos 2018 2019 2020 

Progressão Funcional por: Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Capacitação 336 26,88% 311 26,16% 181 15,32% 

Mérito 914 73,12% 878 73,84% 1000 84,67% 

Total 1.250 100,00% 1.189 100,00% 1.181 100,00% 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 

 
Tabela 169 - Quantitativo de Técnicos beneficiados com Incentivo a Qualificação entre 2018-
2020. 

Anos 2017 2018 2019 

Progressão Funcional por: Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Incentivo à Qualificação 276 100,00% 263 100,00% 126 100,00% 

Total 276 100,00% 263 100,00 126 100,00 

Fonte: CDR/Progep (NOV/2020). 
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3.4.1.9 Principais fragilidades e a gestão de risco da política de pessoal 
 
Quadro 51 - Potencialidades, fragilidades, ações de melhorias das políticas de gestão. 
2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Ampliar o contingente 
de servidores 

capacitados e/ou 
qualificados. 

Promover crescimento 
de cursos e atividades 
institucionais. 
 
Promover ações e 
programas 
permanentes voltados 
para a interação da 
tríade trabalho/ 
servidor/ instituição 

Retorno de avaliação 
dos cursos de 
capacitação. 
 
Contingenciamento de 
recursos 

Promover cursos de 
capacitação que tenham 
relação direta com as 
atividades desenvolvidas 
nos cargos, e que estejam 
aliados ao Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional da UFMS. 
Inclusão permanente de 
cursos em plataforma 
EaD que permitam um 
acesso amplo e contínuo 
à capacitação.  

Ampliar o contingente 
de servidores docentes 

e técnicos 
administrativos 

beneficiados com 
projetos de integração 

e qualidade de vida. 

Promover condições de 
trabalho, buscando a 
realização pessoal e 
profissional. 

Alto número de 
afastamentos. 

Promover condições de 
trabalho, buscando a 
realização pessoal e 
profissional. 
 
Possibilitar o 
desenvolvimento das 
habilidades e da 
capacidade individual e 
coletiva. 

Fonte: PROGEP (2020). 

 
Com a reestruturação realizada em 2019, a Progep buscou atender de forma 

ainda mais efetiva os servidores da UFMS objetivando que seus servidores se sintam 

valorizados, desejando preparar-se e adquirir novos conhecimentos para o melhor 

desenvolvimento das suas atividades. 

A Progep tem empenhado todos os esforços em proporcionar qualidade de vida 

no trabalho, minimizar os riscos e valorizar as pessoas, além dos benefícios diretos de 

cada ação, visam sem dúvida nenhuma proporcionar maior motivação ao servidor da 

UFMS, pensando no bem-estar do servidor e em busca de serviços de qualidade e 

transparentes, afim de que possamos cumprir a missão da UFMS “Desenvolver e 

socializar o conhecimento, promovendo a formação e o aperfeiçoamento do capital 

humano”. 

 

3.4.2 Dimensão 6: Organização e gestão da instituição - DIORC 
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Nesta dimensão são apresentadas informações detalhadas sobre a organização 

dos Conselhos da UFMS e a forma de gestão da UFMS. Observa-se que o histórico da 

UFMS, a organização em UACs e UAS e dos Conselhos, já foram apresentados na 

introdução desse relatório. 

 

3.4.2.1 Estrutura administrativa da UFMS 
 

A UFMS apresenta, de acordo com a Resolução nº 35, de 13 de maio de 2011, 

como princípios administrativos: 

 
Art. 9º A UFMS será organizada com observância aos seguintes princípios:  
I – unidade patrimonial e administrativa;  
II – estrutura orgânica acadêmica com base nas Unidades da Administração 
Setorial;  
III – racionalidade de organização e de gestão de pessoas, com plena 
utilização de recursos materiais;  
IV – interação entre órgãos e unidades que compõem a estrutura da UFMS;  
V – respeito às diversidades; e  
VI – gestão democrática garantida a representação dos segmentos. 
(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2011, p. 5-
6). 

 
A estrutura administrativa compreende: I – os Conselhos Superiores; II - as 

Unidades da Administração Central; III – as Unidades da Administração Setorial; IV – as 

Unidades Suplementares; e V – a Assembleia Universitária. 

A composição dos Conselhos e Unidades é definida no art. 11 do Estatuto da 

UFMS: 

 
Art. 11. Serão Conselhos Superiores: 
I – o Conselho Universitário; 
II – o Conselho Diretor; 
II – o Conselho de Graduação (alterado pela Resolução nº 4/2017-Coun); 
IV – o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação; e V – o Conselho de Extensão, 
Cultura e Esporte (alterado pela Resolução nº 4/2017-Coun). 
Art. 12. Serão Unidades da Administração Central: 
I – a Reitoria; 
II – a Vice-Reitoria (alterado pela Resolução nº 4/2017-Coun); e 
III – as Pró-Reitorias (alterado pela Resolução nº 4/2017-Coun) 
Art. 13. Serão Unidades da Administração Setorial: (alterado pela Resolução 
nº 4/2017-Coun) 
I – os Câmpus; 
II – as Faculdades; 
IV – os Institutos; e 
IV – as Escolas 
Art. 14. A administração das Unidades da Administração Setorial será 
exercida: 
I – pelos Conselhos, em nível deliberativo; e 
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II – pelas Diretorias, em nível executivo. 
Art. 15. Serão Unidades Suplementares da UFMS aquelas com finalidades 
culturais, técnicas, assistenciais, desportivas, recreativas, para prestação de 
serviços e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, e serão 
vinculadas à Reitoria, conforme disposto no Regimento Geral da UFMS. 
(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2011, p. 6). 

 
A gestão da UFMS, por força constitucional, é democrática, motivo pelo qual há 

destaque na ação dos órgãos colegiados em todos os níveis de gestão: a superior, a 

gestão das UAS e a gestão dos cursos. 

O Coun é composto pelos seguintes membros: 
 

I – pelo Reitor, como seu presidente, com voto de qualidade; 
II – pelo Vice-Reitor; 
III – pelos Pró-Reitores; 
IV – pelos Diretores de Centro, Câmpus, Faculdade e Instituto; 
V – por um representante docente da Carreira do Magistério Superior de cada 
Unidade da Administração Setorial, eleito por seus pares, em eleição direta e 
universal, com mandato de dois anos, permitida uma recondução; 
VI – por dois representantes docentes da Carreira do Magistério Superior da 
UFMS, indicados, cada um, pelo sindicato da categoria, com mandato de dois 
anos, permitida uma recondução; VII – por dois representantes Técnico-
Administrativos em Educação da UFMS, indicados pelo sindicato da categoria, 
com mandato de dois anos, permitida uma recondução; 
VIII – por dois representantes discentes, preferencialmente um da Graduação 
e outro da Pós-Graduação stricto sensu, indicados pelo Diretório Central de 
Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma recondução; 
IX – por um representante da Associação de Aposentados e Pensionistas da 
UFMS, com mandato de dois anos, permitida uma recondução; 
X – por três representantes da comunidade não universitária, sendo um 
indicado pelas Federações Patronais, um indicado pela Federação dos 
Trabalhadores e um indicado pelos Conselhos Regionais de Fiscalização 
Profissional, em sistema de rodízio, e que tenham sido egressos de cursos 
ministrados pela UFMS, todos com mandato de dois anos; e 
XI – por um representante do Governo Federal, indicado pelo Ministro da 
Educação, com mandato de dois anos, permitida uma recondução. 
(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2011, p. 6-
7). 

 
Os principais assuntos tratados no Conselho Universitário nos últimos anos, 

segundo a Divisão de Órgãos Colegiados - DIORC, foram relacionados à criação e 

implantação de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, suspensão ou alteração da 

oferta de vagas para os Cursos de Graduação ou Pós-Graduação e alteração de estrutura 

organizacional de Unidades. Em 2020, foi criada e implantada a Corregedoria, para fins 

de adequação ao Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, e normativos e orientações 

da Controladoria-Geral da União (CGU).Foram aprovadas e instituídas normas no âmbito 

de sua competência,como por exemplo: o Plano de Desenvolvimento Institucional da 



 

553 
  

UFMS; a Política de Inclusão e Ações Afirmativas; a Política Institucional de Inovação;a 

Câmara de Mediação de Conflitos e seus fluxos; o Regulamento da Comissão de Ética; 

as Normas para o Depósito da Produção Intelectual no Repositório Institucional e a 

Aprovação do Plano de Dados Abertos para 2021-2022, dentre outros assuntos de 

extrema importância para o Ensino, Pesquisa, Extensão, Empreendedorismo e Inovação 

e para governança da UFMS. 

O Conselho Diretor é o órgão de jurisdição superior da UFMS de caráter 

deliberativo, normativo e consultivo em matéria administrativa, disciplinar, econômico-

financeira e patrimonial. 

Os principais assuntos tratados no Conselho Diretor são relacionados aos Planos 

de Aplicação de Recursos, aceite de doações para UFMS, doações da UFMS para outras 

instituições, criação, atualização ou revogação de normas de procedimentos 

administrativos. Destaca-se a Norma que estabeleceu o Plano de Biossegurança, da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, contendo as diretrizes e 

orientações para o funcionamento e desenvolvimento das atividades presenciais na 

Instituição, durante a Pandemia da Covid-19, que se tornou referência para o Ministério 

da Educação e para todo o Brasil, e permitiu que a UFMS continuasse suas atividades 

acadêmicas e administrativas por todo o período. 

O Conselho Diretor conta com a seguinte composição: 
 

I – pelo Reitor, como presidente, com o voto de qualidade; 
II – pelo Vice-Reitor; 
III – pelos Pró-Reitores; 
IV – pelos Diretores de cada Unidade da Administração Setorial; 
V – por dois representantes docentes da Carreira do Magistério Superior da 
UFMS, indicados pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, 
permitida uma recondução; 
VI – por dois representantes Técnico-Administrativos em Educação da UFMS, 
indicados pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida 
uma recondução; 
VII – por dois representantes discentes, preferencialmente, um da Graduação 
e outro da Pós-Graduação stricto sensu, indicados pelo Diretório Central de 
Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma recondução; e 
VIII – por um representante da Associação de Aposentados e Pensionistas da 
UFMS, com mandato de dois anos, permitida uma recondução. (FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2011, p. 7). 

 
O Conselho de Graduação é o órgão de jurisdição superior de caráter 

deliberativo, normativo e consultivo em matérias didático-pedagógicas relativas ao 

ensino de graduação. (Redação dada pela Resolução nº 4/2017-Coun). 
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Segundo a DIORC, os principais assuntos tratados no Conselho de Graduação são 

a vida acadêmica na UFMS, como por exemplo, reintegração ao Curso, a dilação de prazo 

para conclusão de Curso, trancamento de matrícula fora do período e revalidação de 

diploma estrangeiro. O Cograd também se manifesta favorável ou não a criação de 

cursos, alteração do quantitativo de vagas ofertadas ou suspensão das vagas. 

O Cograd é integrado pelos seguintes membros: 

 
I – pelo Pró-Reitor Graduação, como presidente, com voto de qualidade; 
(alterado pela Res. nº 4/2017-Coun) 
II – pelos Chefes das Coordenadorias da Pró-Reitoria de Graduação; (alterado 
pela Res. nº 4/2017-Coun) 
III – por um representante Docente de cada Unidade de Administração 
Setorial, indicado pelo respectivo Conselho, entre os presidentes dos 
Colegiados de Cursos de Graduação, com mandato de dois anos, permitida 
uma recondução; 
IV – por um representante Técnico-Administrativo em Educação da UFMS, 
indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida 
uma recondução; e 
V – por um representante Discente, indicado pelo Diretório Central de 
Estudantes, escolhido dentre os alunos regulares dos cursos de Graduação, 
com mandato de um ano, permitida uma recondução. (FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2011, p. 7-8). 

 
O Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação é o órgão de jurisdição superior de 

caráter deliberativo, normativo e consultivo em matéria das áreas de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico e inovação, e do ensino de pós-graduação. (Redação dada 

pela Resolução nº 4/2017-Coun). 

Os principais assuntos tratados no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação são a 

aprovação do corpo docente dos Cursos de Pós-Graduação, alteração do quantitativo 

de vagas ofertadas, credenciamento de docentes para os Cursos, aprovação de projetos 

de pesquisa, reconhecimento de diploma expedido por Instituição Estrangeira de 

Ensino, dentre outros. 

O Copp é integrado pelos membros a seguir: 

 
I – pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, como presidente, com voto 
de qualidade; 
II – pelos Chefes das Coordenadorias da Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-
Graduação; 
III – por um representante docente de cada Unidade de Administração 
Setorial, indicado pelo respectivo Conselho, dentre os presidentes dos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, com mandato de dois 
anos, permitida uma recondução. 
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IV – por um representante docente de cada Unidade de Administração 
Setorial, indicado pelo respectivo Conselho, dentre os professores doutores 
da carreira do Magistério Superior, com projeto de pesquisa cadastrado na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com mandato de dois anos e 
permitida uma recondução; 
V – por um representante Técnico-Administrativo em Educação da UFMS, 
indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida 
uma recondução; e 
VI – por um representante discente indicado pelo Diretório Central de 
Estudantes, escolhido dentre os alunos regulares dos cursos de Pós-
Graduação, stricto sensu, com mandato de um ano, permitida uma 
recondução. (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO 
SUL, 2011, p. 8-9). 

 
O Conselho de Extensão, Cultura e Esportes é o órgão de jurisdição superior da 

UFMS de caráter deliberativo, normativo e consultivo em matéria de extensão, cultura 

e esporte. (Redação dada pela Resolução nº 4/2017-Coun). 

As principais Resoluções emitidas pelo Coex foram sobre as Normas 

Regulamentadoras das Ações de Extensão da UFMS. 

O Coex é integrado da seguinte forma: 

 
I – pelo Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte, como presidente, com o 
voto de qualidade; 
II – pelos Chefes das Coordenadorias da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Esporte; 
III – por um representante de cada Unidade da Administração Setorial, 
indicado pelo respectivo Conselho, dentre os professores da Carreira do 
Magistério Superior da UFMS, com projeto cadastrado na Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Esporte, com mandato de dois anos, permitida uma 
recondução. 
IV – por um representante Técnico-Administrativo em Educação da UFMS, 
indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida 
uma recondução; e 
V – por um representante discente, indicado pelo Diretório Central de 
Estudantes, escolhido dentre os alunos regulares, com mandato de um ano, 
permitida uma recondução. (incisos I, II e III, alterados pela Resolução nº 
4/2017-Coun). (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO 
SUL, 2011, p. 9). 

 
A Assembleia Universitária é convocada e presidida pelo Reitor, e reunida em 

sessão solene, e atua como um fórum de debates de assuntos relevantes de âmbito 

estadual, nacional e internacional, e de entrega de títulos e dignidades universitárias 

aprovadas pelo Conselho Universitário. Ela é composta: 

 
I – pelos integrantes do Conselho Universitário; 
II – pelos integrantes do Conselho Diretor; 
III – pelos integrantes do Conselho de Graduação (alterado pela Res. nº 
4/2017-Coun); 
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IV – pelos integrantes do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação; e 
V – pelos integrantes do Conselho de Extensão, Cultura e Esporte. (alterado 
pela Res. nº 4/2017-Coun). (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL, 2011, p. 9). 

 

Em 2020, o Colégio Eleitoral se reuniu para realização do Processo de Consulta à 

Comunidade Universitária para subsidiar a elaboração das listas tríplices visando à 

escolha do Reitor e do Vice-Reitor da UFMS, para o mandato 2020-2024. O Colégio 

Eleitoral é composto por todos os membros do Conselho Universitário, Conselho 

Diretor, Conselho de Graduação, Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação e Conselho de 

Extensão, Cultura e Esportes. 

A Reitoria é a instância executiva de jurisdição superior da Universidade. As 

atribuições e competências do Reitor e do Vice-Reitor serão definidas no Regimento 

Geral da UFMS. 

Cada UAS possui um Conselho, órgão deliberativo, normativo e consultivo em 

todas as matérias pertinentes às suas atribuições e competências, definidas no 

Regimento Geral. Os conselhos são constituídos, observada a proporcionalidade mínima 

de participação de docente estabelecida em lei, pelos seguintes membros: 

 
I – Diretor, como presidente, com o voto de qualidade; 
II – Coordenadores de Curso; 
III – um representante do Corpo Docente da Carreira do Magistério Superior, 
em efetivo exercício, escolhido dentre os docentes lotados na Unidade da 
Administração Setorial, e indicado pelo sindicato da categoria, com mandato 
de dois anos, permitida uma recondução; 
IV – um representante do Técnico-Administrativo em Educação da UFMS, 
escolhido dentre os servidores lotados na Unidade da Administração Setorial 
e indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida 
uma recondução; 
V – um representante discente da Graduação, escolhido dentre os alunos 
regulares dos cursos da Unidade da Administração Setorial, e indicado pelo 
Diretório Central de Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma 
recondução; e 
VI – um representante discente da pós-graduação, escolhido dentre os alunos 
regulares dos cursos da Unidade da Administração Setorial, e indicado pelo 
Diretório Central de Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma 
recondução. 
VII – Coordenadores de Curso de Graduação na modalidade a distância (EAD). 
(incluído pela Resolução nº 12, Coun, de 23 de março de 2016) (FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2011, p. 10-11). 

 
A Divisão de Apoio aos Órgãos Colegiados (DIORC), é um órgão vinculado à 

Reitoria, e é responsável pela supervisão, execução e assessoramento aos Colegiados 
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Superiores da UFMS, pela prestação e apoio técnico aos Comitês vinculados ao Comitê 

de Governança Institucional, além do apoio técnico aos Órgãos Colegiados da 

Universidade, de acordo com as competências aprovadas pela Resolução nº 208, CD, de 

30 de setembro de 2019, da UFMS. 

A elaboração, edição, assinatura e tramitação de documentos dos atos 

administrativos é feita por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

proporcionando a virtualização de processos e documentos, bem como a publicização, 

registro oficial e agilização da comunicação interna. 

Durante o ano de 2020, a DIORC, secretariou 13 reuniões ordinárias e 3 reuniões 

extraordinárias dos Conselhos, que geraram 742 Resoluções (Tabela 170), sendo duas 

reuniões presenciais e o restante por meio da plataforma RNP devido à pandemia. 

 
Tabela 170 - Quantitativo de reuniões e resoluções* por Conselho Superior. 

Conselhos 
Número de 
Reuniões 

Número de 
Resoluções 

COUN 3 72 

CD 3 102 

COGRAD 3 280 

COPP 2 260 

COEX 2 12 

COLÉGIO 
ELEITORAL 

2 16 

Total 15 742 

*até 10/12/2020. 

 
Todas as Resoluções foram publicadas no Boletim Oficial da UFMS, sendo que 

todas as Resoluções ad referendum emitidas pelos Presidentes dos Conselhos 

Superiores foram homologadas nas reuniões ordinárias subsequentes. 

Em atendimento aos Decretos nºs 10.139, de 28 de novembro de 2019 e 10.437, 

de 22 de julho de 2020, a partir de outubro as normas de caráter geral passaram a serem 

publicadas também no Diário Oficial da União. 

Os Calendários de Reuniões dos Conselhos, relativos ao ano seguinte, são 

aprovados no fim do exercício do ano anterior. Todas as reuniões, sejam ordinárias ou 

extraordinárias, são gravadas e transmitidas ao vivo pela TV UFMS e no Facebook da 

UFMS. Após o término da reunião, é entregue ao Secretário o material gravado, para 

que seja elaborada a Ata, documento este, que fica encadernado e arquivado na Divisão 

de Apoio aos Órgãos Colegiados. 
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Em 2020, a Divisão de Órgãos Colegiados manteve os arquivos de Normas 

atualizados, bem como os índices de Resoluções com os assuntos resumidos, 

organizados com informações de número, página e data em que o documento foi 

publicado no Boletim Oficial da UFMS. 

Conforme Calendário de Reuniões, cada Conselho aprova quatro reuniões por 

ano, duas no primeiro semestre e duas no segundo semestre. Quando surgem 

demandas que necessitam de deliberação urgente em Conselho, são realizadas as 

Reuniões Extraordinárias, como é possível observar no ano de 2018, pelos Conselhos: 

Coun, CD e Cograd. 

Em 2018, o Conselho Universitário, Conselho Diretor e o Conselho de Graduação 

realizaram cinco reuniões; o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação realizou três e o 

Conselho de Extensão, Cultura e Esportes duas reuniões. Houve grandes mudanças que 

ensejaram o maior número de reuniões, totalizando 20 reuniões e 1.270 Resoluções 

emitidas. 

Em 2019, o Conselho Universitário e o Conselho Diretor realizaram três reuniões; 

o Conselho de Graduação realizou duas reuniões e o Conselho de Pesquisa e Pós-

Graduação e Conselho de Extensão, Cultura e Esportes realizaram uma reunião durante 

o ano. As reuniões foram em menor número, devido a medidas de contenção de 

despesas com diárias e passagens, totalizando 10 reuniões e 1.456 Resoluções emitidas. 

Em 2020, tivemos duas reuniões presenciais no início do ano, do Conselho 

Universitário e Conselho Diretor, porém com a Pandemia foram adotadas medidas 

restritivas aprovadas por meio de Portaria do Reitor, com uso da RNP. Dessa forma o 

Conselho Universitário e o Conselho Diretor realizaram mais duas reuniões; o Conselho 

de Graduação realizou três reuniões; o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação e o 

Conselho de Extensão, Cultura e Esportes realizaram duas reuniões. Além das reuniões 

dos Conselhos Superiores, tivemos duas reuniões do Colégio Eleitoral, com pautas 

relativas ao Processo de Consulta à Comunidade Universitária e composição das Listas 

Tríplices para escolha de Reitor e do Vice-Reitor da Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, para o mandato referente ao quadriênio 2020-2024, totalizando 15 

reuniões e 742 Resoluções emitidas, até 10 de dezembro de 2020. 

Para todas as reuniões com o uso da RNP, houve adaptação no uso do SEI, para 

que os Conselheiros pudessem assinar os documentos pertinentes. Esse modelo a 



 

559 
  

distância promoveu as discussões, a legalidade de todos os atos e pode ser adotado 

como prática, independentemente de pandemia, uma vez que se traduz em redução de 

gastos para a Universidade. 

As diferenças em termos de emissão de Resoluções se deve a alteração na 

Estrutura Organizacional da UFMS e de fixação de competências da UFMS, devido a 

alteração na Estrutura Organizacional, além da aprovação de Projetos Pedagógicos. 

 
No Quadro 52 destacamos os itens mais relevantes para a gestão da DIORC. 

 
Quadro 52 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhoria da organização dos 
documentos dos órgãos colegiados 2020. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de melhoria 

(vigentes ou previstas) 

Elaboração dos Atos 
Normativos dos 

Conselhos Superiores 

Atendimento pleno e 
Agilidade aos 
Conselhos Superiores 
quanto à emissão dos 
Atos Normativos, 
Assessoramento dos 
Comitês de 
Governança e 
Publicização das 
normas vigentes. 

Procedimentos da 
logística para a 
realização das reuniões 
Fortalecimento da 
DIORC 

Links de divulgação dos 
atos emitidos pelos 
Conselhos Superiores, 
visando a consulta à 
comunidade 
 
Organização e melhora 
da rotina das reuniões 
e comunicações 
pertinentes. 

Fonte: DIORC (2020). 

 

3.4.2.2 A organização e gestão institucional - PROPLAN 
 

A pauta de exigências que se coloca atualmente à organização pública marca a 

consolidação de modelos de gestão que permitam uma administração funcional e 

eficiente, incentivadora de mudanças estruturais e comportamentais. Claramente, são 

novas pressões que direcionam e exigem a constituição de formatos gerenciais 

permeáveis ao diálogo, à ruptura de paradigmas, ao alcance de resultados e, sobretudo, 

à função coletiva e social dos organismos de Estado. 

O suporte organizacional às iniciativas de caráter modernizante é de igual modo 

imperativo ao êxito dos projetos que visam dotar de eficiência as estruturas gerenciais 

vigentes, pelo que a consonância dos objetivos nos diferentes níveis hierárquicos traduz 

não apenas uma conformidade estratégica, mas um padrão de gestão alicerçado em 

uma metodologia de participação e proatividade. 

A atual gestão da UFMS tem assumido um papel ativo e assertivo na 

consolidação das propostas de desenvolvimento institucional e em práticas gerenciais 
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fundamentadas no planejamento, na avaliação de resultados e na aprendizagem 

organizacional. Com efeito, o suporte organizacional às iniciativas de caráter 

modernizante é de igual modo imperativo ao êxito dos projetos que visam dotar de 

eficiência as estruturas gerenciais vigentes, pelo que a consonância dos objetivos nos 

diferentes níveis hierárquicos traduz não apenas uma conformidade estratégica, mas 

um padrão de gestão alicerçado em uma metodologia de participação e proatividade. 

 

3.4.2.2.1 Práticas e instrumentos de gestão estratégica 

 
Muito embora o PDI 2020-2024 represente o documento estruturante da gestão 

estratégica na UFMS por expressar um constructo ideário do escopo administrativo que 

baliza os planos tático-operacionais em todas as instâncias de decisão, viabilizando, 

dessa forma, a programação estratégica institucional em seu horizonte temporal, ele, 

por si só, não coloca em marcha a gestão em seu conjunto. Para que o planejamento vá 

do prescritivo à prática, mister é estabelecer espaços e mecanismos de diálogos para 

refletir como a Universidade se prevalece de seus recursos, de forma especial, do seu 

sistema de gestão, para tornar-se uma esfera pública de expressão social. Nesse sentido, 

adota-se as seguintes práticas e instrumentos de gestão: 

 
a) Plano de Desenvolvimento da Unidade 

 
Com o objetivo de promover uma melhoria contínua nos processos de 

planejamento e participação da comunidade e idealizando uma gestão marcadamente 

voltada para o alcance da missão, visão e valores da organização, foi instituído o Plano 

de Desenvolvimento da Unidade (PDU), cujo principal objetivo consiste em oportunizar 

às Unidades de Administração Central e Setorial (UACs e UASs) o alinhamento 

estratégico de seus planos de ações em nível tático-operacional com a Matriz Estratégica 

do PDI. 

Por meio deste instrumento, se estabelece uma rede de Unidades com 

competência, arrojo e autonomia para planejar e operacionalizar o futuro; pois, 

somente por meio de uma coligação de forças e compromissos mútuos, a UFMS poderá 

assumir os papeis que lhe cabem como ente público indispensável ao desenvolvimento 

do homem e do seu meio. Com efeito, o PDU se destina a viabilizar, no contexto de cada 
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Unidade, uma consciência coletiva sobre a importância do planejamento para a gestão 

universitária; nesse sentido, ele é uma propositura tático-operativa dentro do Sistema 

de Gestão da UFMS onde os gestores atuam com mais dinamicidade pelo fato de conter 

metas e ações concebidos em um horizonte de tempo mais curto. 

Tendo em vista a operacionalização do planejamento institucional, no contexto 

dos dois principais instrumentos gerenciais, quais sejam, o PDI e o PDU, foi desenvolvido 

o SisPDU7 para dispor os objetivos e metas de desenvolvimento em um ambiente 

informatizado que viabilizasse aos gestores o acompanhamento e a avaliação da suas 

respectivas programações em nível tático e operacional, objetivando, dessa forma, 

aportar benefícios à gestão universitária, como, por exemplo, melhoria na comunicação 

interna e externa, processo decisorial mais dinâmico e assertivo, maior delegação 

administrativa, relevante melhoria no desempenho organizacional das Unidades e da 

UFMS em seu conjunto. 

 
b) Plano de Governança Institucional 

 
Constituído para normatizar e desenvolver ações nos eixos estratégicos da 

gestão universitária, o Plano de Governança Institucional (PGI/UFMS)8 envolve as 

lideranças das Unidades de Administração Central na busca dos seguintes objetivos: 

▪ assegurar o cumprimento da missão institucional, comportamento íntegro 

e compromisso com os valores éticos e respeito às leis; 

▪ garantir transparência e engajamento das partes interessadas na gestão 

pública, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e 

dos riscos envolvidos; 

▪ gerenciar riscos e desempenho, por meio de controles de 

acompanhamento e monitoramento; 

▪ consolidar boas práticas da transparência, comunicação e controle, a fim 

de garantir os produtos e serviços efetivamente prestados para os cidadãos 

e usuários; 

                                            
7 O SisPDU, bem como os PDUs das Unidades de Administração Setorial, consta para consulta no 

site www.pdi.ufms.br. 
8 O Plano de Governança Institucional foi oficializado pela Portaria n.º 100, de 04 de setembro de 

2018. 
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▪ reunir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio 

às tomadas de decisão; 

▪ promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores;  

▪ direcionar as ações e os resultados para que atendam às atividades-fim da 

Universidade e à sociedade; 

▪ promover e acompanhar a implementação de ações que busquem a 

simplificação administrativa, a modernização e transparência da gestão 

pública, o alinhamento estratégico e a integração dos serviços públicos. 

O PGI é apoiado por uma estrutura formada pelo Comitê de Governança 

Institucional (CGI), pelos Comitês Permanentes em áreas estratégicas9 e Comissões de 

Assessoramento, cujo objetivo principal consiste em promover uma cultura de 

aprendizagem organizacional fortemente embasada em práticas de melhoria contínua, 

ética pública e geração de valor às partes interessadas. 

 
c) Avaliação de Desempenho do PDI 

 
O processo de gerar visão sistêmica tendo por referência o desempenho da 

organização como prestadora de serviços sociais é uma tarefa desafiadora, mas de 

enorme significado para a gestão universitária, pois conceber os resultados expressos 

na avaliação da conformidade estratégica dos planos de desenvolvimento institucional 

como indicadores da efetividade da gestão permite à organização demarcar o 

posicionamento atual e futuro com o qual pretende consolidar a sua soberania como 

ente público fundamental à interação do Estado com a sociedade. 

A avaliação de desempenho na UFMS ocorre em todos os níveis de 

planejamento, uma vez que ao final de cada exercício/ano procede-se à averiguação da 

conformidade do PDI e do PDU, sendo este semestralmente. Nesta oportunidade, as 

metas pactuadas dentro destes planos são submetidas à análise quanto ao nível de 

alcance; dessa forma, obtêm-se um panorama comparativo entre o proposto e o 

                                            
9 Os Comitês Permanentes atuam nas seguintes áreas estratégicas: Gestão de Pessoas (CGP); 

Governança Digital (CGD), Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária (CGBAR), Gestão de 

Integridade, Riscos e Controles Internos (CGIRCI), Gestão de Contratações e Logística Sustentável 

(CGCLOS), Gestão de Espaços Físicos e Acessibilidade (CGEFA), Gestão de Inclusão, Internacionalização e 

Ações Afirmativas (CGIIAF). 
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realizado na Matriz Estratégica institucional. A utilização de indicadores de desempenho 

também é um parâmetro para conferir a capacidade de realização de cada UAC e, 

correspondentemente, de cada UAS, que, tomados em conjunto, revelam o nível de 

aprendizagem, a coerência dos planos de trabalho e a sintonia entre recursos e gestores 

na persecução dos objetivos desta Universidade. 

Importante registrar ainda que o processo de avaliação do planejamento 

estratégico, tático e operativo atualmente adotado, é uma importante engrenagem 

dentro do sistema de gestão como um todo, pois uma abordagem com enfoques 

específicos nos resultados conduz invariavelmente a questionamentos do tipo “a que 

ponto a estratégia está funcionando”; as respostas a essas interpelações, por sua vez, 

conferem um material valioso para manter vivo e atuante o próprio sistema, reforçando 

porquanto o senso de realidade que deve ancorar todo e qualquer esforço para 

melhorar os resultados, qual seja, realinhar a estratégia de uma organização é, antes de 

ter um propósito de situação almejável, reconhecer que nenhuma estratégia é eficaz 

para sempre. 

 

3.4.2.2.2 Conformidade estratégica do PDI 2020/2024 

 
Com o propósito de obter informações para melhorar a efetividade do processo 

decisorial na busca por melhores resultados, além de oportunizar o realinhamento 

estratégico anual, os preceitos abarcadores do monitoramento e da avaliação do 

planejamento vigente ganham expressão no Relatório de Avaliação do PDI, o qual 

consiste em um documento que verifica a consistência da programação estratégica na 

universidade. O processo de avaliação do alcance das metas pactuadas no PDI 2020-

2024 inicia-se ao final do exercício, e pela consolidação do Relatório de Avaliação, que 

ocorre no mês de abril do ano subsequente, encerra-se. Dito isto, a avaliação da 

conformidade do PDI, exercício 2020 está em curso e quando finalizada estará disponível 

no endereço https://pdi.ufms.br/avaliacao/. 

 

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira - PROPLAN 
 

A proposta orçamentária da UFMS é elaborada com base nos recursos 

disponibilizados pelo MEC através do Sistema Integrado de Monitoramento (SIMEC), 

https://pdi.ufms.br/avaliacao/
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compreendendo as seguintes fontes de financiamento para desenvolvimento de suas 

atividades: recursos do Tesouro Nacional repassados diretamente pelo Ministério da 

Educação, convênios e receita própria; ressaltando que, conforme disposto na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a programação de 

recursos para pessoal, precatórios e encargos sociais é de responsabilidade do governo 

federal, por isso o orçamento das instituições e entidades públicas abrange, 

exclusivamente, as demais despesas, chamadas Despesas Discricionárias, denominadas 

genericamente de OCC - Outros Custeios e Capital, incorporando os programas, os 

projetos e as atividades, previstas na LOA. Para o exercício de 2020, o MEC disponibilizou 

informações no Sistema Integrado de Monitoramento (SIMEC) para que a UFMS 

encaminhasse a sua proposta orçamentária para o ano de 2021, o que é prática, 

excetuando-se o ano de 2019, quando isso não ocorreu. 

Os recursos recebidos do Tesouro Nacional têm como parâmetro a 

produtividade, que determina o percentual de recursos a ser transferido para as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Usualmente, a Secretaria de 

Planejamento e Orçamento Ensino Superior – SPO/MEC divulga o Limite Orçamentário 

que se constitui em teto orçamentário para os gastos, e estabelece um prazo para que 

as IFES apresentem a Proposta Orçamentária para a aplicação dos recursos 

orçamentários. 

A distribuição dos recursos de OCC obedece à matriz de alocação de recursos 

que é denominada “Matriz Andifes”, na qual são determinados os critérios para a 

distribuição entre as IFES. Os indicadores utilizados para a alocação dos recursos estão 

relacionados ao desempenho de cada instituição no que se refere ao número de alunos 

matriculados, formados e titulados. Atualmente, a referida matriz se encontra 

regulamentada pelo artigo 4º, Decreto no 7.233/2010, adotando os seguintes critérios 

para distribuição dos recursos: 

I. o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e 

concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período;  

II. a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes 

áreas do conhecimento;  

III. a produção institucionalizada de conhecimento científico, 

tecnológico, cultural e artístico, reconhecida nacional ou 

internacionalmente;  

IV. o número de registro e comercialização de patentes;  
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V. a relação entre o número de alunos e o número de docentes na 

graduação e na pós-graduação;  

VI. os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei N. 10.861, de 14 de 

abril de 2004;  

VII. a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como 

respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; e  

VIII. a existência de programas institucionalizados de extensão, com 

indicadores de monitoramento. (BRASIL, 2010, p. 4). 

A receita própria provém dos recursos diretamente arrecadados por meio da 

prestação de serviços, arrecadação de taxas, emolumentos, pela utilização da 

infraestrutura universitária e demais arrecadações inerentes à área de atuação da 

Universidade que financiam as atividades da UFMS ou remuneram a utilização da sua 

imagem e infraestrutura, além da alienação de veículos e de material permanente e da 

execução de contratos de prestação de serviços educacionais, pesquisa e serviços 

administrativos. 

A execução orçamentária desta IFES se dá de maneira descentralizada, fazendo-

se uso de matrizes orçamentárias as quais são elaboradas a partir de critérios 

previamente definidos. As Unidades da Administração Setorial (UAS) têm autonomia na 

execução dos orçamentos vinculados às suas matrizes, seguindo regramento aprovado 

por meio dos Conselhos Superiores. 

A disponibilização e execução de recursos orçamentários que viabilizam a 

execução de políticas voltadas à assistência estudantil, ensino, pesquisa e extensão, são 

realizadas por meio de editais de seleção, ofertados pelas Unidades responsáveis por 

cada política institucional. As ações orçamentárias previstas na LOA são correlacionadas 

às metas de desenvolvimento previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Por meio de Unidades vinculadas à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 

Finanças, todo o ciclo orçamentário e financeiro é acompanhado e monitorado, de 

forma a tratar o recurso público com todo o zelo que os normativos vigentes 

preconizam, conforme pode ser observado em https://proplan.ufms.br/execucao-

orcamentaria/. 

 

3.4.3.1 Gestão da execução orçamentária e financeira 
 

https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/
https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/
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A função social das instituições de ensino público requer estruturas e processos 

organizacionais dinâmicos e eficientes. Um dos processos que merece atenção especial 

é a gestão orçamentária haja vista se constituir um processo sem exclusividade de área, 

pois todas as diversas unidades organizacionais acabam se envolvendo, direta ou 

indiretamente. Ademais, se bem conduzida, a gestão orçamentária tem potencial 

suficiente para melhorar a eficácia organizacional. 

A administração da execução orçamentária e financeira exerce um papel central 

para a gestão universitária. Executar adequadamente o orçamento disponível à 

organização não reflete apenas uma habilidade contábil ou um ajustamento legal; os 

seus desdobramentos vão bem mais adiante. A utilização plena dos recursos 

consignados no orçamento, pela Lei Orçamentária Anual (LOA), editada pelo Governo 

Federal, é uma interface da capacidade de planejamento e de realização institucional 

porque a programação das despesas traz em seu bojo esses aspectos. Essa é a razão 

para vincular o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI/UFMS) ao 

orçamento. 

Com efeito, o planejamento estratégico, e todos os programas e as metas de 

desenvolvimento institucional nele pactuados, se materializam por meio das 

disponibilidades orçamentárias e financeiras e, inversamente, a execução do orçamento 

se realiza por meio da utilização desses recursos, quando dos desembolsos efetivados 

para concretizar os programas e as metas em referência. 

O processo de gestão da execução orçamentária e financeira exige muitas outras 

ações para que seja executado em alta performance. Essas ações se originam das 

despesas demandadas de cada unidade setorial, acadêmica ou administrativa, e se 

convergem nas principais etapas da realização da despesa, quais sejam, o empenho, a 

liquidação e o pagamento. Para que esse fluxo de ações ocorra satisfatoriamente é 

necessário que os procedimentos respondam às exigências de dinamicidade e de 

eficiência presentes no processo de execução financeira; sendo necessário, portanto, 

investir em mais análises acerca da objetividade e da efetividade dos procedimentos 

que ensejam o fluxo da execução em referência. Outrossim, é sempre proveitoso 

investigar os obstáculos reais e potenciais que possam obstar a consolidação da 

soberania institucional.  
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A consolidação dos dados da execução orçamentária e financeira de 2018 a 2020 

consta na Tabela 171: 

 
Tabela 171 - Execução orçamentária e financeira dos exercícios de 2018 a 2020. 

Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2018 

Grupo de despesa 
Empenhado 

(R$) 
Liquidado (R$) RP (R$) 

PLVE 
(%) 

Despesas Correntes 

Pessoal 684.845.669,41 684.845.669,41 0,00 100,00 

Outras despesas correntes 160.324.349,97 134.828.933,40 25.495.416,57 84,10% 

Subtotal 845.170.019,38 
819.674.602,8

1 
25.495.416,5

7 
96,98% 

Despesas de Capital 

Obras e instalações 17.545.376,48 1.485.003,58 16.060.372,90 8,46 

Equipamentos e material 
permanente 

14.209.203,53 5.043.116,37 9.166.087,16 35,49 

Outros serviços de terceiros - PJ 239.176,48 9.900,00 229.276,48 4,14 

Subtotal 31.993.756,49 6.538.019,95 
25.455.736,5

4 
20,44% 

Total 877.163.775,87 
826.212.622,7

6 
50.951.153,1

1 
94,19% 

Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2019 

Grupo de despesa 
Empenhado 

(R$) 
Liquidado (R$) RP (R$) 

PLVE 
(%) 

Despesas Correntes 

Pessoal 722.533.127,12 722.533.127,12 0,00 100,00 

Outras despesas correntes 173.621.669,28 144.390.792,21 29.230.877,07 83,16 

Subtotal 896.154.796,40 
866.923.919,3

3 
29.230.877,0

7 
96,74 

Despesas de Capital 

Obras e instalações 7.420.293,14 869.625,31 6.550.667,83 11,72 

Equipamentos e material 
permanente 

12.299.768,75 388.847,96 11.910.920,79 3,16 

Outros serviços de terceiros - PJ 1.742.628,00 0,00 1.742.628,00 0,00 

Subtotal 21.462.689,89 1.258.473,27 
20.204.216,6

2 
5,86 

Total 917.617.486,29 
868.182.392,6

0 
49.435.093,6

9 
94,61 

Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2020 

Grupo de despesa 
Empenhado 

(R$) 
Liquidado (R$) RP (R$) 

PLVE 
(%) 

Despesas Correntes 

Pessoal 755.745.991,22 755.745.991,22 0,00 100,00 

Outras despesas correntes 171.798.215,60 134.873.235,39 36.924.980,21 78,51 

Subtotal 927.544.206,82 
890.619.226,6

1 
36.924.980,2

1 
96,02 

Despesas de Capital 

Obras e instalações 6.362.791,93 1.164.706,70 5.198.085,23 18,30 

Equipamentos e material 
permanente 

10.184.028,51 6.692.633,97 3.491.394,54 65,72 

Outros serviços de terceiros - PJ 836.414,18 495.459,18 340.955,00 59,24 

Subtotal 17.383.234,62 8.352.799,85 9.030.434,77 48,05 

Total 944.927.441,44 
898.972.026,4

6 
45.955.414,9

8 
95,14 



 

568 
  

Fonte: DIFC/PROPLAN (JAN/2021). 
Legenda: RP (Restos a Pagar não Processados); PJ (Pessoa Jurídica); PLVE (Percentual de Liquidação do Valor 
Empenhado). 

 
Nos períodos de 2018, 2019 e 2020 todo o valor empenhado referente às 

despesas com pessoal, benefícios obrigatórios e encargos sociais foi liquidado dentro do 

exercício financeiro, tendo em vista tratar de despesas que constituam obrigações 

constitucionais ou legais da União. 

No geral o percentual de liquidação do valor empenhado são bem próximos nos 

exercícios em análise, podendo ser considerado satisfatório especialmente se 

avaliarmos as implicações que a ausência de procedimentos alinhados à sistemática de 

execução financeira acarreta. 

Frequentemente as despesas de capital apresentam o menor percentual de 

execução em relação ao valor empenhado em decorrência de suas das características e 

da intempestividade na liberação de tais recursos, dificultando o planejamento e a 

execução. Registra-se que tais despesas são as que viabilizam, entre outras, a expansão 

do patrimônio institucional, por outro lado, é um elemento que detém um rito 

processual de execução mais complexo. 

Retomando, esse percentual pode fazer alusões sobre a adequação ou 

inadequação dos fluxos processuais, o grau de profissionalização das pessoas envolvidas 

no processo da execução financeira, o histórico de qualidade dos fornecedores que 

participam desse processo, a temporalidade hábil de cada etapa da execução financeira 

e as suas sistemáticas de acompanhamento, enfim, são os aspectos adjacentes que 

precisam ser investigados em profundidade para que possamos concretizar o nosso 

desenvolvimento institucional com efetividade e transparência. 

Destacamos o incremento no percentual de liquidação dos valores empenhados 

referente às despesas de capital no exercício financeiro de 2020, em especial quanto a 

equipamentos e materiais permanentes e outros serviços de terceiros – PJ. Tal aumento 

decorre da não limitação para emissão de nota de empenho devido ao estado de 

calamidade pública, o que proporcionou um melhor planejamento nas ações 

relacionadas a aquisição, a entrega e utilização dos bens. 

O Quadro 53 apresenta as potencialidades, fragilidades e ações de melhorias 

relativas à gestão orçamentária e financeira da UFMS, na percepção da Proplan. 
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Quadro 53 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhorias relativas à gestão 
financeira da UFMS. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de Melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Monitoramento 
Orçamentário 

Aumento da eficiência 
e eficácia do 

planejamento 
orçamentário 

Falta de 
acompanhamento 

sistematizado 

Elaboração de sistema 
informatizado para 
monitoramento de 

dotação orçamentária 

Editais de políticas de 
ensino, pesquisa, 

extensão e assistência 
estudantil 

Transparência da 
execução de políticas 

Cronograma de 
divulgação 

Estabelecer cronograma 
para divulgação de Editais 

Execução das despesas 
inscritas em restos a 

pagar 

Aumento na eficiência 
da execução dos 

restos pagar 

Anulação de saldo ou 
cancelamento por 

inexecução 

Cobrança e 
acompanhamento pelo 

gestor e/ou unidade 
responsável 

Alocação das 
informações de custos 

por unidade da 
administração setorial 

Melhoria na eficiência 
da utilização do 

recurso 

Rateio das despesas 
comuns na cidade 

universitária 

Desenvolvimento de 
sistema para consolidação 

das informações 

Fonte: CGO/CPI/CFC/PROPLAN (2020). 

 
No tocante às ações de melhorias previstas, essas estão em fase de 

implementação e ajustes, não gerando ainda os efeitos práticos desejados. 

 

3.4.4 Políticas de gestão na percepção dos segmentos da UFMS 
 

A seguir são apresentados os dados decorrentes da percepção dos segmentos da 

comunidade acadêmica por meio dos instrumentos de auto avaliação pertinentes ao 

Eixo 4 (Dimensões 5: Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e gestão da 

Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira). 

As políticas de gestão foram avaliadas de forma diferenciada por parte dos 

segmentos, sendo direcionadas às questões conforme as especificidades das áreas de 

atividade, justificando o não questionamento a todos os segmentos. 

 

3.4.4.1 Política de capacitação docente e formação continuada 
 

No eixo 4, Dimensão 5 - Políticas de Pessoal (Capacitação Docente e Formação 

Continuada) foi avaliada por uma parcela da comunidade acadêmica, por meio de duas 

questões relativas à possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, 

artísticos ou culturais em cursos de desenvolvimento pessoal e qualificação acadêmica 

em graduação e/ou programas de pós-graduação (Gráfico 54). 
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Questão aplicadas aos docentes, coordenadores de curso de graduação e pós-graduação 
e diretores de UAS: 
Questão 1 – Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 
culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal? 
Questão 2 - Qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado, com 
práticas regulamentadas? 
 
Gráfico 54 - Avaliação das Políticas de Capacitação Docente e Formação Continuada, por 
segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Analisando os resultados (Gráfico 54), no ano de 2020, verificamos que o 

segmento Diretor, foi o que obteve a maior média (4,23), seguido dos coordenadores 

dos cursos de pós-graduação (3,62). A menor média foi observada no segmento docente 

(3,49), mas, ainda assim, com moda 4. Os bons resultados obtidos nesta questão são 

reflexo das políticas de capacitação e dos editais de fomento à capacitação docente e 

formação continuada. 

Comparando-se os dados do triênio, nota-se que a média da UFMS neste quesito 

aumentou, saindo de 3,42 para 3,56. No segmento de docentes, também, observou-se 

um incremento, enquanto nos demais segmentos observou-se uma pequena redução.  

Se levarmos em consideração as questões (Quadro 54), verifica-se que a questão 

pior avaliada em todos os segmentos foi “Possibilidade de participação em eventos 

científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal”, 

enquanto que a melhor foi “Qualificação acadêmica em programas de mestrado e 

doutorado, com práticas regulamentadas”, resultado idêntico ao obtido em 2019. 
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Quadro 54 - Questão pior e melhor avaliada, pelos segmentos, para: Políticas de 
Capacitação Docente e Formação Continuada. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 

Possibilidade de participação em 
eventos científicos, técnicos, artísticos 
ou culturais, em cursos de 
desenvolvimento pessoal? 

Qualificação acadêmica em programas 
de mestrado e doutorado, com práticas 
regulamentadas? 

Coordenador de Curso de 
Pós-Graduação 

Possibilidade de participação em 
eventos científicos, técnicos, artísticos 
ou culturais, em cursos de 
desenvolvimento pessoal? 

Qualificação acadêmica em programas 
de mestrado e doutorado, com práticas 
regulamentadas? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Possibilidade de participação em 
eventos científicos, técnicos, artísticos 
ou culturais, em cursos de 
desenvolvimento pessoal? 

Qualificação acadêmica em programas 
de mestrado e doutorado, com práticas 
regulamentadas? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Possibilidade de participação em 
eventos científicos, técnicos, artísticos 
ou culturais, em cursos de 
desenvolvimento pessoal? 

Qualificação acadêmica em programas 
de mestrado e doutorado, com práticas 
regulamentadas? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Analisando-se os resultados apresentados no Gráfico 55, observa-se que acerca 

desse eixo e dessa dimensão, todos os respondentes das UAS avaliaram como 

satisfatório o conhecimento a respeito das questões, com destaque para as seguintes 

UAS que apresentaram as maiores médias em 2020: CPCX (4,02), CPCS (3,97) e FADIR 

(3,93). Além dessas, destacam-se o CPNV, INISA e INMA que obtiveram mais respostas 

5 (moda). Por outro lado, as menores médias foram observadas nas UAS: FAED (3,29), 

FAODO (3,31) e CPAR (3,32). Na mesma linha destacam-se as UAS cuja moda foi igual a 

3: FACH, FAED, INQUI. 

Considerando os dados do triênio, observou-se que o desempenho deste eixo e 

dimensão aumentou na percepção dos entrevistados em 72% das UAS. Em apenas 28% 

delas o percentual obtido em 2020 foi igual ou menor ao observado em 2018.  

O percentual de entrevistados que responderam “Não quero responder” ou 

“Não se aplica”, ainda é considerado elevado nas seguintes UAS: CPNV (20%), INBIO 

(15%), INFI (14%), CPAR (14%) e INMA (12%). Recomenda-se reforçar a comunicação 

nessas unidades a fim de aumentar o conhecimento e as oportunidades de participação 

nos editais de fomento à capacitação docente e formação continuada. 

As Unidades Administrativas não avaliaram as políticas de capacitação docente 

e formação continuada. 
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Gráfico 55 - Avaliação das Políticas de Capacitação Docente e Formação Continuada, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 

3.4.4.2 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores 
presenciais e a distância 

 
Questões aplicadas aos docentes, coordenadores de curso de graduação e diretores de 
UAS: 
Questão 1 – *Estímulo à participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 
culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional? 
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Questão 2 - *Qualificação acadêmica em graduação e/ou programas de pós-graduação, 
com práticas regulamentadas? 
 

Na mesma dimensão, no que diz respeito à política de capacitação e formação 

continuada para o corpo de tutores presenciais e a distância, também se observa que o 

segmento Diretor obteve a maior média (4,10), enquanto o segmento docente obteve a 

menor média (3,35) em 2020 (Gráfico 56). As questões refletem o conhecimento dos 

segmentos no que diz respeito ao conhecimento sobre as possibilidades de participação 

em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais em cursos de desenvolvimento 

pessoal e qualificação acadêmica em graduação e/ou programas de pós-graduação. 

Ao longo do triênio nota-se uma estabilidade na percepção dos diretores das UAS 

sobre o tema e um incremento na percepção dos demais segmentos, sendo mais 

acentuada entre os coordenadores dos cursos de graduação. No entanto, verifica-se que 

apenas o segmento diretor obteve média superior à média institucional demonstrando 

conhecimento superior aos demais segmentos consultados com relação a esse tema. 

Chama a atenção o elevado percentual de entrevistados em 2020 que 

responderam “Não quero responder” ou “Não se aplica”, sendo a média UFMS de 49%. 

No segmento de coordenadores de curso esse percentual foi ainda maior (58%), 

semelhante ao percentual observado em 2019. 

 
Gráfico 56 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo 
de Tutores Presenciais e a Distância, por segmento. 2018 – 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Se levarmos em consideração as questões (Quadro 55), podemos inferir que 

todos os segmentos consultados atribuíram a melhor avaliação (maior número de 
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respostas com 4 e 5) para a questão “Qualificação acadêmica em programas de 

mestrado e doutorado, com práticas regulamentadas”. Por outro lado, todos os 

segmentos atribuíram a pior avaliação (maior número de resposta com 1 e 2) para a 

questão “Estímulo à participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, 

em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional". 

 
Quadro 55 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Políticas de 
Capacitação e Formação Continuada para o Corpo de Tutores Presenciais e a Distância. 
2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 

Estímulo à participação em eventos 
científicos, técnicos, artísticos ou 
culturais, em cursos de 
desenvolvimento pessoal e 
profissional? 

Qualificação acadêmica em graduação 
e/ou programas de pós-graduação, 
com práticas regulamentadas? 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Estímulo à participação em eventos 
científicos, técnicos, artísticos ou 
culturais, em cursos de 
desenvolvimento pessoal e 
profissional? 

Qualificação acadêmica em graduação 
e/ou programas de pós-graduação, 
com práticas regulamentadas? 

Docente (de Graduação ou 
de Pós-Graduação) 

Estímulo à participação em eventos 
científicos, técnicos, artísticos ou 
culturais, em cursos de 
desenvolvimento pessoal e 
profissional? 

Qualificação acadêmica em graduação 
e/ou programas de pós-graduação, 
com práticas regulamentadas? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 

Analisando-se os resultados apresentados no Gráfico 57, observa-se que todas 

as unidades avaliaram esse conjunto de questões como muito bom, bom e satisfatório, 

com destaque para as seguintes UAS, que apresentaram as maiores médias: INMA 

(4,17), CPNA (3,89), CPCX (3,72) e CPAN (3,67). No entanto, no geral, esse conjunto de 

questões apresentou menor desempenho, sobretudo quando se analisa a moda, isto é, 

observou-se a maior frequência de respostas 2 e 3 no conjunto de dados analisados, 

sobretudo nas UAS: CPCS, CPCX, CPNV, FAMED, INQUI e INISA. 

Observou-se, também, o maior percentual de respostas “Não quero responder” 

ou “Não se aplica”, sendo em muitas UAS superior a 60%. Esse resultado reflete o fato 

de muitas unidades não oferecerem cursos na modalidade a distância, justificando esse 

elevado percentual. Vale ressaltar que apenas a ESAN, FAED, FAALC e INBIO ofereceram 
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cursos na modalidade a distância em 2020. Todas essas unidades, com exceção da FAED, 

apresentaram moda 4 para esse conjunto de questões. 

As Unidades Administrativas não avaliaram as políticas de capacitação e 

formação continuada para o corpo de tutores presenciais e a distância. 

 
Gráfico 57 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo 
de Tutores Presenciais e a Distância, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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3.4.4.3 Política de capacitação e formação continuada para técnico-administrativo 
 
Questões aplicadas apara diretores de UAS e técnicos-administrativos: 
Questão 1 – Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos, 
culturais, ou em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional? 
Questão 2 – Qualificação acadêmica na graduação e/ou na pós-graduação, com práticas 
regulamentadas? 
 

Ainda na mesma dimensão, no que diz respeito à Política de capacitação e 

formação continuada para o corpo técnico-administrativo, também observamos que o 

segmento Diretor obteve a maior média (4,22), enquanto o segmento técnico-

administrativo obteve a menor média (3,29) (Gráfico 58). As questões refletem o 

conhecimento dos segmentos no que diz respeito ao conhecimento sobre possibilidade 

de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais em cursos de 

desenvolvimento pessoal e qualificação acadêmica em graduação e/ou programas de 

pós-graduação. 

 
Gráfico 58 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Técnico-
Administrativo, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Se levarmos em consideração o conjunto de questões avaliado, podemos inferir 

que todos os segmentos consultados atribuíram a melhor avaliação (maior número de 

respostas com 4 e 5) para a questão “Qualificação acadêmica em programas de 

mestrado e doutorado, com práticas regulamentadas”. Por outro lado, a questão pior 

avaliada na percepção dos técnicos-administrativos foi “Possibilidade de participação 

em eventos científicos, técnicos, artísticos, culturais, ou em cursos de desenvolvimento 

pessoal e profissional”. 
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Vale ressaltar que o segmento técnico-administrativo obteve uma média 

levemente inferior (3,29) a média institucional (3,33) o que denota menor 

conhecimento sobre o tema em relação ao segmento diretor (4,22) que alcançou média 

superior à média da UFMS. Os resultados obtidos em 2020 seguem semelhantes aos 

obtidos em 2019. 

 
Quadro 56 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Políticas de 
Capacitação e Formação Continuada para Técnico-Administrativo. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade Setorial 
Qualificação acadêmica na graduação 
e/ou na pós-graduação, com práticas 
regulamentadas? 

Qualificação acadêmica na graduação 
e/ou na pós-graduação, com práticas 
regulamentadas? 

Técnico Administrativo 

Possibilidade de participação em 
eventos científicos, técnicos, artísticos, 
culturais, ou em cursos de 
desenvolvimento pessoal e 
profissional? 

Qualificação acadêmica na graduação 
e/ou na pós-graduação, com práticas 
regulamentadas? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Analisando-se os resultados apresentados no Gráfico 59, que se refere às 

Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Técnico-Administrativo observa-

se a predominância dos conceitos muito bom, bom e satisfatório, com destaque para o 

CPNV e a FACOM que apresentaram as maiores médias. Por outro lado, com as menores 

médias e moda (2 e 3) estão: CPAR, CPNA, CPPP, CPTL, FACFAN, FADIR e FAENG. Os 

maiores percentuais de “Não quero responder” ou “Não se aplica” foram observados na 

FACOM (19%), seguido do INFI (13%) e ESAN (13%). 
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Gráfico 59 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Técnico-
Administrativo, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Quando analisamos os resultados das Unidades da Administração Central 

(Gráfico 60) verificamos que a maioria das Unidades avaliaram como muito bom e bom 

o conhecimento acerca do conjunto de questões relativas à missão, objetivos e valores 

institucionais, alinhamento do PDI e a política de ensino, à incorporação de avanços 

tecnológicos na aprendizagem, políticas e práticas de pesquisa, inovação, cultura, 

inclusão, empreendedorismo, entre outros aspectos em 2020. 

Em linhas gerais, observa-se um desempenho superior desse conjunto de 

questões em 2020 quando comparado a 2019. Especificamente, os servidores da 

PROPLAN e AGINOVA atribuíram as maiores notas para as questões obtendo as maiores 

médias 3,98 e 3,90, respectivamente. Por outro lado, a comunidade do PROAES foi a que 

obteve a menor média (2,61), seguida da PROGEP (2,89). Também chama a atenção os 

resultados da HUMAP e PROADI, ambas UACs com moda 2. 

 
Gráfico 60 - Avaliação das Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Técnico-
Administrativo, por Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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3.4.4.4 Processos de gestão institucional 
 

Na Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição, os segmentos avaliaram 

os processos de gestão institucional, por meio de seis questões: 

Questões aplicadas para docentes, coordenadores de curso de graduação e pós-
graduação, diretores de UAS e técnico-administrativos: 
Questão 1 – Valorização da autonomia e da representatividade dos órgãos gestores e 
colegiados? 
Questão 2 - Participação de docentes, técnicos, estudantes e da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos colegiados? 
Questão 3 - Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos 
colegiados e preveem a sistematização e divulgação das decisões colegiadas? 
Questão 4 - Apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela 
comunidade interna? 
 

Questões aplicadas para os estudantes de graduação presencial, a distância, pós-
graduação e residências: 
Questão 1 – Participação de docentes, técnicos, estudantes, da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos colegiados? 
Questão 2 - Divulgação das decisões colegiadas pela comunidade interna? 
Questão 3 - Utilização das decisões colegiadas pela comunidade interna? 
 

Ao analisarmos o Gráfico 61 e considerando os dados do triênio, observou-se 

melhoria significativa no desempenho percebido pelos diferentes segmentos 

pesquisados. De maneira específica, verificamos que o segmento Diretor foi o que 

melhor avaliou os processos de gestão institucional em 2020, com média 4,35, seguido 

dos coordenadores dos cursos de graduação (3,93). Todos os demais segmentos 

consideraram esse quesito satisfatório, porém as menores médias foram observadas 

nos segmentos estudante de residência médica (2,55) e multiprofissional (2,93). 

O elevado percentual de respostas "Não quero responder" ou "Não se aplica" 

chama a atenção, sobretudo nos segmentos estudantes de residência multiprofissional 

(31%), estudante de graduação presencial (19%) e EaD (19%). 
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Gráfico 61 - Avaliação dos Processos de Gestão Institucional, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Quadro 57 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Processos de Gestão 
Institucional. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade 
Setorial 

Valorização da autonomia e da 
representatividade dos órgãos gestores 
e colegiados? 

Regulamentação do mandato dos 
membros que compõem os órgãos 
colegiados e preveem a sistematização 
e divulgação das decisões colegiadas? 

Técnico Administrativo 

Participação de docentes, técnicos, 
estudantes, da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, 
quando for o caso) nos colegiados? 

Regulamentação do mandato dos 
membros que compõem os órgãos 
colegiados e preveem a sistematização 
e divulgação das decisões colegiadas? 

Coordenador de Curso 
de Pós-Graduação 

Valorização da autonomia e da 
representatividade dos órgãos gestores 
e colegiados? 

Regulamentação do mandato dos 
membros que compõem os órgãos 
colegiados e preveem a sistematização 
e divulgação das decisões colegiadas? 

Coordenador de Curso 
de Graduação 

Valorização da autonomia e da 
representatividade dos órgãos gestores 
e colegiados? 

Regulamentação do mandato dos 
membros que compõem os órgãos 
colegiados e preveem a sistematização 
e divulgação das decisões colegiadas? 

Docente (de Graduação 
ou de Pós-Graduação) 

Valorização da autonomia e da 
representatividade dos órgãos gestores 
e colegiados? 

Regulamentação do mandato dos 
membros que compõem os órgãos 
colegiados e preveem a sistematização 
e divulgação das decisões colegiadas? 

Estudante de Pós-
Graduação Stricto 
Sensu 

Divulgação das decisões colegiadas 
pela comunidade interna? 

Participação de docentes, técnicos, 
estudantes, da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, 
quando for o caso) nos colegiados? 
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Estudante de 
Residência Médica 

Utilização das decisões colegiadas pela 
comunidade interna? 

Participação de docentes, técnicos, 
estudantes, da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, 
quando for o caso) nos colegiados? 

Estudante de 
Residência Multi-
Profissional 

Divulgação das decisões colegiadas 
pela comunidade interna? 

Participação de docentes, técnicos, 
estudantes, da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, 
quando for o caso) nos colegiados? 

Estudante de 
Graduação Presencial 

Divulgação das decisões colegiadas 
pela comunidade interna? 

Participação de docentes, técnicos, 
estudantes, da sociedade civil 
organizada e dos tutores (estes, 
quando for o caso) nos colegiados? 

Estudante de 
Graduação EAD 

Utilização das decisões colegiadas pela 
comunidade interna? 

Divulgação das decisões colegiadas 
pela comunidade interna? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Se levarmos em consideração o bloco de questões pertinentes a essa Dimensão, 

podemos inferir que os segmentos Diretor, Técnico Administrativo, Coordenador de 

pós-graduação, coordenador de graduação e professor de graduação e pós-graduação, 

atribuíram a melhor avaliação (maior número de respostas com 4 e 5) para a questão 

“Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e 

preveem a sistematização e divulgação das decisões colegiadas”. Já os estudantes de 

graduação presencial e de pós-graduação atribuíram a melhor avaliação (maior número 

de resposta com 4 e 5) para a questão “Participação de docentes, técnicos, estudantes, 

da sociedade civil organizada e dos tutores (estes, quando for o caso) nos colegiados”. 

Por outro lado, a questão “Valorização da autonomia e da representatividade 

dos órgãos gestores e colegiados” foi a pior avaliada pelos segmentos Diretor, 

Coordenadores de Curso (graduação e pós-graduação) e docentes. Já a questão 

"Divulgação das decisões colegiadas pela comunidade interna" foi a pior avaliada pelos 

estudantes de pós-graduação stricto sensu, estudante de residência multiprofissional e 

estudante de graduação presencial. 
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Gráfico 62 - Avaliação dos Processos de Gestão Institucional, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Analisando-se os resultados apresentados no Gráfico 62, observa-se que acerca 

do conjunto de seis questões, verifica-se que todas as unidades avaliaram como bom 

(moda 4), em 2020, com destaque para o CPNV e o INMA com as maiores médias, 4,03 

e 3,71, respectivamente. A menor média foi observada na FACH (2,93), enquanto que 

em 2019 a menor média foi observada na FADIR (2,75). Importante ressaltar que o 

desempenho desse conjunto de questões na percepção dos respondentes, aumentou 

em comparação ao ano de 2018. 

Novamente, o elevado percentual de respostas "Não quero responder" ou "Não 

se aplica" chama a atenção, com destaque nas seguintes unidades: FACOM (31%), FADIR 

(30%), FAENG (26%) e INBIO (24%). Assim, reforçamos a necessidade de intensificar a 

divulgação sobre a temática - gestão institucional - nessas unidades. 

Quando analisamos os resultados das Unidades da Administração Central 

(Gráfico 63) verificamos que a maior parte das respostas, em 2020, concentrou-se nas 

categorias muito bom, bom e satisfatório. As melhores médias foram observadas nas 

seguintes unidades: AGECOM (4,11), AGINOVA (3,77), PROPLAN (3,77) e RTR (3,62). Já 

as menores médias foram observadas na PROGEP (2,68), HUMAP (2,84) e PROAES 

(2,89). 

Considerando os dados do triênio, observou-se a melhoria do desempenho dessa 

dimensão nas seguintes unidades: AGETIC, AGINOVA, PROADI, PROAES, PROECE, 

PROGRAD, PROPLAN e PROPP.  
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Gráfico 63 - Avaliação dos Processos de Gestão Institucional, por Unidade da 
Administração Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 

3.4.4.5 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
 
Questões aplicadas aos docentes, coordenadores de curso de graduação e diretores de 
UAS: 
Questão 1 – *Previsão de atendimento da demanda, a existência de uma equipe técnica 
multidisciplinar responsável, estratégias que possibilitem a acessibilidade 
comunicacional, disponibilização por diferentes mídias, suportes e linguagens? 
Questão 2 - *Plano de atualização do material didático e apoio à produção de material 
autoral pelo corpo docente? 
 

Ainda na mesma Dimensão, no que diz respeito ao sistema de controle de 

produção e distribuição de material didático, em 2020, todos os segmentos avaliaram 

como "bom" (moda 4), sendo que o segmento Diretor apresentou a maior média (3,76) 

para o conhecimento acerca desse aspecto, seguido do coordenador de graduação 

(3,48). Na avaliação anterior (2019), esse segmento apresentou a menor média (2,58) 

(Gráfico 64). Mesmo frente a melhoria na percepção dos respondentes sobre esse 
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conjunto de questões, é alto o percentual de "Não quero responder" ou "Não se aplica", 

especialmente entre os coordenadores de curso de graduação (61%). 

Vale ainda observar que apenas o segmento docente (3,08) obteve média 

inferior à média da Instituição (3,14) para as questões que dizem respeito ao sistema de 

controle e produção e distribuição de material didático. 

 
Gráfico 64 - Avaliação do Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material 
Didático, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A questão "Plano de atualização do material didático e apoio à produção de 

material autoral pelo corpo docente" foi a questão pior avaliada por todos os 

segmentos, mas também foi a melhor avaliada pelos segmentos Diretor e Coordenador 

de Curso de graduação. Esse resultado pode indicar a necessidade de reformulação da 

questão nas próximas edições da pesquisa, dado que pode ter ocorrido interpretações 

distintas sobre a questão. Já no segmento Docentes, a questão melhor avaliada foi 

"Previsão de atendimento da demanda, a existência de uma equipe técnica 

multidisciplinar responsável, estratégias que possibilitem a acessibilidade 

comunicacional, disponibilização por diferentes mídias, suportes e linguagens". 
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Quadro 58 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Sistema de Controle 
de Produção e Distribuição de Material Didático. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade 
Setorial 

Plano de atualização do material 
didático e apoio à produção de material 
autoral pelo corpo docente? 

Plano de atualização do material 
didático e apoio à produção de material 
autoral pelo corpo docente? 

Coordenador de Curso 
de Graduação 

Plano de atualização do material 
didático e apoio à produção de material 
autoral pelo corpo docente? 

Plano de atualização do material 
didático e apoio à produção de material 
autoral pelo corpo docente? 

Docente (de Graduação 
ou de Pós-Graduação) 

Plano de atualização do material 
didático e apoio à produção de material 
autoral pelo corpo docente? 

Previsão de atendimento da demanda, 
a existência de uma equipe técnica 
multidisciplinar responsável, 
estratégias que possibilitem a 
acessibilidade comunicacional, 
disponibilização por diferentes mídias, 
suportes e linguagens? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Analisando-se os resultados do Gráfico 65 no que tange ao sistema de controle 

de produção e distribuição de material didático por UAS, podemos verificar o elevado 

percentual de "Não quero responder" ou "Não se aplica", em algumas UAS chegando a 

74% em 2020. Também se observa grande variabilidade nos dados, indicando que a 

grande maioria das UAS carece de conhecimento a respeito desse quesito ou, ainda, da 

necessidade de reformulação da questão. Ao longo do triênio, pode-se verificar o baixo 

desempenho desse conjunto de questões na maioria das UAS. 
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Gráfico 65 - Avaliação do Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material 
Didático, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
As Unidades Administrativas não avaliaram o sistema de controle de produção 

distribuição de material didático. 

 

3.4.4.6 Plano de expansão e atualização de equipamentos 
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Questões aplicadas para os docentes, coordenadores de curso de graduação e pós-
graduação, diretores de UAS e técnico-administrativos: 
Questão 1: Execução do plano de expansão/atualização de equipamentos previsto no 
Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) 2018-2021? 
Questão 2: Gestão do plano, em relação ao seu acompanhamento e avaliação de 
resultados? 
 

No que tange ao “Plano de expansão e atualização de equipamentos”, a média 

da instituição para 2020 foi 3,24, sendo que os segmentos Diretor (3,60) e Coordenador 

de Curso de Graduação (3,48) apresentaram médias superiores à da UFMS. 

Considerando os dados do triênio, nota-se a melhoria no desempenho desse conjunto 

de questões nos segmentos Técnicos-administrativos, Coordenadores de curso de 

graduação e pós-graduação, e docentes. 

 
Gráfico 66 - Avaliação do Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos, por 
segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
A questão "Execução do plano de expansão/atualização de equipamentos 

previsto no Plano de de Desenvolvimento da Unidade (PDU) 2018-2021" foi a questão 

pior avaliada em todos os segmentos pesquisados, enquanto a "Gestão do plano, em 

relação ao seu acompanhamento e avaliação de resultados" foi a melhor avaliada 

(Quadro 59). 
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Quadro 59 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Plano de Expansão e 
Atualização de Equipamentos. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade 
Setorial 

Execução do plano de 
expansão/atualização de 
equipamentos previsto no Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU) 
2018-2021? 

Gestão do plano, em relação ao seu 
acompanhamento e avaliação de 
resultados? 

Técnico Administrativo 

Execução do plano de 
expansão/atualização de 
equipamentos previsto no Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU) 
2018-2021? 

Gestão do plano, em relação ao seu 
acompanhamento e avaliação de 
resultados? 

Coordenador de Curso 
de Pós-Graduação 

Execução do plano de 
expansão/atualização de 
equipamentos previsto no Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU) 
2018-2021? 

Gestão do plano, em relação ao seu 
acompanhamento e avaliação de 
resultados? 

Coordenador de Curso 
de Graduação 

Execução do plano de 
expansão/atualização de 
equipamentos previsto no Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU) 
2018-2021? 

Gestão do plano, em relação ao seu 
acompanhamento e avaliação de 
resultados? 

Docente (de Graduação 
ou de Pós-Graduação) 

Execução do plano de 
expansão/atualização de 
equipamentos previsto no Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU) 
2018-2021? 

Gestão do plano, em relação ao seu 
acompanhamento e avaliação de 
resultados? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 
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Gráfico 67 - Avaliação do Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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O Gráfico 67 aborda a questão “plano de expansão e atualização de 

equipamentos”, por UAS, onde se verifica a predominância de respostas na categoria 

"bom" (moda 4). Porém, resultados diferentes foram observados no CPTL e INISA (moda 

2 - parcialmente satisfatório) e FACFAN e INQUI (moda 3 - satisfatório). As maiores 

médias foram observadas no CPAR (3,71) e FADIR (3,70), enquanto a menor média foi 

observada no INISA (2,67). Por fim, ressalta-se o elevado percentual de "Não quero 

responder" e/ou "Não se aplica" nas seguintes UAS: INFI (36%), FAMED (33%) e ESAN 

(30%). 

 
Gráfico 68 - Avaliação do Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos, por 
Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Quando analisamos os resultados das Unidades da Administração Central 

(Gráfico 68) verificamos que a maior parte das respostas se concentrou nas categorias 

muito bom, bom e satisfatório em 2020. No entanto, verificou-se que a categoria de 

resposta mais frequente no HUMAP e PROGEP foi "parcialmente satisfatória" (moda 2), 

considerando ser necessário melhoria acerca desse aspecto. Por outro lado, as melhores 



 

594 
  

médias foram observadas nas UACs: AGECOM (4,38), AGINOVA (3,90) e PROPLAN (3,89). 

Por fim, percentual elevado (acima de 30%) das categorias "Não quero responder" e/ou 

"Não se aplica" foram observadas nas UACs: AGETIC, AGINOVA, PROAES, PROGEP e 

PROGRAD. 

 

3.4.4.7 Sustentabilidade financeira e sua relação com o desenvolvimento institucional 
 
Questões aplicadas aos coordenadores de curso de graduação e pós-graduação e 
diretores de UAS: 
Questão 1 – Articulação entre a proposta orçamentária e as políticas de ensino, extensão 
e pesquisa? 
Questão 2 – Previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos? 
Questão 3 – Propostas de estudos para gerir, com metas e indicadores, a distribuição de 
recursos? 
 
Questões aplicadas aos técnico-administrativos: 
Questão 1 – Previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos? 
 

A sustentabilidade financeira e sua relação com o desenvolvimento institucional 

(Dimensão 10) foi avaliada pela comunidade acadêmica por meio de um conjunto de 

questões relativas à articulação entre a proposta orçamentária e as políticas de ensino, 

pesquisa e extensão; previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de 

recursos; propostas de estudo para gerir com metas e indicadores a distribuição dos 

recursos, entre outras. 

Analisando-se os resultados, observamos que o segmento Diretor obteve a maior 

média (4,01), isto é, esse segmento avaliou como satisfatório o conhecimento acerca 

desse tema, nessa dimensão em 2020. Já, os demais segmentos avaliaram como 

parcialmente satisfatório o conhecimento acerca desse aspecto, sendo atribuído a 

menor média para os segmentos técnico-administrativo (3,23) e coordenador de pós-

graduação (3,0) (Gráfico 69). 

Podemos ainda observar que apenas o segmento Diretor (4,01) e Coordenador 

de Curso de Graduação (3,51) obtiveram média superior à média institucional no que 

diz respeito a sustentabilidade financeira e sua relação com o desenvolvimento 

institucional; os demais segmentos alcançaram média inferior à média da UFMS. 

 
 
 



 

595 
  

Gráfico 69 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com o 
Desenvolvimento Institucional, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A questão "Previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de 

recursos" foi a pior avaliada em todos os segmentos (Quadro 60), enquanto a questão 

"Articulação entre a proposta orçamentária e as políticas de ensino, extensão e 

pesquisa" foi melhor avaliada nos segmentos Diretor e Coordenador de curso de 

graduação e pós-graduação. 

 
Quadro 60 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Sustentabilidade 
Financeira e sua Relação com o Desenvolvimento Institucional. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade 
Setorial 

Previsão de ampliação e fortalecimento 
de fontes captadoras de recursos? 

Articulação entre a proposta 
orçamentária e as políticas de ensino, 
extensão e pesquisa? 

Técnico Administrativo 
Previsão de ampliação e fortalecimento 
de fontes captadoras de recursos? 

Previsão de ampliação e fortalecimento 
de fontes captadoras de recursos? 

Coordenador de Curso 
de Pós-Graduação 

Previsão de ampliação e fortalecimento 
de fontes captadoras de recursos? 

Articulação entre a proposta 
orçamentária e as políticas de ensino, 
extensão e pesquisa? 

Coordenador de Curso 
de Graduação 

Previsão de ampliação e fortalecimento 
de fontes captadoras de recursos? 

Articulação entre a proposta 
orçamentária e as políticas de ensino, 
extensão e pesquisa? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Analisando-se as médias dos respondentes das UAS (Gráfico 70), verifica-se a 

maior concentração de respostas nas categorias "bom" e "satisfatório", com destaque 
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para as UAS com maiores médias: INMA (4,27), FACOM (4,21) e FADIR (3,75). Por outro 

lado, na FAMED, CPTL e FACFAN observou-se a predominância das categorias 

"insatisfatório" e "parcialmente satisfatório". 

Considerando-se os dados do triênio, especificamente entre os anos de 2018 e 

2020, observou-se melhoria no desempenho percebido dessa dimensão em 78% das 

UAS, enquanto que nas demais observou-se um pequeno declínio. Por fim, ainda, chama 

a atenção o elevado percentual de "Não quero responder" e/ou "Não se aplica" nas UAS: 

ESAN (44%), FAED (39%) e INFI (31%). 
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Gráfico 70 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com o 
Desenvolvimento Institucional, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Analisando os resultados das Unidades da Administração Central (Gráfico 71) 

verificamos que as maiores médias foram observadas nas seguintes UACs: AGECOM (4), 

AGINOVA (3,87) e PROGRAD (3,69), enquanto as menores médias foram observadas na 

HUMAP e PROGEP, ambas com média 2,83.  O desconhecimento sobre o tema pode 

estar refletindo nos elevados percentuais das categorias "Não quero responder" ou 

"Não se aplica", sobretudo na PROGEP (47%), PROADI (39%) e AGETIC (30%). 

 
Gráfico 71 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com o 
Desenvolvimento Institucional, por Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 

3.4.4.8 Sustentabilidade financeira e sua relação com a participação da comunidade 
interna 
 
Questões aplicadas aos coordenadores de curso de pós-graduação e diretores de UAS: 
Questão 1 - Utilização das análises do relatório de autoavaliação institucional para a 
elaboração da proposta orçamentária? 
Questão 2 - Participação e acompanhamento da proposta orçamentária por parte das 
instâncias gestoras e acadêmicas, possibilitando a tomada de decisões internas? 
 
Questões aplicadas aos técnico-administrativos: 
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Questão 1 - Utilização das análises do relatório de autoavaliação institucional para a 
elaboração da proposta orçamentária? 
 

A sustentabilidade financeira e sua relação com a participação da comunidade 

interna foi considerada satisfatória pelos Diretores (média 3,90) e parcialmente 

satisfatória pelos demais segmentos (técnico-administrativo e coordenador de 

graduação). O segmento que atribuiu a menor média foi o coordenador de pós-

graduação com média igual a 2,92. No ano de 2019, observou-se resultado semelhante, 

conforme pode ser observado no Gráfico 72. 

 
Gráfico 72 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com a Participação 
da Comunidade Interna, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
O Quadro 61 apresenta informações interessantes sobre as questões 

relacionadas a essa dimensão. A questão "Utilização das análises do relatório de 

autoavaliação institucional para a elaboração da proposta orçamentária", por exemplo, 

foi pior avaliada pelos Diretores e Técnicos Administrativos, mas foi melhor avaliada 

pelo Coordenador de Curso de Pós-Graduação e, também, pelos Técnicos 

Administrativos. Frente a esse resultado, parece não haver convergência no referido 

segmento quanto a esse conjunto de questões. No segmento Diretor a questão melhor 

avaliada foi "Participação e acompanhamento da proposta orçamentária por parte das 

instâncias gestoras e acadêmicas, possibilitando a tomada de decisões internas". 
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Quadro 61 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Sustentabilidade 
Financeira e sua Relação com a Participação da Comunidade Interna. 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor de Unidade 
Setorial 

Utilização das análises do relatório de 
autoavaliação institucional para a 
elaboração da proposta orçamentária? 

Participação e acompanhamento da 
proposta orçamentária por parte das 
instâncias gestoras e acadêmicas, 
possibilitando a tomada de decisões 
internas? 

Técnico Administrativo 
Utilização das análises do relatório de 
autoavaliação institucional para a 
elaboração da proposta orçamentária? 

Utilização das análises do relatório de 
autoavaliação institucional para a 
elaboração da proposta orçamentária? 

Coordenador de Curso 
de Pós-Graduação 

Participação e acompanhamento da 
proposta orçamentária por parte das 
instâncias gestoras e acadêmicas, 
possibilitando a tomada de decisões 
internas? 

Utilização das análises do relatório de 
autoavaliação institucional para a 
elaboração da proposta orçamentária? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Analisando-se os resultados relativos à percepção das UAS (Gráfico 73) quanto à 

sustentabilidade financeira da UFMS e sua Relação com a Participação da Comunidade 

Interna observa-se a maior concentração de respostas nas categorias "bom" e 

"satisfatório", com destaque para as UAS com as maiores médias: FACOM (4,0), INMA 

(4,0), FADIR (3,92), INFI (3,83) e CPNV (3,80). Por outro lado, as menores médias foram 

observadas na ESAN (2,29), CPNA (2,43), INQUI (2,54) e FAED (2,78), isto é, 

predominância das categorias "satisfatório" e/ou "parcialmente satisfatório''. 

Novamente chama a atenção o elevado percentual de "Não quero responder" 

e/ou "Não se aplica" nas seguintes UAS: FACOM (55%), ESAN (53%), CPNA (46%) e INBIO 

(45%). Frente a esses resultados, deve-se buscar intensificar a comunicação com esses 

segmentos a fim de aumentar o envolvimento destes com os temas e rotinas da 

instituição e contribuir com sua melhoria e/ou aprimoramento. 
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Gráfico 73 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com a Participação 
da Comunidade Interna, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
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Quando analisamos os resultados das Unidades da Administração Central 

(Gráfico 74) observa-se maior variabilidade dos dados. No entanto, é possível verificar 

desempenho "bom" e/ou "satisfatório" nas UACs com as maiores médias: AGECOM 

(4,0), PROPLAN (3,86), PROGRAD (3,85) e AGINOVA (3,82). As menores médias foram 

observadas no HUMAP (2,83) e PROPP (2,90), o que pode indicar desconhecimento 

acerca do tema ou descontentamento com relação a esse aspecto. 

Embora a percepção de desempenho da PROAES sobre esse tema tenha 

melhorado entre 2019 e 2020 (3,20 ante 1,67) nota-se, ainda, o elevado percentual das 

respostas "Não quero responder" e/ou "Não se aplica" (58%). Percentuais elevados 

dessas categorias, também, foram observados na PROGEP, AGINOVA, PROGRAD e 

AGETIC (Gráfico 74). 

 
Gráfico 74 - Avaliação da Sustentabilidade Financeira e sua Relação com a Participação 
da Comunidade Interna, por Unidade da Administração Central. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 

3.4.4.9 Unidade setorial 
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Questões aplicadas aos docentes: 
Questão 1 – Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS? 
Questão 2 – Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo? 
Questão 3 – Acesso à Direção? 
Questão 4 – Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas 
positivas ou não? 
Questão 5 – Busca de soluções de problemas pela Direção? 
Questão 6 – Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes 
cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão? 
Questão 7 – Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho da 
Unidade? 
Questão 8 - Transparência administrativa? 
 

No que tange a avaliação da UAS pelos docentes, nota-se o bom desempenho 

desse conjunto de questões ao longo da série analisada, com predominância das 

categorias "muito bom" e "bom" (Gráfico 75). 

 
Gráfico 75 - Avaliação da Unidade Setorial, pelos docentes. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Verifica-se, no Quadro 62, que a questão melhor avaliada foi "Acesso a Direção", 

sendo este um indicador de qualidade do relacionamento entre a direção e os docentes 

da UAS.Por outro lado, a questão "Promoção, pela Direção, da integração entre os 

professores dos diferentes cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão" 

foi a pior avaliada, indicando que será necessário implantar ações de melhoria nesse 

quesito a fim de sanar essa fragilidade. 

 
Quadro 62 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Unidade Setorial. 
2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Docente (de Graduação 
ou de Pós-Graduação) 

Promoção, pela Direção, da integração 
entre os professores dos diferentes 
cursos quanto às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão? 

Acesso à Direção? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
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"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
No Gráfico 76 é possível visualizar os resultados por UAS ao longo do triênio, em 

que se predomina a categoria "muito bom" (moda 5). 

 
Gráfico 76 - Avaliação da Unidade Setorial, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
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Neste eixo, composto apenas pela dimensão infraestrutura física, são 

apresentadas as informações obtidas junto à Pró-reitoria de Administração e 

Infraestrutura (PROADI), à Biblioteca Central (PROGRAD) e à AGETIC, seguidas da 

avaliação dos segmentos da UFMS no triênio 2018, 2019 e 2020. 

 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física - PROADI 
 

A Universidade é o espaço onde a disseminação do conhecimento ocorre, sendo 

de fundamental importância a estrutura oferecida para que a missão da instituição seja 

alcançada. 

Da infraestrutura oferecida para a comunidade acadêmica fazem parte: 

biblioteca, laboratórios, salas de aula adequadas, acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, segurança no campus, estacionamentos e 

restaurante universitário. 

Os investimentos da UFMS em sua infraestrutura física são significativos, por 

meio da ampliação e reforma de suas edificações, consolidando o aumento de salas de 

aulas, laboratórios, anfiteatros, unidades administrativas e contratos equilibrados de 

manutenção corretiva e preventiva.  Ressalta-se que esses direcionamentos são 

priorizados conforme apontam as demandas da comunidade acadêmica oriundas das 

avaliações institucionais e que recebem aportes das arrecadações de recursos, inclusive. 

As ações de manutenção e conservação de edificações incluem as iniciativas de 

sustentabilidade com o uso eficiente da água, a promoção da eficiência energética e a 

destinação correta de resíduos gerados pela instituição. 

Destaca-se ainda a reestruturação das vias internas por meio do recapeamento 

asfáltico, pavimentação de novas vias e a disposição de sinalizadores voltada para 

melhor segurança e ordenamento do trânsito no campus. 

A área total das dependências da UFMS, devidamente incorporadas em 2020 é 

de 7.237.279,05 m², sendo 282.240,89 m² (3,90%) de área construída utilizada para o 

atendimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, prestação de serviços e 

cultura, desportos e de lazer. 

Todas as unidades setoriais acadêmicas da UFMS possuem infraestrutura com 

sistema de fornecimento de água encanada própria, sistema de esgotamento sanitário, 
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rede de energia elétrica, rede de telefonia e de fibra ótica, sendo que essa última em 

vias de ampliação e melhoramentos para atender a comunidade universitária. 

Os quadros a seguir demonstram a sua composição, área do terreno, área 

construída, o valor do imóvel, todos por localidade e a sua respectiva descrição. 

 
Tabela 172 - Resumo Geral dos Bens Imóveis da UFMS. 

Cidade – Descrição 

Área do 
terreno 

(m2) 

Área 
construída 

(m2) 

Valor do 
terreno 

(R$) 

Valor das 
benfeitorias 

(R$) 

Total geral 

(R$) 
% 

Campo Grande – Setor 
1 

490.060,00 
131.932,0

9 
490.060,00 86.361.478,18 86.851.538,18 35,47 

Campo Grande – Setor 
2 

319.183,39 63.483,02 1.150.306,95 49.810.951,82 50.961.258,77 20,83 

Campo Grande – Setor 
3 e 4 

857.288,83 23.084,70 857.288,83 20.339.646,24 21.196.935,07 8,67 

Campo Grande – 
Policlínica 
Odontológica 

1.000,00 154,02 341.910,00 83.755,01 425.665,01 0,17 

Campo Grande – 
Carandá Bosque III 

28.227,63 0,00 9.778.615,60 0,00 9.778.615,60 4,00 

Subtotal – Campo 
Grande 

1.695.759,8
5 

218.653,8
3 

12.618.181,3
8 

156.595.831,2
5 

169.214.012,6
3 

69,18 

Aquidauana - CPAQ - 
Unidade I 

3.865,50 4.151,05 46.965,81 1.428.154,57 1.475.120,38 0,60 

Aquidauana - CPAQ - 
Unidade II 

72.900,00 5.543,28 322.218,00 6.820.429,70 7.142.647,70 2,92 

Aquidauana - CPAQ - 
Unidade III 

527,40 357,32 26.500,00 16.500,00 43.000,00 0,02 

Subtotal - Aquidauana 77.292,90 10.051,65 395.683,81 8.265.084,27 8.660.768,08 3,54 

Bonito – Base de 
Estudos de Bonito (*) 

47.780,00 0,00 121.500,00 0,00 121.500,00 0,05 

Chapadão do Sul - CPCS 
I 

149.943,00 3.134,89 51.125,00 4.595.898,35 4.647.023,35 1,90 

Chapadão do Sul - CPCS 
II 

30.010,00 0,00 35.107,82 0,00 35.107,82 0,01 

Subtotal - Chapadão do 
Sul  

179.953,00 3.134,89 86.232,82 4.595.898,35 4.682.131,17 1,91 

Corumbá - CPAN – 
Unidade I 

21.402,48 10.063,73 23.582,52 5.749.263,86 5.772.846,38 2,36 

Corumbá - CPAN - 
Unidade II 

8.160,24 2.213,66 20.000,00 3.536.060,10 3.556.060,10 1,45 

Subtotal - Corumbá 29.562,72 12.277,39 43.582,52 9.285.323,96 9.328.906,48 3,81 
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Corumbá - Base de 
Estudos do Pantanal 

215.040,00 1.307,43 26.423,58 1.091.363,58 1.117.787,16 0,46 

Coxim - CPCX 50.000,00 2.906,68 55.000,00 4.033.977,91 4.088.977,91 1,67 

Naviraí - CPNV  100.000,00 1.304,56 210.000,00 2.376.431,88 2.586.431,88 1,06 

Nova Andradina – 
CPNA I 

100.700,00 3.019,06 4.254.575,00 3.754.739,19 8.009.314,19 3,27 

Nova Andradina – 
CPNA II 

63.500,00 0,00 118.872,00 0,00 118.872,00 0,05 

Subtotal – Nova 
Andradina 

164.200,00 3.019,06 4.373.447,00 3.754.739,19 8.128.186,19 3,32 

Paranaíba – CPAR I 50.001,33 3.723,95 60.000,00 5.837.529,72 5.897.529,72 2,41 

Paranaíba – CPAR II 
1.108.132,0

0 
0,00 1.153.628,80 0,00 1.153.628,80 0,47 

Subtotal - Paranaíba 
1.158.133,3

3 
3.723,95 1.213.628,80 5.837.529,72 7.051.158,52 2,88 

Ponta Porã – CPPP 100.000,00 2.979,97 45.000,00 4.090.533,65 4.135.533,65 1,69 

Terenos – Fazenda 
Escola 

3.343.807,2
5 

3.371,57 601.885,31 1.131.627,22 1.733.512,53 0,71 

Três Lagoas – CPTL I 10.000,00 4.469,35 79.300,00 1.156.406,37 1.235.706,37 0,51 

Três Lagoas – CPTL II 65.750,00 15.040,56 127.815,50 22.403.059,31 22.530.874,81 9,21 

Subtotal – Três Lagoas 75.750,00 19.509,91 207.115,50 23.559.465,68 23.766.581,18 9,72 

UFMS – Total geral 
7.237.279,0

5 
282.240,8

9 
19.997.680,7

2 
224.617.806,6

6 
244.615.487,3

8 
100,0

0 

Fonte: DINFRA/PROADI 

 
No ano de 2020 foram incorporados 8.675,65 m2 de área construída, no Resumo 

Geral de Bens Imóveis da UFMS, ao custo de R$ 23.812.893,17 (vinte e três milhões, 

oitocentos e doze mil, oitocentos e noventa e três reais e dezessete centavos). A área 

construída da UFMS, em 2020, representou um acréscimo de 3,17% O valor geral dos 

bens imóveis da UFMS, em 2020, teve um acréscimo de 10,78% sobre o total geral. 

 
Tabela 173 - Obras concluídas na UFMS em 2020. 

Localidades Tipo da obra 
Área 
(m2) 

% Valor (R$) (*) % 

Campo 
Grande 

Mercado Escola - Etapa I / Setor 01 531,27 6,12 970.000,00 4,07 

Reforma e ampliação do RU - Etapa II / Setor 
01 

857,81 9,89 745.441,44 3,13 

Rede de gás da Nutrição / Setor 01 6,25 0,07 90.744,11 0,38 

Mercado Escola - Etapa II / Setor 01 0,00 0,00 254.668,34 1,07 

Ampliação do RU - Etapa III / Setor 01 0,00 0,00 1.760.254,80 7,39 



 

608 
  

Reforma dos pisos dos corredores da UFMS 
/ Setor 01 

0,00 0,00 1.595.754,52 6,70 

Reforma do Ginásio Moreninho - Etapa I / 
Setor 01 

0,00 0,00 81.813,71 0,34 

Estação de Medição da qualidade do ar / 
Setor 01 

0,00 0,00 86.137,15 0,36 

Expansão do Curso de Medicina / Setor 02 
2.517,8

9 
29,02 4.164.506,19 17,49 

Conclusão da Expansão do Curso de 
Medicina / Setor 02 

0,00 0,00 475.185,09 2,00 

Reforma da PROGEP / Setor 02 0,00 0,00 730.798,11 3,07 

Substituição da Rede Elétrica do HUMAP / 
Setor 02 

0,00 0,00 15.174,46 0,06 

Construção do Abrigo de Resíduos / Setor 02 59,20 0,68 181.196,34 0,76 

Infraestrutura do Grupo Gerador / Setor 02 0,00 0,00 58.895,67 0,25 

Curso de Música / Setor 03 715,02 8,24 1.748.195,43 7,34 

Conclusão do Curso de Música / Setor 03 698,80 8,05 2.188.873,20 9,19 

Adequações Gerais na Unital / Setor 03 6,25 0,07 165.416,08 0,69 

Reforma do Setor de Anatomia Humana / 
Setor 03 

0,00 0,00 413.058,70 1,73 

Baias no Galpão 15x20 da FAMEZ / Setor 04 0,00 0,00 349.550,70 1,47 

Reforma do Teatro Glauce Rocha - Etapa 1 / 
Setor 01 

0,00 0,00 153.656,48 0,65 

CIPeBio / Setor 01 
3.231,1

0 
37,24 5.909.096,42 24,81 

Nova 
Andradina 

Construção da Cabine de Medição / CPNA 42,06 0,48 249.346,15 1,05 

Terenos 
Guarita e Instalações Elétricas / Fazenda 
Escola 

10,00 0,12 155.998,63 0,66 

Corumbá 
Reforma do Prédio da Brinquedoteca / 
CPAN 1 

0,00 0,00 660.031,82 2,77 

Aquidauana Reforma e Instalação do RU / CPAQ 1 0,00 0,00 609.099,63 2,56 

UFMS TOTAL 
8.675,6

5 
100,00 

23.812.893,1
7 

100,00 

* Valor contratual total descontado dos valores dos equipamentos 

Fonte: DINFRA/PROADI 

 
A Tabela 174 apresenta os dados quantitativos de salas de aula teóricas cujas 

informações se baseiam nos dados de 2020 e que devido às alterações que ocorreram 

nos últimos anos, podem apresentar divergências esperadas. Assim, ao se concluir os 

trabalhos do Sistema de Espaços Físicos, poder-se-á ter acesso a dados mais precisos. 
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Tabela 174 - Salas de aulas teóricas na UFMS / 2020. 

Localidades 
Quantida

de 
Percentual 

(%) 
Área (m2) 

Percentual 
(%) 

Campo Grande 207 49,29 
11.637,3

1 
50,33 

Aquidauana 32 7,62 1.586,40 6,86 

Bonito 8 1,90 446,72 1,93 

Chapadão do Sul 11 2,62 703,89 3,04 

Corumbá 48 11,43 1.762,19 7,62 

Coxim 12 2,86 767,88 3,32 

Naviraí 8 1,90 511,92 2,21 

Nova Andradina 19 4,52 1.205,61 5,21 

Paranaíba 12 2,86 767,88 3,32 

Ponta Porã 10 2,38 639,90 2,77 

Três Lagoas 53 12,62 3.093,53 13,38 

UFMS - Total 420 100,00 
23.123,2

3 
100,00 

Fonte: DINFRA/PROADI 

 
De acordo com a Tabela 174, em 2020 ocorreu um aumento de 947,95 m² de 

área de salas de aulas teóricas, representando um acréscimo de 4,27% em relação a 

2019, ocasionando espaços mais adequados à quantidade de estudantes, 

proporcionando um ambiente confortável de estudo. 

A Tabela 175 apresenta os dados quantitativos dos laboratórios. 

 
Tabela 175 - Laboratórios existentes na UFMS / 2020. 

Localidade Laboratório Área (m2) Percentual 

Campo Grande 

INBIO - Anatomia 599,88 3,40 

INBIO - Biofisiofarmacologia 142,26 0,81 

INBIO - Biotério 205,80 1,17 

INBIO - Instituto de Biociências 1.935,00 10,96 

INBIO - CIPeBio 1.175,27 6,66 

FACFAN - Tecnologia de Alimentos 521,28 2,95 

FACFAN - Tecnologia Farmacêutica 259,07 1,47 

FAALC/FACH - Letras, Jornalismo e Filosofia 518,81 2,94 

FAALC - Curso de Música 16,48 0,09 

FAED/FAALC - Educação Física / Educação Artística 689,85 3,91 
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FACOM - Faculdade de Computação 526,11 2,98 

FAENG - Engenharia Elétrica 308,03 1,75 

FAMED - Medicina 236,52 1,34 

FAMEZ - Ciências Veterinárias 1.074,00 6,08 

FAMEZ - Piscicultura 131,76 0,75 

FAODO - Odontologia 1.219,94 6,91 

INQUI - Química 1.200,26 6,80 

INFI/IMNA 256,60 1,45 

FACFAN - Análises Clínicas 991,00 5,61 

FACFAN - Farmácia 36,60 0,21 

FAMED - Núcleo do Hospital Universitário 1.370,51 7,76 

Mercado Escola 97,19 0,55 

Subtotal – Campo Grande 
13.512,2

2 
76,55 

Aquidauana 

CPAQ I - Campus de Aquidauana I 124,00 0,70 

CPAQ II - Campus de Aquidauana II 264,11 1,50 

Subtotal – Aquidauana 388,11 2,20 

Bonito Base de Estudos de Bonito - - 

Chapadão do Sul CPCS - Campus de Chapadão do Sul 148,03 0,84 

Corumbá CPAN - Campus do Pantanal 778,79 4,41 

Coxim CPCX - Campus de Coxim 185,24 1,05 

Corumbá Base de Estudos do Pantanal 145,00 0,82 

Naviraí CPNV - Campus de Naviraí - - 

Nova Andradina CPNA - Campus de Nova Andradina - - 

Paranaíba CPAR - Campus de Paranaíba - - 

Ponta Porã CPPP - Campus de Ponta Porã - - 

Três Lagoas 

Enfermagem 243,12 1,38 

CPTL I - Campus de Três Lagoas I 672,00 3,81 

CPTL II - Campus de Três Lagoas II 1.578,44 8,94 

Subtotal – Três Lagoas 2.493,56 14,13 

UFMS Total 
17.650,9

5 
100,00 

Fonte: DINFRA/PROADI 

 
Houve um aumento de 1.525,46 m² de área de laboratórios em relação a 2019, 

representando um acréscimo de 9,46% na área total, o que favorece a melhoria dos 

espaços da prática de investigação científica. 
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A Tabela 176 apresenta os dados quantitativos dos auditórios. 

 
Tabela 176 - Anfiteatros da UFMS / 2020. 

Localidades Anfiteatro Área (m²) Percentual 

Campo Grande 

INMA - Setor 01 / Bloco 07  104,88 1,17 

FAALC - Setor 01 / Bloco 02 139,25 1,56 

FAALC - Setor 03 / Bloco 23 (Auditório Música) 260,45 2,91 

AGETIC - Teatro de Bolso - Setor 01 / Bloco 03 72,00 0,80 

ESAN - Setor 03 / Bloco 10 134,40 1,50 

FACOM - Setor 01 / Bloco 14 240,31 2,69 

FAMEZ - Setor 04 / Bloco 01 131,00 1,46 

FACFAN - Laboratório de Análises Clínicas (LAC) - Setor 02 
/ Bloco 19 

407,00 4,55 

Teatro Glauce Rocha (DIGR/CCE/PROECE) - Setor 01 / 
Bloco 54 

2.381,50 26,62 

DISERV/PROADI - Multiuso - Setor 01 / Bloco 15 646,30 7,23 

SEAD - Auditório - Setor 02 / Bloco 06 218,00 2,44 

Aquidauana CPAQ - Campus de Aquidauana - Unidade I 345,29 3,86 

Bonito Base de Estudos de Bonito 108,10 1,21 

Chapadão do Sul CPCS - Campus de Chapadão do Sul 102,81 1,15 

Corumbá CPAN - Campus do Pantanal II 1.203,34 13,45 

Coxim CPCX - Campus de Coxim 108,10 1,21 

Naviraí CPNV - Campus de Naviraí 108,10 1,21 

Nova Andradina CPNA - Campus de Nova Andradina 108,10 1,21 

Paranaíba CPAR - Campus de Paranaíba 108,10 1,21 

Ponta Porã CPPP - Campus de Ponta Porã 108,10 1,21 

Três Lagoas 
CPTL I - Campus de Três Lagoas / Unidade I 380,00 4,25 

CPTL II - Campus de Três Lagoas / Unidade II 1.530,11 17,11 

UFMS Total 8.945,24 100,00 

Fonte: DINFRA/PROADI 

 
Em relação aos anfiteatros, houve um aumento de 260,45 m² de área construída 

em relação a 2019, representando um acréscimo de 3,00% na área total desses 

importantes espaços de eventos científicos e socioculturais. 

 
A Tabela 177 apresenta os dados quantitativos dos diversos espaços físicos 

existentes nas Unidades da Administração Setorial. 
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Tabela 177 - Espaços físicos diversos existentes nas Unidades da Administração Setorial 
(UAS) / 2020. 

UAS ACA AUD BIB LAB SAN SAL SDO SUD OEF Total % 

CPAN 1 4 2 40 68 48 38 18 47 266 9,37 

CPAQ 1 4 2 27 22 32 14 1 28 131 4,61 

CPAR 1 1 1 3 24 12 28 - 6 76 2,68 

CPBO 1 1 1 1 20 8 11 - 3 46 1,62 

CPCS 1 1 1 16 11 11 22 2 10 75 2,64 

CPCX 1 1 1 11 10 12 12 - 4 52 1,83 

CPNA 1 1 1 1 6 19 1 3 13 46 1,62 

CPNV 1 1 1 1 2 8 9 - 5 28 0,99 

CPPP 1 1 1 6 5 10 9 - 3 36 1,27 

CPTL 1 5 3 63 50 53 80 2 55 312 10,99 

ESAN - 1 - 4 9 15 22 15 6 72 2,54 

FAALC - 3 - 27 35 19 37 69 29 219 7,71 

FACOM - 2 - 11 12 2 34 - 9 70 2,46 

FACFAN - - - 28 9 8 26 60 18 149 5,25 

FACH - - - 4 16 4 17 25 11 77 2,71 

FADIR - 1 - 1 4 12 3 - 3 24 0,85 

FAED - - - - 8 5 13 33 15 74 2,61 

FAENG - - - 35 33 30 76 - 62 236 8,31 

FAMED - 2 - 7 23 19 3 18 28 100 3,52 

FAMEZ - 2 - 19 19 8 23 7 19 97 3,42 

FAODO - 1 - 17 20 4 8 1 13 64 2,25 

INBIO - 2 1 96 14 10 66 49 40 278 9,79 

INISA - - - 15 20 8 10 44 27 124 4,37 

INFI - 1 - 14 7 - - - 8 30 1,06 

INMA - 1 - 2 4 5 11 - 3 26 0,92 

INQUI - 1 - 15 12 9 12 - 10 59 2,08 

SEAD - 1 - - 4 22 - 1 - 28 0,99 

OUTROS - - - 2 8 1 - 6 28 45 1,58 

Total 10 38 15 466 475 394 585 354 503 2.840 100,00 

Legenda: (ACA) Abrigo para carros oficiais; (AUD) Auditório e/ou anfiteatro; (BIB) Biblioteca; (LAB) 
Laboratório; (OEF) Outros espaços físicos; (SAU) Sala de aula; (SAN) Sanitários; (SDO) Sala para docente; 
(SUD) Sala para uso diversos; (UAS) Unidade da Administração Setorial. 
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Fonte: DINFRA/PROADI 

 

Destaca-se na arrecadação da concessão de espaços físicos, a disposição de 

cantinas e restaurantes universitários para atendimento da comunidade universitária, 

proporcionando qualidade, conforto, variedades de opções para a realização de 

refeições de estudantes e colaboradores. Os deslocamentos evitados por essas 

comodidades internas corroboram indiretamente com os esforços da instituição na 

adequação de seu funcionamento aos princípios de sustentabilidade. 

 
Tabela 178 - Concessão de Espaços Físicos - Arrecadação 2020. 

Período Atividade Valor anual 

08/10/2003 a 
07/10/2023 

Concessão de espaço físico Grêmio – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia - FAMEZ 

1.193,04 

11/07/2016 a 
10/07/2036 

Concessão de espaço físico Agência Bancária – Cidade 
Universitária (Sicredi) 

18.000,00 

09/03/2017 a 
09/03/2021 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de Naviraí 5.575,56 

17/04/2017 a 
17/04/2022 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de Ponta 
Porã 

10.430,40 

10/04/2018 a 
10/04/2021 

Concessão de espaço físico Cantina – Cidade 
Universitária 

3.397,68 

10/04/2018 a 
10/04/2021 

Concessão de espaço físico Cantina - Cidade 
Universitária 

3.397,68 

10/04/2018 a 
10/04/2021 

Concessão de espaço físico Cantina - Cidade 
Universitária 

1.698,84 

12/06/2018 a 
12/06/2021 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de 
Paranaíba 

7.705,56 

31/01/2020 a 
31/01/2022 

Concessão de espaço físico Cantina - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia - FAMEZ 

1.960,74 

09/04/2020 a 
09/04/2021 

Concessão de espaço físico Agência Bancária – Cidade 
Universitária (Sicredi) 

866.800,00 

04/05/2020 a 
04/05/2021 

Concessão de espaço físico Vending Machine- Cidade 
Universitária 

5.659,00 

10/08/2020 a 
10/08/2021 

Concessão de espaço físico Agência Bancária – Cidade 
Universitária (Caixa Econômica) 

456.000,00 

03/08/2020 a 
03/08/2021 

Concessão de espaço físico Reprografia – Cidade 
Universitária 

1.002,30 

24/08/2020 a 
24/08/2021 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de Nova 
Andradina 

2.287,92 

17/01/2019 a 
12.11.2020 
(rescindido) 

Concessão de espaço físico Restaurante Universitário – 
Cidade Universitária 

124.782,72 
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24/01/2020 a 
24/01/2022 

Concessão de espaço físico Restaurante Universitário – 
Campus do Pantanal 

40.800,00 

22/04/2020 a 
22/04/2021 

Concessão de espaço físico Restaurante Universitário – 
Campus de Aquidauana 

28.920,00 

18/01/2019 a 
18/01/202021 

Concessão de espaço físico Restaurante Universitário – 
Campus de Três Lagoas 

34.583,76 

TOTAL 
R$ 
1.614.195,20 

Dicont/Proadi 

 
Tabela 179 - Mapa Comparativo de Arrecadação. 

Atividade 2018 2019 2020 

Concessão de espaço físico Grêmio – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia - FAMEZ 

1.193,04 1.193,04 1.193,04 

Concessão de espaço físico Agência Bancária – 
Cidade Universitária (Sicredi) 

18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de 
Naviraí 

5.181,00 5.575,56 5.575,56 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de 
Ponta Porã 

9.000,00 9.018,24 10.430,40 

Concessão de espaço físico Cantina – Cidade 
Universitária 

2.937,60 3.180,84 3.397,68 

Concessão de espaço físico Cantina - Cidade 
Universitária 

2.937,60 3.180,84 3.397,68 

Concessão de espaço físico Cantina - Cidade 
Universitária 

1.468,80 1.590,36 1.698,84 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de 
Paranaíba 

6.720,00 6.720,00 7.705,56 

Concessão de espaço físico Cantina - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia - FAMEZ 

- - 1.960,74 

Concessão de espaço físico Agência Bancária – 
Cidade Universitária (Sicredi) 

43.013,76 43.013,76 866.800,00 

Concessão de espaço físico Vending Machine - 
Cidade Universitária 

- 
(2 meses) R$ 

634,12 
5.659,00 

Concessão de espaço físico Agência Bancária – 
Cidade Universitária (Caixa Econômica) 

- - 456.000,00 

Concessão de espaço físico Reprografia – Cidade 
Universitária 

7.570,30 (5 
meses) 

- 1.002,30 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de 
Nova Andradina 

1.800,00 - 2.287,92 

Concessão de espaço físico Restaurante 
Universitário – Cidade Universitária 

109.200,00 120.000,00 124.782,72 

Concessão de espaço físico Restaurante 
Universitário – Campus do Pantanal 

- - 40.800,00 
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Concessão de espaço físico Restaurante 
Universitário – Campus de Aquidauana 

- - 28.920,00 

Concessão de espaço físico Restaurante 
Universitário – Campus de Três Lagoas 

31.488,00 34.583,76 34.583,76 

TOTAL 232.939,80 246.056,40 1.614.195,20 
Dicont/Proadi 

 
Tabela 180 - Cessão Gratuita de Espaços Físicos - 2020. 

Atividade Período Área (m²) 

Cessão de espaço físico – Policlínica para 
Agepen 

09/04/2018 a 08/04/2028 1000 m² 

Cessão gratuita de uso de espaço físico para 
a instalação da Estação Global Navigation 
Satellite System (GNSS) no Campus de 
Naviraí 

21/12/2016 a 20/12/2021 16x30m² 

Cessão de uso gratuito de espaço fisico, para 
a instalação de uma torre de rádio e serviços 
de internet no campus de Nova Andradina e 
instalação de rack de parede com um link 
para transmissão de dados ao IFMS 

04/03/2015 a 03/03/2020 1.150 m² 

Cessão de uso da área, objeto da matrícula 
n. 36.010, do SRI de Paranaíba—MS, a fim 
de que nela o Município possa desenvolver 
projetos voltados aos pequenos produtores, 
como forma de incentivar o fomento da 
produção, contribuindo para a geração de 
emprego e renda. 

09/10/2019 
 a 09/10/2020 

110,81,32 (cento e 
dez hectares, 

oitenta e um ares e 
trinta e dois 

centiares 

Cessão de uso de espaço físico do Campus 
de Ponta Porã, localizado na Rua Itiberé 
Vieira, S/N – Residencial Julia de Oliveira 
Cardinal - Rodovia BR 463- Km 4,5- Cep: 
79.907-414- Ponta Porã-MS, para o 
funcionamento da Universidade Estatual 
Mato Grosso do Sul no município de Ponta 
Porã/MS  

10/05/2019 a 09/05/2022 2,551,33m². 

Fonte: DICONT/PROADI/UFMS (2020). 

 
Em nossa análise, os impactos dos serviços são perceptíveis nos Câmpus e na 

Cidade Universitária, onde podemos destacar toda a recuperação da malha viária, 

sinalização horizontal com demarcação de vagas de estacionamento, melhoria 

paisagística e aquisição de itens visando a melhoria do ambiente organizacional para 

toda comunidade acadêmica, tais como pontos de ônibus ecotecnológicos. Abaixo 

destacamos os serviços e aquisições de maior impacto na Infraestrutura. 
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Tabela 181 - Serviços e Aquisições que impactam na Infraestrutura / 2020 – Dispêndio. 

Atividade Período 2020 Valor 

Recapeamento asfáltico – na Cidade 
Universitária Campo Grande  

Janeiro a novembro (3.466,83 
m2) 

R$ 413.591,67 

Recapeamento asfáltico – Campus 
CPPP 

Janeiro a novembro (989 m²) R$156.252,11 

Concregrama -  na Cidade 
Universitária Campo Grande 

Janeiro a novembro 

(3466 m2) 
R$ 374.635,95 

Asfalto Novo - na Cidade 
Universitária Campo Grande 

Janeiro a novembro 

(15.931,27 m2) 
R$ 2.262.240,34 

Asfalto Novo - CPTL 
Janeiro a novembro 

(3590 m²) 
R$ 724.749,20 

Sinalização Horizontal Novo - na 
Cidade Universitária Campo Grande 

Janeiro a novembro 

(20.723,78 m2) 
R$ 1.191.617,35 

Aquisição e instalação de ecopontos 6 Unidades R$ 200.508,00 

Solução eletrônica de acesso por 
meio de cancelas eletrônicas 

6 Unidades R$ 231.846,00 

Valor Total R$ 5.555.440,60 (cinco milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e 
quarenta reais e sessenta centavos). 

Fonte: DISERV/PROADI 2020 

 
Com relação às melhorias nos serviços prestados no âmbito da limpeza, 

segurança, protocolo de documentos, arquivo central e da locomoção dentro da UFMS, 

o grande desafio é a qualidade e a ampliação dos serviços já prestados, tendo 

atualmente como uma grande e crescente dificuldade com a falta de servidores e por 

vezes a escassez de recursos orçamentários e financeiros. 

No ano de 2020 foram investidos mais de R$ 5.123.086,60 (cinco milhões cento 

e vinte e três mil oitenta e seis reais e sessenta centavos em serviços de Asfalto, 

Recapeamento, sinalização horizontal de vias e estacionamentos, instalação de sistemas 

de controle de acesso por cancelas eletrônicas e a execução da instalação de seis (06) 

pontos de ônibus ecológicos (Total executado de R$ 200.508,00 – contrato 46/2019) e 

início da instalação de mais oito(08) unidades ( Contrato 55/2019 - R$ 260.792,00 

(duzentos e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais) na Cidade Universitária, 

serviços esses que contribuem para uma melhor imagem da instituição, bem como 

principalmente para o deslocamento interno dentro dos diversos Campus da UFMS. 

Ressalta-se também quanto a aquisição e instalação de 06 (seis) unidades de solução 
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para controle de acesso por meio de cancelas eletrônicas na Cidade Universitária (R$ 

231.846,00 - duzentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais). 

Dos diversos serviços destaca-se a limpeza de calhas, a poda de árvores, a 

limpeza externa em geral e o aprimoramento dos serviços com observância aos 

princípios de sustentabilidade, como a correta separação dos resíduos orgânicos e 

recicláveis na fonte geradora e a correta destinação (de acordo com o Contrato 

05/2017). Os impactos positivos dessas ações direcionam-se a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade acadêmica, que contempla a instalação de bancos, pergolados, 

lixeiras segmentadas, limpeza e organização dos espaços. 

 
Apesar das dificuldades, desafios foram enfrentados e superados: ocorreu o 

recapeamento de 3.466,83 m2 de asfalto, propiciando a restauração das vias internas da 

UFMS, que já apresentavam desgastes devido ao tempo sem manutenção e a alta 

movimentação de veículos, evitando dessa forma, que o desgaste fosse aumentado, que 

a mobilidade fosse prejudicada e que acidentes fossem causados. Ou seja, a ação 

aumentou o conforto e a segurança para os usuários. Outrossim, foram ampliados 

15.931,27,58 m2 de asfalto novo nos setores da Famed, Unital, Esplanada do Morenão 

e Famez, cujo acessos estavam prejudicados. 

Foram instalados 3.466,00 m2 de concregrama, propiciando um ambiente mais 

sustentável, evitando-se o calçamento e preservando áreas verdes, com diferencial 

paisagístico, que realiza a drenagem completa do local onde está instalado, evitando 

alagamentos e formação de lama em nosso Campus. 

A sinalização da Instituição foi outro ponto muito importante, foram feitos 

20.723,78 m2 de sinalização horizontal, aquisição e instalação de 6 Pontos de ônibus 

ecotecnológicos que contribuíram para a melhora da localização, tanto da comunidade 

interna como externa dentro da UFMS, facilitando desta forma a locomoção de toda 

comunidade universitária dentro do Campus. 

Instalou-se 899 m2 de meio fio, favorecendo a segurança do passeio público, com 

a separação dos locais de tráfego de veículos e limitador do fluxo de águas, ocasionando 

maior segurança aos usuários e conservação das edificações. 

Destacam-se ainda a limpeza e liberação da piscina que agora conta com guarda 

vidas, após muito tempo desativada, ampliação da rotatória da reitoria, para a correta 
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destinação de resíduos, demonstrando a Responsabilidade Socioambiental da UFMS. Ou 

seja, os diversos serviços realizados possibilitaram uma grande melhoria na 

infraestrutura e imagem da instituição. 

A execução dos serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração como 

aparelhos de ar condicionado, bebedouros e geladeiras é realizada por intermédio do 

contrato n. 109/2016. A tabela a seguir demonstra o quantitativo de manutenções 

preventivas e corretivas realizadas a partir do mês de outubro de 2018 até o mês de 

dezembro de 2020 nas unidades localizadas em Campo Grande, no total foram 

executados 3019 (três mil e dezenove) serviços de manutenção: 

 
Tabela 182 - Serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração 2018-2020. 

Unidade 2018 2019 2020 Total Geral 

AGETIC 4 41 9 54 

AGINOVA 2 27 4 33 

CPAQ 4 6 0 10 

CPNA 1 0 0 1 

CPNV 3 3 0 6 

CPPP 1 0 0 1 

ESAN 6 41 10 57 

FAALC 12 75 23 110 

FACFAN 31 108 117 256 

FACH 5 52 18 75 

FACOM 8 31 16 55 

FADIR 1 16 0 17 

FAED 4 43 16 63 

FAENG 25 140 78 243 

FAMED 10 64 52 126 

FAMEZ 26 113 55 194 

FAODO 11 41 125 177 

INBIO 45 207 173 425 

INFI 7 76 35 118 

INISA 12 55 68 135 

INMA 1 40 28 69 

INQUI 5 39 60 104 

Multiuso 0 0 46 46 

PROADI 97 157 46 300 
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PROAES 12 22 18 52 

PROECE 12 25 10 47 

PROGEP 7 60 18 85 

PROGRAD 0 8 1 9 

PROJUR 0 1 0 1 

PROPLAN 0 2 0 2 

PROPP 0 25 3 28 

REITORIA 18 33 57 108 

SEDFOR 0 12 0 12 

Total 370 1563 1086 3019 

 
Nesse tema, visando a revitalização dos sistemas locais de refrigeração e em 

busca de melhor eficiência no uso dos equipamentos, foram adquiridos 694 (seiscentos 

e noventa e quatro) aparelhos de ar condicionado de eficiência energética “A” (na 

classificação Procel) entre os anos de 2018 e 2020, sendo que os equipamentos 

adquiridos em favor da PROADI são distribuídos conforme o surgimento de 

necessidades de trocar urgentes e o planejamento de troca dos equipamentos mais 

antigos pelos energeticamente mais eficientes. As unidades alcançadas podem ser vistas 

na tabela abaixo: 

 
Tabela 183 - Aquisição de aparelhos de ar condicionados 2018-2020. 

UNIDADE 2018 2019 2020 TOTAL 

AGECOM 1 0 0 1 

AGETIC 1 0 0 1 

AGINOVA 0 3 0 3 

CPAN 14 19 13 46 

CPAQ 12 15 0 27 

CPAR 5 0 8 13 

CPCS 5 0 13 18 

CPCX 5 0 24 29 

CPNA 1 0 0 1 

CPNV 1 0 0 1 

CPPP 8 1 17 26 

CPTL 15 17 9 41 

ESAN 0 0 0 0 

FAALC 0 0 12 12 
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FACFAN 3 0 0 3 

FACH 0 2 0 2 

FACOM 1 1 0 2 

FADIR 0 0 0 0 

FAED 12 0 0 12 

FAENG 2 14 11 27 

FAMED 58 0 1 59 

FAMEZ 9 3 3 15 

FAODO 4 0 16 20 

INBIO 13 3 1 17 

INFI 36 1 4 41 

INISA 5 2 0 7 

INMA 10 1 6 17 

INQUI 4 1 8 13 

PROADI 36 80 122 238 

PROAES 1 1 0 2 

PROECE 3 0 0 3 

PROGEP 5 32 0 37 

PROGRAD 2 0 0 2 

PROPLAN 0 1 0 1 

PROPP 0 0 0 0 

RTR 3 19 2 24 

TOTAL 791 

 
Para os sistemas centrais de refrigeração central tipo VRF e CHILLER, o contrato 

nº 06/2018 disponibiliza serviços continuados com fornecimento de peças e cujo 

pagamento é vinculado ao pleno funcionamento dos equipamentos. A prestadora de 

serviços realiza mensalmente as manutenções preventivas e corretivas. Atualmente são 

atendidos, os seguintes setores: Teatro Glauce Rocha, FACOM, FAMED, Reitoria, Pró-

Reitorias, Biblioteca Central, Biomol e Biotério. 

Diante do exposto conclui-se que apesar dos efeitos da pandemia do COVID-19, 

a prestação de serviços no exercício de 2020 avançou, pois mesmo não havendo grande 

circulação de pessoas nas dependências da UFMS ainda assim os serviços foram 

realizados, utilizando-se inclusive da movimentação mínima de pessoas para a execução 

de serviços de melhoria na infraestrutura. Nesse aspecto, a busca de um melhor grau de 
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satisfação da comunidade sem prejudicar a atividade fim da UFMS com interrupções 

torna-se em ponto positivo no âmbito do plano de gestão. 

 
Quadro 63 - Potencialidades, Fragilidades e Ações de Melhoria, no âmbito da 
infraestrutura da UFMS. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de Melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Refrigeração 

Recentes aquisições 
de número 

expressivo de novos 
equipamentos 

Falta de profissional 
com formação 
técnica específica 
para 
acompanhamento 
da contratação  

- Planejamento de nova 
contratação 

Monitoramento de 
Espaços Físicos 

Conhecimentos dos 
espaços existentes 

Gestão dos espaços 
deverá ser 
formalizada 

- Conclusão dos 
levantamentos; 

- Treinamento e formação 
dos gestores dos espaços. 

Manutenção 
preventiva dos 

espaços 

Diminuição do 
número de defeitos e 
manutenções 
corretivas nos 
espaços 

Necessidade de 
aumento do 
número de 
servidores para a 
manutenção 

- Monitoramento dos 
espaços; 

- Cronograma de 
manutenções. 

Melhoria na limpeza e 
conservação dos 

espaços 

Espaços com 
melhores 
conservação para 
utilização 

Necessidade de 
monitoramento 
constante 

- Política de conservação dos 
espaços; 

- Treinamento e formação 
dos gestores dos espaços. 

Fonte: Diserv/UFMS (2021). 

 
Tabela 184 - Ordens de serviços emitidas e finalizadas, por local/UAS 2020. 

CAMPUS O.S. Título da Proposta VALOR  Pago 
Pagamentos 

Futuros 
Situação 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

001/202
0 

Laboratório de 
Nanomateriais - 
Forro PVC 

R$1.466,41 R$1.466,41 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

002/202
0 

Troca Gesso 
Cartonado Banheiro 
Pró-reitora 

R$1.213,24 R$1.213,24 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

003/202
0 

Gesso Acartonado R$1.039,67 R$1.039,67 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

004/202
0 

Troca de vidro ESAN R$6.457,19 R$6.457,19 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

005/202
0 

Pinturas Diversas -
Unid 12 

R$35.129,76 R$35.129,76 
 R$                            

-    
FINALIZADO 
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CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

006/202
0 

Fazenda Escola 
Terenos - Refeitório  

R$123.822,9
3 

R$123.822,9
3 

 R$                            
-    

FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

007/202
0 

Hospital Veterinário 
FAMEZ 

R$7.152,15 R$7.152,15 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

008/202
0 

Hidráulica Diversos 
CGR 

R$3.688,68 R$3.688,68 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

009/202
0 

Toldo em Lona LAC R$6.545,93 R$6.545,93 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

011/202
0 

FACH R$74.696,48 R$74.696,48 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

012/202
0 

Finalização do INBIO R$396,52 R$0,00 R$396,52 
EM 

EXECUÇÃO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 

018/202
0 

Finalização do 
Refeitório 

R$13.173,11 R$13.173,11 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 
(Aditivo) 

051/202
0 

Desentupimentos 
FAMED-FACFAN 

R$3.108,83 R$0,00 R$3.108,83 
EM 

EXECUÇÃO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 
(Aditivo) 

052/202
0 

Reparos e Hidráulica 
Diversos 4 

R$17.423,29 R$0,00 R$17.423,29 
EM 

EXECUÇÃO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRI
A - CIVIL 
(Aditivo) 

053/202
0 

Telhados Diversos R$22.489,60 R$0,00 R$22.489,60 
EM 

EXECUÇÃO 

CPAQ 
016/202

0 

Manutenção Predial 
- Aquidauana - CPAQ 
- Bloco C Unidade 2 

R$43.517,58 R$16.601,76 R$26.915,82 
EM 

EXECUÇÃO 

CPCX 
013/202

0 

Manutenção Predial 
- Campus de Coxim 
MS 

R$13.254,57 R$13.254,57 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CPCS 
028/202

0 
Manutenção Predial 
CPCS - Fase 01 

R$8.333,77 R$0,00 R$8.333,77 
EM 

EXECUÇÃO 

CPCS 
033/202

0 
Manutenção Predial 
- CPCS 

R$5.472,26 R$0,00 R$5.472,26 
EM 

EXECUÇÃO 

CPAN 
014/202

0 
Serviços Gerais de 
Manutenção - CPAN 

R$70.644,88 R$0,00 R$70.644,88 
EM 

EXECUÇÃO 
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BASE DE 
ESTUDOS - 
PANTANAL 

017/202
0 

Reforço Estrutural 
Geral - Base do 
Pantanal 

R$134.660,5
1 

R$0,00 R$134.660,51 
EM 

EXECUÇÃO 

CPAN 
037/202

0 

Telhamento Bloco A 
Fase 01 e Aplicação 
de Selante Unidade 
2 CPAN 

R$50.308,76 R$0,00 R$50.308,76 
EM 

EXECUÇÃO 

CPPP 
042/202

0 
Manutenção Predial 
CPPP 

R$17.163,48 R$0,00 R$17.163,48 
EM 

EXECUÇÃO 

CPNV 
057/202

0 
Manutenção Predial 
CPNV 

R$26.552,36 R$0,00 R$26.552,36 
EM 

EXECUÇÃO 

CPTL 
010/202

0 
Serviços Diversos 
CPTL 

R$56.642,92 R$29.745,47 R$26.897,45 
EM 

EXECUÇÃO 

CPTL 
015/202

0 
Anfiteatro CPTL 1 
ETAPA 1 

R$35.646,42 R$0,00 R$35.646,42 
EM 

EXECUÇÃO 

CPAR 
039/202

0 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL CPAR - 
DIVERSOS 

R$12.696,91 R$0,00 R$12.696,91 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

019/202
0 

Forro de PVC Famez R$1.425,17 R$1.425,17 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

020/202
0 

Hidráulica diversos 2 R$8.027,06 R$8.027,06 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

021/202
0 

Parede do Inqui R$1.591,00 R$1.591,00 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

022/202
0 

Piso bilheteria 
Morenão 

R$15.610,63 R$15.610,63 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

023/202
0 

Revisão da passarela R$5.453,45 R$5.453,45 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

024/202
0 

Troca de pia Famed R$1.997,07 R$1.997,07 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

025/202
0 

Telhado Sedfor R$14.633,86 R$14.633,86 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

030/202
0 

Reparos e Hidráulica 
Diversos 3 

R$5.434,67 R$5.434,67 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

031/202
0 

Telhados 
Fibrocimento 

R$12.376,13 R$12.376,13 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

032/202
0 

Telhados Metálicos R$11.878,31 R$11.878,31 
 R$                            

-    
FINALIZADO 
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Cidade 
Universitária - 
Civil 

034/202
0 

Finalização Fach R$5.528,18 R$5.528,18 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

035/202
0 

Tela Antipombos 
Academia 

R$16.729,03 R$15.140,29 R$1.588,74 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

040/202
0 

Calçada do Paliteiro R$89.678,86 R$83.884,45 R$5.794,41 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

045/202
0 

Chapas de Aço nos 
Vãos AC 1 

R$5.312,06 R$5.312,06 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

047/202
0 

Porta da Biblioteca R$7.379,07 R$6.937,21 R$441,86 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Civil 

048/202
0 

Vidros Faeng e 
Arquitetura 

R$3.395,33 R$3.395,33 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

001/202
0 

Manutenção Elétrica 
(Tomadas e 
Acionamentos) 
Unidade 12 

R$14.641,28 R$14.641,28 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

002/202
0 

Manutenção Elétrica 
(Refletores e 
Revisão nos 
Respectivos 
Circuitos) Unidade 
12 

R$21.208,92 R$21.208,92 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

003/202
0 

Manutenção Elétrica 
Refeitório - Fazenda 
Escola (Terenos) 

R$12.601,01 R$12.601,01 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

004/202
0 

Manutenção Elétrica 
Antena Rádio 
Educativa UFMS - 
Parte 1 

R$5.931,02 R$5.931,02 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

005/202
0 

Manutenção Elétrica 
Antena Rádio 
Educativa UFMS - 
Parte 2 

R$9.291,28 R$9.166,05 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

006/202
0 

Manutenção Elétrica 
Antena Rádio 
Educativa UFMS - 
Parte 3 

R$1.878,40 R$1.878,40 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

007/202
0 

Manutenção Elétrica 
- Iluminação Cênica 
do Paliteiro 

R$19.777,00 R$9.890,12 R$9.886,88 
EM 

EXECUÇÃO 
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Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

008/202
0 

Manutenção Elétrica 
- Refletores Setor 2 - 
FAMED, FAODO, 
INISA 

R$6.790,71 R$6.790,71 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

009/202
0 

Poda Sobre Rede de 
Alta Tensão FAMED 

R$6.312,10 R$6.312,10 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

010/202
0 

Manutenção Elétrica 
FACH - Parte 1 

R$23.148,85 R$0,00 R$23.148,85 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

001/202
0 

Manutenção Elétrica 
- Iluminação do 
Corredor Central 

R$198.614,4
5 

R$132.557,2
9 

R$66.057,16 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

002/202
0 

Manutenção 
Elétrica - Refletores 

Setor 2, FAODO, 
FAMED E INISA 

R$21.073,02 R$21.073,02 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

003/202
0 

 CALHAS E 
TOMADAS, 

MECÂNICA DOS 
SOLOS (FAENG) E 

TOMADAS, 
PARASITOLOGIA DE 

PEIXES (FAMEZ) 

R$2.269,44 R$2.269,44 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

004/202
0 

Gerador Biotério R$14.335,43 R$0,00 R$14.335,43 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

005/202
0 

PODA 
EMERGENCIAL 
SETOR 2 REDE 

COMPACTA DE ALTA 
TENSÃO 

R$1.939,67 R$1.939,67 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

006/202
0 

ILUMINAÇÃO 
TORRES MORENÃO 

R$19.156,21 R$19.156,21 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

007/202
0 

ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA PALITEIRO 

E BANDEIRAS 
R$14.505,26 R$14.505,26 

 R$                            
-    

FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

008/202
0 

ALIMENTAÇÃO DAS 
CANCELAS DO 

LAMOXARIFADO 
CENTRAL 

R$3.339,15 R$3.339,15 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

009/202
0 

Manutenção Elétrica 
FACH - Parte 2 

R$17.566,43 R$0,00 R$17.566,43 
EM 

EXECUÇÃO 

Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

010/202
0 

Poda Emergencial 
Setor 3 (Química) 

R$1.174,03 R$1.174,03 
 R$                            

-    
FINALIZADO 
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Cidade 
Universitária - 
Elétrica 

011/202
0 

Letras - "Bat 
Caverna" 

R$4.822,34 R$4.822,34 
 R$                            

-    
FINALIZADO 

CPAQ 
029/202

0 

Manutenção Predial 
Aquidauana - 
Unidade 1 e 2 

R$81.942,71 
 R$                 

-    
R$81.942,71 

EM 
EXECUÇÃO 

CPCS 
036/202

0 
Manutenção Predial 

CPCS - Fase 02 
R$9.697,00 

 R$                 
-    

R$9.697,00 
EM 

EXECUÇÃO 

CPCX 
043/202

0 

Fechamento de 
Caixas de Ar 

Condicionado - 
CPCX 

R$2.726,00 
 R$                 

-    
R$2.726,00 

EM 
EXECUÇÃO 

CPCS 
046/202

0 

Troca de TP da 
cabine de força e 

para-raio do 
transformador do 

barracão 

R$5.120,64 
 R$                 

-    
R$5.120,64 

EM 
EXECUÇÃO 

CPCS 
056/202

0 

Aditivo - 
Manutenção Predial 

CPCS 
R$11.639,96 

 R$                 
-    

R$11.639,96 
EM 

EXECUÇÃO 

CPAN 
055/202

0 

Serviços de Elétrica 
nas Unidades 01 e 

02 
R$47.597,24 

 R$                 
-    

R$47.597,24 
EM 

EXECUÇÃO 

CPPP 
044/202

0 

Manutenção 
Elétrica CPPP - 

Iluminação Externa 
(Manutenção, 
Instalação e 
Adaptação) 

R$49.977,60 
 R$                 

-    
R$49.977,60 

EM 
EXECUÇÃO 

CPNV 
049/202

0 

Iluminação Externa - 
Manutenção: 
Instalação e 
Adaptação 

R$69.896,27 
 R$                 

-    
R$69.896,27 

EM 
EXECUÇÃO 

CPNA 
050/202

0 

Manutenção 
Elétrica - 

Instalação/Adaptaçã
o da Iluminação 

Externa 

R$52.858,07 
 R$                 

-    
R$52.858,07 

EM 
EXECUÇÃO 

CPTL 
026/202

0 
Anfiteatro CPTL 1 

Etapa 2 
R$25.946,60 

 R$                 
-    

R$25.946,60 
EM 

EXECUÇÃO 

CPTL 
027/202

0 
Fábrica de Software 

CPTL 1 
R$32.046,89 

 R$                 
-    

R$32.046,89 
EM 

EXECUÇÃO 

CPAR 
038/202

0 
Troca de Calha - 

CPAR 
R$10.800,03 

 R$                 
-    

R$10.800,03 
EM 

EXECUÇÃO 

CPAR 
041/202

0 
Manutenção Predial 

no CPAR 
R$4.476,14 

 R$                 
-    

R$4.476,14 
EM 

EXECUÇÃO 

Fonte: SEMAN/DINFRA (2020). 
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A atuação da Secretaria de Manutenção Predial – SEMAN/DINFRA no período de 

2020 contou com a emissão de cerca de 77 (setenta e sete) Ordens de Serviço para 

atendimento das necessidades de manutenção no Campus de Campo Grande e para os 

Campi do interior. Os valores referentes às ordens de serviços emitidas em 2020 

perfazem o montante de R$ 1.824.249,24 (um milhão e oitocentos e vinte e quatro mil 

e duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e os serviços já finalizados 

contabilizam um total de R$ 821.868,24 (oitocentos e vinte e um mil e oitocentos e 

sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 

Na sequência, apresenta-se a distribuição dos recursos com manutenção predial 

por unidade: 

 
Figura 16 - Distribuição dos recursos de manutenção predial, por UAS. 

 

 
Dentre os serviços executados em 2020, destacam-se a continuidade nas ações 

de contenção de perdas de recursos hídricos com reparos em pontos de vazamentos, as 

pinturas realizadas na Unidade 12, 7-A, Restaurante Universitário e no Complexo 

Multiuso, e as trocas de telhas nos blocos B, D e E do Campus do Pantanal – CPAN.  Na 

parte elétrica, foram substituídos e instalados cerca de 70 refletores de LED em vários 

pontos em torno dos prédios do Setor 2. 

No mesmo período, realizaram-se 26 viagens aos Campi do interior e Base de 

Estudos do Pantanal visando o levantamento das necessidades das unidades, avaliações 

técnicas e a fiscalização dos serviços de manutenção predial e 7 viagens de servidores 



 

628 
  

técnicos da área de eficiência energética para execução de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva. 

Os serviços emergenciais (tickets) abertos em 2020 pela comunidade acadêmica 

por meio do Sistema de Solicitação de Serviços da PROADI 

(https://proadi.ufms.br/solicitacao-de-servico/) totalizaram 1.425 (um mil, 

quatrocentos e vinte e cinco), incluindo as manutenções elétricas. Deste montante, 

1.064 (um mil e sessenta e quatro) foram atendidos com êxito ou com solução de 

contorno, o que representa um percentual de serviços executados de 75%, e as demais 

demandas, diante do cenário de COVID-19, implicando consequentemente na 

impossibilidade de atendimento oportunamente em sua totalização, gerando dilação de 

prazo para seu atendimento. 

Destaca-se que, apesar do contexto desafiador das restrições impostas pela 

pandemia, a SEMAN/DINFRA manteve a continuidade nos serviços de manutenção 

visando atender de forma satisfatória a comunidade acadêmica em geral. 

Em relação a eficiência energética, o consumo de energia elétrica em 2020 

reduziu em 41% quando comparado ao ano de 2019. Esta redução se deu em virtude da 

suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presencias devido ao contexto 

de pandemia e somadas as ações de substituição das lâmpadas antigas por novas com 

tecnologia LED. 

No ano de 2019 foram adquiridas cerca de 6.000 lâmpadas LED para substituição 

nos ambientes internos da UFMS, em 2020 foram instaladas em média de 1.000 

lâmpadas. Destaca–se também a implementação do Projeto de Eficiência Energética da 

ENERGISA, no qual a concessionária custeou a substituição das lâmpadas antigas do 

arruamento do Setor 1 por 299 luminárias de LED. Com esta ação estima-se uma 

economia de energia elétrica de 247,67 MWh ao ano e uma redução na demanda média 

na ponta de 59,26 kW. 

Desde o ano de 2019, a SEMAN/DINFRA tem acompanhado sistematicamente os 

consumos de água e esgoto da Cidade Universitária. O acompanhamento sistemático, 

juntamente com a aplicação de métodos indicadores de perdas (mínimo consumo 

noturno, comparativo de consumo de água/esgoto, entre outros), permitiu que fosse 

iniciado o serviço, ainda que precário, de controle de perdas no sistema de 

abastecimento da UFMS. 
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Desta forma, com esses dados em mãos, no mês de maio de 2020 foi executado 

o serviço de investigação de vazamentos, e por meio do acompanhamento e fiscalização 

da Secretaria de Manutenção Predial, foi possível encontrar alguns pontos de alteração 

de consumo, em especial o vazamento de cerca de 600 metros cúbicos por dia que se 

encontrava nas instalações subterrâneas do Estádio Morenão. 

É importante ressaltar a redução de cerca de 57% no consumo de água tratada e 

de 43% no consumo de esgoto em relação ao ano de 2018. Essa economia se deu em 

decorrência de ações conjuntas de monitoramento conduzidas pela SEMAN/DINFRA e 

AUD/RTR, e devido também às ações para manutenção da rede hídrica da UFMS 

buscando a contenção de perdas de recursos. 

 

3.5.1.1 Bibliotecas - PROGRAD 
 

Neste subitem são apresentadas informações sobre o Sistema de Bibliotecas da 

UFMS, obtidas junto à Coordenadoria de Bibliotecas e balizadas pela Pró-reitoria de 

Graduação. 

Assim como nos anos anteriores, a manutenção predial das Bibliotecas do 

Sistema ficou sob responsabilidade da Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura – 

PROADI. 

Após reformular seu layout em 2019, a Biblioteca Central passou a acolher e a 

acomodar com mais conforto seus usuários. A Biblioteca Central recebeu ainda novos 

mobiliários, entre eles 9 sofás, perfazendo um total de 18 sofás, 21 novos armários de 

guarda-volumes, colocando à disposição do usuário 368 escaninhos, aumentando 

significativamente a quantidade existente em anos anteriores. 

Na Tabela 185 apresentamos a composição da infraestrutura do Sistema de 

Bibliotecas em 2020. 

 
Tabela 185 - Infraestrutura das bibliotecas em 2020. 

ESPAÇO ESPECIFICAÇÃO 

BIBLIOTECA  

BC 
CPA

N 
CPAQ 

CPA
R 

CPCS 
CPC

X 
CPN

A 
CPNV 

CPP
P 

CPTL 

Área total 
(m²) 

Área ocupada 
pelo prédio da 

Biblioteca 

3.62
6  

550 
242,2

2 
400 96 143 108 

116,3
2 

117,
4 

723,77 
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Acervo 

Estante dupla 
face 

427 110 101 40 14 29 15 6 15 140 

Estante face 
única 

90 33 31 3 9 2 5 0 0 78 

Expositor 2 1 1 5 0 0 0 0 1 2 

Guarda 
Volumes  

Guarda volumes 
com chave para 

usuários 
cadastrados (por 

espaço 
individual) 

368 48 32 48 48 16 16 24 16 128 

Guarda volumes 
sem chave para 
visitantes (por 

espaço 
individual) 

24 78 0 12 0 10 0 0 16 10 

Salas de 
Estudos em 

Grupo 

Salas reservadas 
para grupos  

2 0 0 6 0 0 0 0 0 10 

Catálogos 
para consulta 

ao acervo 

Computadores 
exclusivos para 

acesso ao 
catálogo da 
Biblioteca 

8 5 0 1 1 2 1 4 1 6 

Mobiliário 
para Estudo 

Cabine individual 
presente no 

salão de leitura 
135 11* 6 10 19 4 6 10 3 22 

Mesa de reunião 
presente no 

salão de leitura 
10 14 1 1 6 3 3 8 6 9 

Mesa de reunião 
presente nas 

Salas de Estudos 
em Grupo 

8 0 0 6 0 0 0 0 0 21 

Computador
es de 

pesquisa 

Computadores 
reservados para 

pesquisas 
acadêmicas 

15 6 8** 3 4 4 7 4 5 08 

Administraçã
o 

Mesa individual 28 4 6 3 3 2 2 2 4 5 

Mesa de reunião 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

Assentos 

Assentos para 
estudo 

232 77 10 48 48 20 28 36 37 140 

Assentos para 
área 

Administrativa 
32 10 5 4 3 2 2 2 4 11 

*Cabines Duplas 
**1 Computador de pesquisa para deficiente visual e baixa visão 
Fonte: Bibliotecas do Sistema, 26 nov. 2020. 
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Em 2020, a Proadi fez a remoção de 4 Salas de Estudos em Grupo da Biblioteca 

Central, pois as mesmas apresentavam desgastes estruturais do tempo e avarias 

sofridas por fortes chuvas comprometendo a segurança dos usuários. Novas Salas de 

Estudos em Grupo estão previstas pela Coordenadoria de Projetos, Obras e 

Sustentabilidade – CPO/PROADI, que iniciou em 2020 um estudo para ampliação e 

adequação dos espaços da Biblioteca Central. 

A Biblioteca Central recebeu ainda 3 novos totens oriundos da 71ª Reunião Anual 

da Sociedade Científica para o Progresso da Ciência – SBPC, realizada em 2019 na UFMS, 

que são utilizados para pesquisa no acervo e orientações ao usuário. 

 

3.5.1.1.1 Acervo do Sistema de Bibliotecas 

 
O acervo físico do Sistema de Bibliotecas da UFMS é composto por bibliografias 

básicas e complementares presentes nas ementas e planos de ensino dos cursos 

institucionais, incluindo livros, teses e dissertações, CDs, DVDs, periódicos, folhetos, 

normas técnicas e mapas. O acervo virtual é composto por ebooks adquiridos via licença 

perpétua, ebooks de assinatura (Portal Minha Biblioteca) e documentos inseridos no 

Repositório Institucional da UFMS. 

Apresenta-se na tabela a seguir o quantitativo de títulos do Sistema de 

Bibliotecas nos anos de 2018, 2019 e 2020. 
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Tabela 186 - Quantitativo de TÍTULOS por tipo de material – 2018, 2019 e 2020. 

Bibliotec
as 

Livros CDs e DVDs 
Periódicos 
(fascículos) 

Mapas 
Teses e 

dissertações 
impressas 

Folhetos 

Outros Materiais 
(catálogos, 

artigos, normas 
técnicas) 

Total 

2018 2019 2020 
201

8 
201

9 
202

0 
201

8 
201

9 
202

0 
201

8 
201

9 
202

0 
201

8 
201

9 
202

0 
201

8 
201

9 
202

0 
201

8 
201

9 
202

0 
2018 2019 2020 

Bibliotec
a 
Central 

61132 63321 64285 103 99 99 
160

1 
160

2 
160

4 
3 3 3 

141
2 

140
9 

140
9 

48 81 105 300 300 300 64599 66815 67805 

CPAN 19180 19407 19416 3 3 3 85 85 86 12 12 12 0 0 0 0 0 1 7 7 7 19287 19514 19525 

CPTL 21304 21594 21661 2 3 3 67 67 68 31 31 31 5 5 5 31 31 31 1 1 1 21441 21732 21800 

CPAQ 18871 19072 19077 24 25 25 54 54 55 19 19 19 8 10 10 0 0 2 0 1 1 18976 19181 19189 

CPCX 3829 3940 3953 1 1 1 68 68 69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3900 4011 4025 

CPNV 2384 2608 2626 3 3 3 60 60 61 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 7 7 2455 2680 2699 

CPAR 3387 3584 3593 20 20 20 30 31 32 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3440 3638 3648 

CPNA 1929 2236 2314 2 2 2 82 82 83 1 1 1 0 0 0 1 1 2 3 3 3 2018 2325 2405 

CPCS 1469 1621 1632 3 3 3 67 67 68 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 12 12 1555 1707 1719 

CPBO 199 46 46 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 203 50 49 

CPPP 1027 1248 1252 1 1 1 27 27 29 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1057 1278 1284 

TOTAL  
134.71

1 
138.67

7 
139.85

5 
162 160 160 

2.14
4 

2.14
6 

2.15
7 

66 66 66 
1.42

6 
1.42

5 
1.42

5 
89 122 150 333 335 335 

138.93
1 

142.93
1 

144.14
8 

Fonte: Software Pergamum, 26 nov. 2020. 
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A pandemia da COVID-19 dificultou a entrega de materiais licitados afetando 

também as doações de materiais bibliográficos, que foram suspensas desde meados de 

março de 2020. Esses fatores contribuíram para a queda do aumento no número de 

títulos impressos se comparado ao ano de 2019.  Cabe lembrar que a alteração na 

quantidade de títulos também é resultado da padronização ocorrida pelo bibliotecário 

dentro do Sistema Pergamum. Esta padronização resulta em agrupar títulos idênticos 

presentes em diferentes Bibliotecas da UFMS em um único registro, mantendo o 

catálogo online livre de informações duplicadas, ambiguidades e facilitando a pesquisa 

do usuário. 

A Tabela 187 mostra resumidamente o quantitativo geral de títulos do Sistema 

de Bibliotecas. 

 
Tabela 187 - Quantitativo geral de TÍTULOS do Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 
2019 e 2020 (tabela resumida). 

Bibliotecas 2018 2019 2020 

Biblioteca Central 64.599 66.815 67.805 

CPAN 19.287 19.514 19.525 

CPTL 21.441 21.732 21.800 

CPAQ 18.976 19.181 19.189 

CPCX 3.900 4.011 4.025 

CPNV 2.455 2.680 2.699 

CPAR 3.440 3.638 3.648 

CPNA 2.018 2.325 2.405 

CPCS 1.555 1.707 1.719 

CPBO 203 50 49 

CPPP 1.057 1.278 1.284 

TOTAL PARCIAL 138.931 142.931 144.148 

Ebooks de Aquisição Perpétua 18.157 18.157 18.157 

Repositório Institucional 3.019 3108 3.188 

Ebooks de Assinatura (Portal 
Minha Biblioteca) 

6.500 6.500 12.019 

TOTAL GERAL 166.607 170.696 177.512 

Fonte: Software Pergamum, 25 nov. 2020. 
 

Na tabela acima apresenta-se também o quantitativo de ebooks adquiridos via 

licença perpétua, o quantitativo de ebooks acessados via assinatura (Portal Minha 

Biblioteca) e o quantitativo de documentos existentes no Repositório Institucional. 
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Embora o aumento no número de títulos impressos tenha sido menor em 2020, 

o novo contrato celebrado entre a UFMS e o Portal Minha Biblioteca apresentou 

significativo aumento no número de títulos disponíveis à comunidade acadêmica. Foram 

mais de 5.500 novos títulos para acesso em todas as áreas do conhecimento. 

Abaixo um panorama da evolução do quantitativo de exemplares por tipo de 

material, incluindo materiais incorporados por compra, doação e permuta: 
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Tabela 188 - Quantitativo de EXEMPLARES por tipo de material – 2018, 2019 e 2020. 

Biblioteca
s 

Livros CDs e DVDs Periódicos (fascículos) Mapas 
Teses e 

dissertações 
impressas 

Folhetos 

Outros Materiais 
(catálogos, 

artigos, normas 
técnicas) 

Total 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Biblioteca 
Central 

157061 161965 163909 359 339 340 86037 86097 86150 6 6 6 1721 1713 1720 79 137 165 11 11 11 
24527

4 
25026

8 
25230

1 

CPAN 48120 48720 48812 11 11 11 688 688 694 27 27 27 0 0 0 0 0 1 12 12 12 48858 49458 49557 

CPTL 60145 60772 61075 3 7 7 639 639 644 31 31 31 5 5 5 62 62 62 0 0 0 60885 61516 61824 

CPAQ 42999 43473 43568 25 26 26 559 559 564 37 37 37 8 10 10 0 0 2 0 0 0 43628 44105 44207 

CPCX 8905 9267 9314 1 1 1 887 887 900 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9794 10156 10216 

CPNV 6654 7050 7113 3 3 3 435 435 440 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 12 12 7106 7502 7570 

CPAR 10553 10915 10960 73 73 73 302 398 403 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 10932 11390 11440 

CPNA 4554 5000 5112 4 4 4 994 994 999 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 5556 6002 6120 

CPCS 5432 5750 5806 4 4 4 1125 1176 1199 0 0 0 0 0 0 9 9 9 14 14 14 6584 6953 7032 

CPBO 223 51 50 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 54 52 

CPPP 4346 4749 4781 1 1 1 178 178 219 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4526 4929 5002 

TOTAL  348.992 357.712 360.500 484 469 470 91.847 92.054 92.214 102 102 102 
1.73

5 
1.72

9 
1.73

6 
158 216 248 51 51 51 

44336
9 

45233
3 

45532
1 

Fonte: Software Pergamum, 26 nov. 2020.
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A Tabela 189 apresenta a evolução do acervo bibliográfico do Sistema de 

Bibliotecas da UFMS nos anos de 2018, 2019 e 2020. Para efeito da análise são 

considerados o quantitativo de livros, CDs e DVDs, periódicos (fascículos), mapas, teses e 

dissertações impressas, folhetos e outros materiais (catálogos, artigos, normas técnicas). 

 
Tabela 189 - Evolução do acervo bibliográfico (livros, CDs e DVDs, periódicos (fascículos), 
mapas, teses e dissertações impressas, folhetos e outros materiais (catálogos, artigos, 
normas técnicas) do Sistema de Bibliotecas da UFMS – diferença entre os anos de 2018, 
2019 e 2020 (exemplares). 

Ano BC CPAN CPAQ CPAR CPCS CPCX CPNA CPNV CPPP CPTL CPBO Total/Ano 

2018 3422 95 190 484 48 113 112 126 109 177 -9 4.867 

2019 4994 600 477 458 369 362 446 396 403 631 -172 8.964 

2020 2033 99 102 50 79 60 118 68 73 308 -2 2.988 

TOTAL 10.449 794 769 992 496 535 676 590 585 1.116 -183 16.819 

Média 3483 264,67 256,3 330,6 165,3 178,3 225,3 196,6 195 372 -61 5606,3 

Fonte: Software Pergamum, 25 nov. 2020. 

 
Observamos que, embora a evolução de exemplares não tenha sido expressiva, o 

crescimento não foi interrompido. 

 
Tabela 190 - Número de exemplares de livros incorporados ao acervo das Bibliotecas da 
UFMS – 2018, 2019 e 2020. 

Ano BC CPAN CPAQ CPAR CPCS CPCX CPNA CPNV CPPP CPTL CPBO Total/Ano 

2018 3140 89 176 480 8 104 105 121 107 173 -5 4498 

2019 4904 600 474 362 318 362 446 396 403 627 -172 8720 

2020 1944 92 95 45 56 47 112 63 32 303 -1 2788 

TOTA
L 

9.988 781 745 887 382 513 663 580 542 1.103 -178 16.006 

Fonte: Software Pergamum, 25 nov. 2020. 

 
O livro continua sendo o material mais incorporado ao acervo em relação aos 

demais tipos de materiais. Isso ocorre principalmente com as sugestões realizadas pelos 

professores para a compra de livros e pela adoção do repositório institucional para 

armazenamento de teses e dissertações digitalizadas. 

 

3.5.1.1.2 Repositório institucional 

 
A Resolução nº 67 – COUN/UFMS, que estabelece os procedimentos e as normas 

para o Depósito da Produção Intelectual no Repositório Institucional da UFMS foi aprovada 

em de 12 de novembro de 2020. A Coordenadoria de Bibliotecas e a Agência de Tecnologia 

da Informação e Comunicação – AGETIC estudam neste momento os fluxos de acesso ao 
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portal e a migração de dados já existentes em outras plataformas, a fim de iniciar a 

submissão de toda produção intelectual da UFMS. 

 
Tabela 191 - Evolução do quantitativo de documentos do Repositório Institucional da 
UFMS – 2018, 2019 e 2020. 

2018 2019 2020 

3.019 3.108 3.188 

Fonte: Repositório Institucional, 26 nov. 2020 (https://repositorio.ufms.br:8443/jspui/). 

 

3.5.1.1.3 Usuários do Sistema de Bibliotecas 

 
São usuários do Sistema de Bibliotecas: a comunidade acadêmica (estudantes dos 

cursos de graduação, pós-graduação, professores e técnicos administrativos) e a 

comunidade externa. 

Abaixo são apresentados os dados relativos ao fluxo de usuários nas Bibliotecas da 

UFMS nos anos de 2018, 2019 e 2020: 

 
Tabela 192 - Fluxo de usuários no Sistema de Bibliotecas – 2018, 2019 e 2020. 

Bibliotecas 2018 2019 2020 Total 

Biblioteca Central 278646 296116 56731 631493 

CPAN 56475 52746 19061 128282 

CPAQ 11336 34208 1197 46741 

CPAR 11265 3808 1404 16477 

CPCS 2504 2493 216 5213 

CPCX 7706 7934 589 16229 

CPNA 2669 3381 224 6274 

CPNV 3168 3998 638 7804 

CPPP 7879 8085 2511 18475 

CPTL 82000 90790 9615 182405 

TOTAL 463.648 503.559 92.186 1.059.393 

Fonte: Relatórios do Sistema de Bibliotecas, 26 nov. 2020. 

 
Devido a pandemia da COVId-19 e as restrições impostas em meados de março ao 

atendimento nas Bibliotecas da UFMS (redução de horário de atendimento, escalas 

alternativas de trabalho presencial, trabalho remoto) ocorreu uma grande redução no 

fluxo de usuários do Sistema. 

De abril a setembro de 2020 as Bibliotecas da UFMS foram fechadas ao público 

atendendo presencialmente apenas solicitações emergenciais para devoluções de livros 

de formandos ou de usuários que solicitaram o desligamento da instituição. Os demais 

https://repositorio.ufms.br:8443/jspui/
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atendimentos foram realizados de forma remota, incentivando que os usuários utilizassem 

os recursos online como a Plataforma Minha Biblioteca e o Portal de Periódicos CAPES. 

Após aprovação da Pró-reitoria de Graduação, Comitê Operativo de Emergência e 

Comissão de Biossegurança da UFMS foi publicado o Plano de Biossegurança para 

Atendimento ao Público das Bibliotecas da UFMS por meio da Instrução Normativa nº 29, 

de 23 de setembro de 2020, visando retorno gradual das atividades do Sistema de 

Bibliotecas. Mesmo com a publicação e devido ao retorno agendado das atividades de 

empréstimo e devolução, o fluxo de usuários continuou abaixo em relação aos anos 

anteriores. 

 

3.5.1.1.4 Empréstimos no sistema de bibliotecas 

 
Embora fechadas, as bibliotecas registraram um impacto significativo no serviço de 

empréstimo oferecido pelo sistema. Nota-se a redução no número de empréstimos na 

tabela a seguir: 

 
Tabela 193 - Empréstimo domiciliar normal, especial e renovação de materiais 
bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 2019 e 2020. 

Bibliotecas 2018 2019 2020 Total 

Biblioteca Central 107313 102563 32472 242348 

CPAN 11255 9877 2104 23236 

CPAQ 9122 8694 1741 19557 

CPAR 8523 6832 1498 16853 

CPCS 2175 1963 383 4521 

CPCX 4542 4511 828 9881 

CPNA 1438 2648 489 4575 

CPNV 2005 2538 700 5243 

CPPP 3163 3540 996 7699 

CPTL 31038 24630 5959 61627 

TOTAL GERAL 180.574 167.796 47.170 395.540 

Fonte: Software Pergamum, 26 nov. 2020. 

 
A seguir, apresentamos o relatório consolidado de empréstimo e renovação de 

materiais por categoria de usuário. 

 
Tabela 194 - Empréstimo domiciliar normal, especial e renovação de materiais 
bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFMS por categoria de usuário – 2018, 2019 e 
2020. 

Categoria de Usuários 2018 2019 2020 Total 

Estudante de Graduação 170574 152879 41784 365237 

Estudante de Pós-Graduação 875 4664 1.596 7135 
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Professor 5653 6420 2.673 14746 

Servidor Técnico-Administrativo 3472 3620 1.018 8110 

Usuário Temporário 0 211 99 310 

Estudante de Entidade Conveniada 0 2 0 2 

TOTAL GERAL 180.574 167.796 47.170 395.540 

            Fonte: Software Pergamum, 26 nov. 2020. 

 
A tabela acima nos permite avaliar que o empréstimo e a renovação continuam 

predominantes entre os estudantes da graduação, principalmente devido ao número de 

usuários desta categoria ser maior que os demais na UFMS. O número do indicador da pós-

graduação poderia ser maior se os servidores da UFMS, que vem cursando pós-graduação 

na instituição, utilizassem um cadastro de estudante, e não seu cadastro de servidor, para 

empréstimo e renovação. 

Na tabela abaixo é possível visualizar a junção entre Empréstimo Domiciliar Normal 

e Empréstimo Domiciliar Especial, por área do conhecimento, do Sistema de Bibliotecas da 

UFMS: 

 
Tabela 195 - Empréstimo Domiciliar Normal e Empréstimo Domiciliar Especial de materiais 
bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFMS por área de conhecimento – 2018, 2019 
e 2020. 

Área 2018 2019 2020 Total 

0 3043 2900 745 6688 

100 3933 3700 916 8549 

200 128 161 26 315 

300 16222 14206 3281 33709 

400 2279 2106 519 4904 

500 18861 18116 5280 42257 

600 25578 24746 6134 56458 

700 1411 1362 387 3160 

800 2693 2533 600 5826 

900 2996 2779 671 6446 

Literatura 417 395 34 846 

Total 77.561 73.004 18.593 169.158 

Fonte: Software Pergamum, 26 nov. 2020. 
 

3.5.1.1.5 Materiais recuperados 

 
A recuperação de materiais bibliográficos tem como intuito prolongar a vida útil do 

material, que tem seu desgaste ocasionado por usos frequentes, agentes biológicos 

(fungos, bactérias e outros) e mau uso. 
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O número de materiais recuperados diminuiu ainda mais comparando-se aos anos 

de 2018 e 2019, tanto pela pandemia quanto pela falta de materiais, pois o serviço 

aguardava a publicação de novas atas para aquisição de novos suprimentos. As atas foram 

publicadas em novembro de 2020 pela PROADI, mas o serviço continua suspenso 

aguardando a chegada dos suprimentos e devido à pandemia da COVID-19. 

 
Tabela 196 - Materiais Recuperados pelo Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 2019 e 
2020. 

Bibliotecas 2018 2019 2020 Total 

Biblioteca Central 1873 649 110 2632 

CPAN 2658 220 127 3005 

CPAQ 204 100 0 304 

CPAR 0 0 0 0 

CPCS 0 1 0 1 

CPCX 0 25 4 29 

CPNA 0 21 0 21 

CPNV 0 9 0 9 

CPPP 3 1 0 4 

CPTL 12 32 93 137 

Total 4.750 1.058 334 6.142 

Fonte: Relatórios da Divisão de Acesso à Informação, 26 nov. 2020. 

 

3.5.1.1.6 Treinamentos no Sistema de Bibliotecas 

 
Entre todos os treinamentos e eventos promovidos pelas Bibliotecas do Sistema 

três são destaques: orientação quanto às normas da ABNT, capacitação em bases de dados 

como o Portal de Periódicos Capes e em plataformas de livros eletrônicos; e visitas 

orientadas. 

Eventos de lazer, educativos e informativos também são oferecidos durante todo 

o ano, como a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que em 2020 teve sua 7ª edição. 

Este ano a pandemia levou o Sistema de Bibliotecas a adotar uma nova forma de 

interação com seu usuário, promovendo seus treinamentos e eventos via 

videoconferência. A Semana da Biblioteca ofereceu treinamentos online, tendo a 

participação da comunidade acadêmica e comunidade externa entre os dias 26 a 30 de 

outubro de 2020. 

O impacto na estatística se deve à adequação da abordagem online que será 

adotada em definitivo, em conjunto com os treinamentos e eventos presenciais, pós 

pandemia. 
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Tabela 197 - Usuários capacitados nos treinamentos e eventos oferecidos pelo Sistema de 
Bibliotecas – 2018, 2019 e 2020. 

Bibliotecas 2018 2019 2020 Total 

Biblioteca Central 1462 1091 750 3303 

CPAN 0 48 0 48 

CPAQ 526 1220 0 1746 

CPAR 150 8 0 158 

CPCS 0 0 20 20 

CPCX 86 0 64 150 

CPNA 0 1139 17 1156 

CPNV 0 0 0 0 

CPPP 259 528 48 835 

CPTL 146 3 0 149 

Total 2.629 4.037 899 7.565 

         Fonte: Relatórios da Divisão de Acesso à Informação, 25 nov. 2020. 

 
Previsto para 11 de dezembro de 2020, o II Fórum de Gestores do Sistema de 

Bibliotecas reunirá, online, os responsáveis pelas Bibliotecas da UFMS a fim de favorecer 

a troca de experiências e abordar questões referentes à aquisição e ao processamento 

técnico de materiais. 

3.5.1.1.7 Aquisição via licitação no Sistema de Bibliotecas 

 
Seguindo critérios da Resolução nº 146, de 28 de dezembro de 2018, que trata das 

Regras de Funcionamento do Sistema de Bibliotecas e norteia a política de 

desenvolvimento de coleções do Sistema, em 2020, a aquisição de materiais priorizou o 

desenvolvimento de Atas de Registro de Preço – ARP construídas a partir de setembro de 

2019. Atualmente estão sendo empenhados materiais bibliográficos presentes em 9 Atas. 

Nas 5 atas de 2019, foi prevista a aquisição de 1.263 títulos (640 para a Biblioteca 

Central e 623 para as demais Bibliotecas do Sistema) e 5.926 exemplares (3.254 para a 

Biblioteca Central e 2.672 para as demais Bibliotecas do Sistema); com valor total previsto 

de R$706.824,30 (R$452.241,66 para a Biblioteca Central e R$254.582,64 para as demais 

Bibliotecas do Sistema).  

Em maio de 2020, foram desenvolvidas mais 3 ARPs para a compra de 957 títulos 

(572 títulos para a Biblioteca Central e 385 para as demais Bibliotecas do Sistema), 1.688 

exemplares (592 exemplares para a Biblioteca Central e 1.096 para as demais Bibliotecas 

do Sistema), no valor previsto de R$ 157.078,43 (R$ 33.059,40 para a Biblioteca Central e 
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R$ 124.019,03 para as demais Bibliotecas do Sistema). A ARP, como um todo, visou 

contemplar as bibliografias dos cursos novos.  

Ainda, para atender à demanda dos demais cursos novos da UFMS, mais uma ARP 

foi confeccionada no mês de outubro de 2020. Foram solicitados 76 títulos (45 títulos para 

a Biblioteca Central e 31 para as demais Bibliotecas do Sistema), 728 exemplares (573 

exemplares para a Biblioteca Central e 155 para as demais Bibliotecas do Sistema), com 

previsão de gasto de R$ 108.350,81 (R$ 87.759,91 para a Biblioteca Central e R$ 20.590,90 

para as demais Bibliotecas do Sistema). 

3.5.1.1.8 Portal Minha Biblioteca 

 
O Portal Minha Biblioteca é uma assinatura eletrônica de ebooks de todas as áreas 

do conhecimento. Seus ebooks são acessados através do catálogo online do Sistema, nas 

dependências das bibliotecas da UFMS ou remotamente. 

A quantidade de acessos aos ebooks vem crescendo ano a ano, uma vez que, além 

da qualidade dos títulos apresentados, a comunidade acadêmica vem utilizando os 

mesmos em Projetos Pedagógicos de Curso e Planos de Ensino das disciplinas com 

bibliografias que estão disponíveis no Portal. 

O número de acessos ao Portal cresceu exponencialmente em 2020, tendo alguns 

fatores determinantes: a pandemia da Covid-19 e a adoção do estudo remoto pela UFMS; 

o aumento nos títulos proporcionados pelo novo contrato celebrado entre a UFMS e a 

empresa Minha Biblioteca LTDA; e o acesso off-line também advindo da nova contratação. 

 
Tabela 198 - Quantitativo de acessos do Portal Minha Biblioteca pelos usuários do Sistema 
de Bibliotecas da UFMS – 2018, 2019 e 2020. 

Ano 2018 2019 2020 

Acessos 79.425 128.561 201.614 

Fonte: Empresa Minha Biblioteca, 26 nov. 2020. 

 
Em 2020 ocorreram 73.053 (setenta e três mil e cinquenta e três) acessos a mais 

que no ano de 2019, quase a totalidade dos acessos realizados em 2018, consolidando a 

importância da manutenção de ebooks como complemento aos estudos da comunidade 

acadêmica e, possivelmente, como metodologia permanente e básica de pesquisa, 

conforme tendência mundial. 

 

3.5.1.1.9 Plataforma Target GEDWEB 
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Contratada em julho de 2020, a plataforma Target GEDWEB apresenta normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e normas praticadas no Mercosul, além 

de permitir acesso à diários oficiais. 

As normas estão disponíveis por meio do catálogo online do Sistema de Bibliotecas 

e são destinadas à toda comunidade acadêmica. 

 
Tabela 199 - Quantitativo de acessos à Plataforma Target GEDWEB pelos usuários do 
Sistema de Bibliotecas da UFMS – julho a novembro de 2020. 

Ano 2020 

Acessos 789 

Fonte: Empresa Minha Biblioteca, 27 nov. 2020. 

 
Quadro 64 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2020 ou previstas para 
2021, no âmbito da infraestrutura das bibliotecas da UFMS. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades Ações de Melhorias  
(vigentes ou previstas) 

Atendimento ao 
usuário 

Utilização de recursos 
audiovisuais para instrução 
dos usuários e servidores. 

Novos recursos advindos 
do Software Pergamum. 
 
Hábitos e costumes 
inapropriados à rotina de 
trabalho.  

2020: Ações executadas: 
- Videoconferências como forma 
de orientação e capacitação 
durante a pandemia. 
- Treinamento dos servidores para 
uso de EPIs e atendimento 
durante a pandemia. 
 
2021: Ações previstas: 
- Continuidade na capacitação do 
servidor no uso do Software 
Pergamum e Atendimento ao 
Usuário. 

Aquisição de 
materiais 

bibliográficos 

Manutenção e divulgação 
de acervo online com 
acesso remoto e offline. 
 
Utilização do Repositório 
Institucional para pesquisas 
acadêmicas. 

Diminuição de recursos 
orçamentários para 
acervo físico. 
 
Desconhecimento no uso 
das ferramentas do 
Repositório pelo usuário. 

2020: Ações executadas: 
- Aquisição de acervo físico por 
meio de Atas de Registro de Preço. 
 - Renovação do Portal Minha 
Biblioteca de ebooks. 
 - Resolução nº 67, de 12 de 
novembro de 2020, COUN/UFMS, 
que estabelece os procedimentos 
e as normas para o Depósito da 
Produção Intelectual no 
Repositório. 
 
2021: Ações previstas: 
- Aquisição de acervo físico por 
meio de Ata de Registro de Preço. 
- Capacitação de usuários quanto 
ao uso do Repositório 
Institucional. 
- Aumento de Recurso 
Orçamentário. 

Fluxo de usuários 
Espaços que podem ser 
reestruturados. 

Dificuldade na 
movimentação de 
mobiliários para 
implementação de novos 

2020: Ações executadas: 
- Novos mobiliários (sofás e 
guarda-volumes). 
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espaços de estudo e 
acervo. 
Falta de manutenção 
predial periódica, 
inutilizando o uso de 
espaços. 

-  Projeto de reestruturação e 
ampliação da Biblioteca Central 
realizado pela CPO/Proadi. 
 
2021: Ações previstas: 
- Aplicação de mudanças 
estratégicas na Biblioteca Central 
e que não dependem de obras. 
- Manutenção periódica junto à 
Proadi. 

 

3.5.1.2 Infraestrutura tecnológica – AGETIC 
 

A AGETIC está situada no Bloco 4 da UFMS e conta atualmente com uma secretaria 

para atendimento externo, uma sala de reuniões, uma copa, dois banheiros, a sala da 

direção, duas salas para as coordenadorias e 15 salas compartilhadas. 

Além disso, a AGETIC é a unidade gestora do Teatro de Bolso, que é utilizado para 

videoconferência e está localizado no Bloco 3. 

Para atender a demanda de serviços digitais da UFMS, a AGETIC é responsável pela 

seguinte infraestrutura tecnológica em seu datacenter: 

● 11 Servidores do tipo Blade 

● 2 servidores de rack 

● 2 storages para armazenamento de dados 

Em relação à conectividade, a Tabela 200 apresenta os links de dados que são 

utilizados para atender os serviços que necessitam de conexão. 

 
Tabela 200 - Velocidade dos links de Internet das unidades da UFMS. 

Câmpus Velocidade Responsável 

Campo Grande 10 Gbps RNP 

CPTL I 20 Mbps UFMS 

CPTL II 100 Mbps RNP 

CPAN I 100 Mbps RNP 

CPAN II 100 Mbps RNP 

CPAN III 16 Mbps UFMS 

CPAQ I 16 Mbps UFMS 

CPAQ II 100 Mbps RNP 
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CPAQ III 6 Mbps UFMS 

BEP 10 Mbps UFMS 

CPPP 20 Mbps RNP 

CPCX 20 Mbps RNP 

CPAR 20 Mbps RNP 

CPBO 100 Mbps RNP 

CPCS 100 Mbps RNP 

CPNA 100 Mbps RNP 

CPNV 100 Mbps RNP 

 
Além da infraestrutura do datacenter e dos links de dados, para garantir que todas 

as unidades da UFMS estejam on-line tanto por meio de rede cabeada, quanto pela rede 

sem fio Eduroam, a AGETIC faz a gestão de 459 switches 442 pontos de acesso de rede sem 

fio. 

O uso de ferramentas de TIC no âmbito da UFMS tem proporcionado ganhos na 

eficiência, agilidade e produtividade na entrega de serviços para a comunidade acadêmica, 

bem como a melhoria dos processos existentes e o aumento da transparência nas 

atividades da UFMS.  Consequentemente, a demanda de serviços de TIC tem aumentado 

expressivamente e um dos principais desafios da UFMS passou a ser a gestão de serviços 

de TIC existentes e a implantação dos novos serviços a serem oferecidos para a 

comunidade acadêmica. 

O alinhamento estratégico das ações com a alta administração é fundamental para 

que as ações sejam cada vez mais efetivas. A Tabela 201 apresenta as ações relacionadas 

diretamente à AGETIC no PDI. 

 
Tabela 201 - Acompanhamento de ações do PDI relacionadas à Infraestrutura tecnológica. 

Objetivo Indicador Cálculo Previsto 2020 
Executado 

2020 

Consolidar as práticas 
de gestão, de 

governança, de 
compliance e de 
sustentabilidade 

5.4 Taxa de 
melhoria da 

infraestrutura de TI 
e serviços digitais 

(Total de metas realizadas no 
PDTIC no ano de referência / 
Total de metas previstas no 

PDTIC no ano de referência) x 
100 

70% 70,7% 

Fonte: AGETIC (2020). 
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Em relação ao PDI, no ano de 2020 houve mudanças nas metas da AGETIC 

referenciando o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), que é 

um instrumento de governança muito importante para a AGETIC. Neste caso, para 2020 

estava previsto o cumprimento de, no mínimo, 70% das metas e a AGETIC cumpriu 70,7%. 

É importante observar que a infraestrutura tecnológica e os serviços digitais da 

UFMS estão sempre evoluindo e foram fundamentais para o ensino remoto de emergência 

e para o teletrabalho, e novos serviços foram desenvolvidos ou aprimorados, como e-mail, 

webconferência, colações de grau on-line, reuniões on-line e eleições on-line. 

Além do PDI, o PDTIC da UFMS é o instrumento que permite nortear e acompanhar 

a atuação da área de TIC, definindo estratégias e o plano de ação para implementá-las. Da 

Tabela 202 a Tabela 205 é apresentado o andamento das ações previstas e executadas no 

PDTIC para o ano de 2019, divididas em diversas áreas de atuação. 

 
Tabela 202 - Apresenta as ações da área de Suporte ao Cliente da AGETIC. 

Necessidad
e 

Meta Ação STATUS Observação 

I
d 

Descriçã
o da 

Necessid
ade de 

TIC 

I
d 

Descriçã
o da 
Meta 

Valor 
do 

Indic
ador 

Descriç
ão do 

Indicad
or 

Pra
zo 

Id 
Descriçã

o da 
Ação 

Área(s) 
Respon

sável 
(is) 

(12/2020)  

1 

Manuten
ção do 
sistema 

de 
chamado
s (OTRS) 

1.
1 

Adequar 
o 

sistema 
de 

chamado
s aos 

padrões 
internaci
onais e 

estrutura 
de 

atendim
ento da 
AGETIC 

para 
melhor 

gerencia
mento 

das filas. 

1 

Sistem
a 

adequa
do 

20
20 

1.
1.
1 

Adequaç
ão do 

sistema 
de 

chamado
s aos 

padrões 
do ITIL e 
estrutura 

de 
atendim
ento da 
AGETIC, 

para 
melhor 

gerencia
mento 

das filas. 

DISC/C
GI 

100%  

2 

Melhoria 
e 

Transpar
ência 

pública 
no 

Catálogo 
de 

serviços 

2.
1 

Definir 
os 

serviços 
prestado

s pela 
AGETIC 
para a 

comunid
ade da 

1 

Catálog
o 

Publica
do 

20
17 

2.
1.
1 

Descriçã
o dos 

serviços 
oferecid
os pela 

AGETIC à 
comunid
ade da 
UFMS 

DISC/C
GI 

Catálogo 
Publicado 
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da 
AGETIC 

UFMS 
(catálogo 
externo), 
incluindo 
Acordo 
de Nível 

de 
Serviço. 

20
20 

2.
1.
2 

Definição 
dos 

Níveis de 
Acordo 

de 
Serviço 

para 
cada um 

dos 
serviços 

da 
AGETIC 

DISC/C
GI 

100%  

2.
2 

Definir o 
catálogo 

de 
serviços 
internos 

da 
AGETIC 

1 

Catálog
o 

Publica
do 

20
20 

2.
2.
1 

Descriçã
o dos 

procedi
mentos 
internos 

para 
atendim
ento da 
comunid
ade da 
UFMS 

DISC 100%  

3 

Migração 
das 

estações 
de 

trabalho 
para o 

Windows 
10 ou 

ambiente
s Linux 

3.
1 

Instalar o 
Sistema 

Operacio
nal 

Windows 
10 ou 

Linux nas 
estações 

de 
trabalho 
da UFMS 

1 

Sistem
a 

Operac
ional 

Instala
do 

20
17 

3.
1.
1 

Instalaçã
o do 

Windows 
10 ou 

Linux nas 
estações 

de 
trabalho 

SEMAC
/CGI 

100%  

4 

Revisão e 
criação 

de 
normas, 

procedim
entos e 
manuais 

de TIC 

4.
1 

Criar 
Política 

de 
Seguranç

a da 
Informaç

ão e 
Comunic

ação 
(POSIC) 

da UFMS 

1 

Política 
criada 

e 
aprova

da 

20
17 

4.
1.
1 

Criação 
da POSIC 
da UFMS 

DIGIN/
CGI, 

DISC/C
GI e 

DIDS/C
GS 

Criada e 
Publicada 

 

4.
2 

Revisar 
as 

normas 
de uso 

de 
recursos 
de TIC da 

UFMS 

1 
Norma 
revista 

20
17 

4.
1.
2 

Revisão 
das 

normas 
de uso 

de 
recursos 

de TIC 

DISC/C
GI 

Criada e 
Publicada 

 

4.
3 

Criar 
normas 
de uso 
de e-

mails e 
portais 

1 

Norma 
criada 

e 
aprova

da 

20
17 

4.
3.
1 

Criação e 
aprovaçã

o de 
normas 
de uso 

de 

DISC/C
GI 

Criada e 
Publicada 
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institucio
nais 

recursos 
de TIC 

5 

Implanta
ção da 
central 

de 
chamada 

para 
serviços 

5.
1 

Criar 
uma 

central 
de 

chamado
s 

1 

Central 
de 

chama
dos 

implan
tada 

20
20 

5.
1.
1 

Mapeam
ento dos 
processo
s da DISC 

DISC/C
GI 

100%  

5.
1.
2 

Criação 
da 

central 
de 

chamado
s 

DISC/C
GI 

100%  

6 

Monitora
mento de 
Serviços 
de TIC 

6.
1 

Ampliaçã
o do 

monitora
mento 

de 
sistemas 

e 
serviços 
de TIC 

1 

Serviço
s 

monito
rados 

20
20 

6.
1 

Ampliaçã
o do 

monitora
mento 

de 
sistemas 

e 
serviços 

de TI 

DISC/C
GI 

80%  
DIGIS/

CGI 

Fonte: AGETIC (2020). 

 
Na Tabela 202 é possível verificar que 97,78% foram atingidas.  A única meta não 

atingida possui um alto percentual de progresso e há projeto em andamento para gestão 

e garantia de sua execução. 

A Tabela 203 apresenta as ações previstas para a área de infraestrutura de TIC. 

 
Tabela 203 - Acompanhamento da execução do Plano de metas e ações da área de 
Gerência e Infraestrutura. 

Necessidade Meta Ação STATUS 

Observação I
d 

Descrição 
da 

Necessidad
e de TIC 

Id 
Descrição 
da Meta 

Valor 
do 

Indica
dor 

Descrição 
do 

Indicador 

Pra
zo 

Id 
Descrição 
da Ação 

Área(s) 
Responsáv

el (is) 
(12/2020) 

1 

Implantaçã
o de 

cabeament
o 

estruturado 
na sede e 

nos câmpus 

1.
1 

Realizar 
projeto e 

implantaçã
o de 

cabeament
o na sede e 
nos câmpus 

2017- 
25 Número de 

projetos de 
reforma ou 
manutençã
o da rede 
por ano 

202
0 

1.1.
1 

Elaboração 
de projeto 

e 
implantaçã

o de 
cabeament
o na sede e 
nos câmpus 

DIGIN/CGI 100%  
2018- 

15 

2019 
– 5 

2020- 
5 

2 

Migração 
do Sistema 
de E-mail 

instituciona
l para a 

plataforma 
Zimbra 

2.
1 

Realizar 
estudo e 

implantaçã
o da 

plataforma 
zimbra para 

e-mail 
instituciona

l 

1 
E-mail 

Migrado 
201

7 
2.1.

1 

Realização 
de estudo e 
implantaçã

o da 
plataforma 
zimbra para 

e-mail 
instituciona

l 

DIGIN/CGI 100%  
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3 

Migração 
do 

backbone 
da sede 
para, no 

mínimo, 10 
Gbps 

3.
1 

Migrar o 
backbone 
da sede 
para, no 

mínimo, 10 
Gbps 

1 

Bakcbone 
operando 

em, no 
mínimo, 10 

Gbps 

202
0 

3.1.
1 

Migração 
do 

backbone 
da sede 
para, no 

mínimo, 10 
Gbps 

DIGIN 100%  

4 

Ampliação 
para pelo 
menos 10 
Mbps os 
links de 

dados dos 
câmpus 

4.
1 

Ampliar 
para pelo 
menos 10 
Mbps os 
links de 

dados dos 
câmpus 

2 
Link de 
dados 

ampliados 

202
0 

4.1.
1 

Contrataçã
o de links 
de dados 
de pelo 

menos 10 
Mbps para 
os câmpus 

AGETIC 100%  

5 

Implantaçã
o de 

melhorias 
físicas no 
centro de 

dados 

5.
1 

Eliminar 
todos os 

servidores 
do tipo 
torre do 

centro de 
dados 

10 
Número de 
servidores 
eliminados 

202
0 

5.1.
1 

Eliminação 
de todos os 
servidores 

do tipo 
torre do 

centro de 
dados 

DIGIN/CGI 98%  

5.
2 

Adequar as 
instalações 
elétricas do 
centro de 

dados 

2 
Instalações 

elétricas 
adequadas 

201
7 

5.2.
1 

Adequação 
da 

instalação 
elétrica 

para 
instalação 

de um novo 
storage 

DIGIN/CGI 100%  

5.2.
2 

Adequação 
da 

instalação 
elétrica 

para chassi 
do tipo 
blade 

DIGIN/CGI 100%  

5.
3 

Instalar um 
equipamen

to de 
storage 

1 
Equipamen
to instalado 

201
7 

5.3.
1 

Instalação 
de um novo 
equipamen

to de 
storage 

DIGIN/CGI 100%  

5.
4 

Implantar 
chassi 
blade 

1 
Equipamen
to instalado 

201
7 

5.4.
1 

Implantaçã
o chassi 

blade 
DIGIN/CGI 100%  

5.
5 

Adequar os 
racks do 

centro de 
dados 

3 

Racks 
instalados 

corretamen
te 

201
8 

5.6.
1 

Adequação 
dos racks 
do centro 
de dados 

DIGIN/CGI 100%  

5.
6 

Instalar no-
breaks 

modulares 
para 

atender o 
centro de 

dados 

2 
No-breaks 
instaldos 

201
8 

5.6.
1 

Instalação 
de no-
breaks 

modulares 
para 

atender o 
centro de 

dados 

DIGIN/CGI 100%  

5.
7 

Instalar Ar 
condiciona

do de 
precisão no 
centro de 

dados 

2 

Ares 
condiciona

dos 
instalados 

202
0 

5.7.
1 

Instalação 
de ar 

condiciona
do de 

precisão no 
centro de 

dados 

DIGIN/CGI 0 Não Executado 
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5.
8 

Instalar 
mecanismo

s de 
controle de 

acesso 
biométrico 

1 
Controle de 

acesso 
instalado 

202
0 

5.8.
1 

Instalação 
de 

mecanismo 
de controle 
de acesso 

biométrico 

DIGIN/CTS 0 Não Executado 

5.
9 

Instalar 
porta Corta 

Fogo 
1 

Porta 
instalada 

202
0 

5.9.
1 

Instalação 
de porta 

corta fogo 
DIGIN/CTS 0 Não Executado 

6 

Expansão 
da rede wi-
fi em todas 
as unidades 

6.
1 

Implantar 
infraestrut

ura 
gerenciada 

de rede 
sem fio nas 
unidades 

2017 
– 30 

Número de 
prédios 

atendidos 

202
0 

6.1.
1 

Ampliação 
de 

infraestrut
ura 

gerenciada 
de rede 

sem fio nas 
unidades 

DIGIN/CGI 100% 

Dentro do 
prazo e 

depende de 
recursos 

2018 
–20 

2019 
– 10 

2020 
– 10 

7 
Implantaçã
o do IPv6 

7.
1 

Implantar 
IPv6 nas 

estações de 
trabalho da 

sede 

2017 - 
27 

Número de 
unidades 

implantada
s 

202
0 

7.1.
1 

Implement
ação de 
IPv6 nas 

estações de 
trabalho da 

sede 

DIGIN/CGI 0  

7.
2 

Implantar 
IPv6 nas 

estações de 
trabalho 

dos câmpus 

2017-
10 

Número de 
unidades 

implantada
s 

202
0 

7.2.
1 

Implement
ação de 
IPv6 nas 

estações de 
trabalho 

dos câmpus 

DIGIN/CGI 0  

7.
3 

Implantar 
IPv6 nos 

servidores 
da UFMS 

2017 
– 

100% 

Serviços 
funcionand
o com IPv6 

201
7 

7.3.
1 

Configuraç
ão do 

serviço de 
DNS para 

funcioname
nto com 

IPv6 

DIGIN/CGI 100%  

7.3.
2 

Configuraç
ão dos 

servidores 
IPv6 para 

funcioname
nto com 

IPv6 

DIGIN/CGI 100%  

8 

Substituiçã
o de ativos 

de rede 
com 

capacidade 
inferior a 1 
Gbps e sem 
gerenciame

nto 

8.
1 

Substituir 
os ativos de 

rede com 
capacidade 
inferior a 1 

Gbps na 
sede e nos 

câmpus 

2020 
– 

100% 

Porcentage
m de ativos 
substituído

s 

201
7 

8.1.
1 

Substituiçã
o de ativos 

de rede 
com 

capacidade 
inferior a 1 

Gbps 

DIGIN/CGI 100%  

9 

Ampliação 
da 

infraestrut
ura de 

videoconfe
rência da 

UFMS 

9.
1 

Atualizar a 
MCU de 

videoconfe
rência da 

UFMS 

1 
MCU 

atualizada 
201

7 
9.1.

1 

Aquisição 
de uma 

nova MCU 
para 

videoconfe
rência 

DIGIN/CGI 100%  

9.
2 

Ampliar o 
número de 
equipamen

tos de 
videoconfe

2017 
– 10 

Quantidade 
de 

equipamen
tos de 

videoconfe

201
8 

9.2.
1 

Aquisição 
de novos 

equipamen
tos de 

videoconfe
rência 

DIGIN/CGI 100%  
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rência na 
UFMS 

2018 
– 5 

rência 
adquiridos 

1
0 

Interligação 
via link de 
rádio de 
unidades 
remotas 

10
.1 

Interligar 
unidades 
remotas 
por meio 
de rádio 

2017 
– 3 

Link 
funcionand

o 

201
7 

10.
1.1 

Contrataçã
o de link de 
rádio entre 
a sede e a 
Fazenda 
Escola 

DIGIN/CGI 100%  

10.
1.2 

Contrataçã
o de link de 
rádio entre 
a sede e o 
Núcleo de 
Práticas 
Jurídicas 

DIGIN/CGI 
Não se 
aplica 

Núcleo de 
Práticas 
Jurídicas 

mudou para a 
Sede 

10.
1.3 

Contrataçã
o de link de 
rádio entre 
a CGM e a 

AGETIC 

DIGIN/CGI 
Não se 
aplica 

Redundância 
será realizada 
por meio de 
fibra óptica 

1
1 

Implantaçã
o da 

Redundânci
a da Rede 
de Dados 

UFMS 

11
.1 

Aumentar a 
disponibilid

ade da 
Rede de 
Dados da 

UFMS 
(CPCG) 

1 

Redundanci
a da Rede 
de Dados 
Ativada 

202
0 

11.
1 

Executar o 
projeto do 

Anel de 
Fibra e a 

implantaçã
o lógica da 
redundânci
a da Rede 
de Dados 
da UFMS 

DIGRT/CGI 0 Não Executado 

1
2 

Migração 
do serviço 
de e-mail 

UFMS para 
nuvem 

computacio
nal 

12
.1 

Melhorar a 
prestação 
do serviço 
de e-mail 

instituciona
l 

aumentand
o a 

disponibilid
ade e 

reduzindo 
custos. 

1 
Serviço 
migrado 

201
9 

12.
1 

Definir a 
melhor 

solução em 
nuvem e 
migrar os 

dados do e-
mail 

instituciona
l para a 

arquitetura 
escolhida 

DIGIS/CGI 
Serviço 
migrado 

 

1
3 

Restruturaç
ão do 

serviço de 
telefonia 
da UFMS 

13
.1 

Conceber a 
nova 

solução de 
telefonia 

para UFMS, 
baseada 
em VOIP 

1 
Nova 

solução 
implantada 

201
9 

13.
1 

Planejar, 
licitar e 

implantar a 
nova 

solução 

DIGIS/CGI 
Nova 

solução 
implantada 

 

1
4 

Restruturaç
ão do 

serviço de 
Wi-Fi da 

UFMS 

14
.1 

Implantar 
infraestrut

ura 
gerenciada 

de rede 
sem fio nas 
unidades 

2019 
– 25 

Número de 
prédios 

atendidos 

202
0 

14.
1 

Ampliação 
de 

infraestrut
ura 

gerenciada 
de rede 

sem fio nas 
unidades 

DIGRT/CGI 100%  

2020 - 
25 
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1
5 

Implantaçã
o de nova 
rotina de 
backup 

15
.1 

Expandir o 
período de 
retenção 

dos dados 
backupead

os da 
UFMS, 

garantindo 
a 

confiabilida
de dos 

mesmos. 

1 
Nova rotina 
implantada 

201
9 

15.
1 

Implantar a 
nova 

solução de 
backup 

aderente à 
política de 

backup que 
será 

concebida 

DIGIS/CGI 
Nova 
rotina 

implantada 
 

1
6 

Expansão 
da 

autonomia 
do gerador 

com 
monitoram

ento 
proativo 

16
.1 

Expandir da 
autonomia 
do gerador 

com 
monitoram

ento 
proativo 

1 

Autonomia 
de pelo 

menos 16 
horas 

201
9 

16.
1 

Expandir da 
autonomia 
do gerador 

com 
monitoram

ento 
proativo 

DIGRT/CGI 50%  

Fonte: AGETIC (2020). 

 
Analisando a Tabela 203, é possível verificar que não foi possível executar as ações 

de melhoria na infraestrutura do datacenter, nem as ações de IPv6. Estas ações ficarão 

para o novo PDTIC. 

A Tabela 204 apresenta as ações previstas para a área de Gestão de Governança de 

TIC. 

 
Tabela 204 - Plano de metas e ações da área de Governança de TIC. 

Necessidade Meta Ação 

STATUS 
(12/2020) 

Obser
vação 

Id 

Descr
ição 
da 

Neces
sidad
e de 
TIC 

I
d 

Descriçã
o da 
Meta 

Valor 
do 

Indica
dor 

Descriçã
o do 

Indicad
or 

Pr
az
o 

Id 
Descri
ção da 
Ação 

Área(s) 
Responsáv

el (is) 

1 

Aquisi
ção 
de 

Certifi
cados 
Digita

is 

1
.
1 

Garantir 
acesso 

aos 
sistemas 
estrutura
ntes do 

Governo 
Federal 

2017 
– 20 

2018 
– 20 

2019 
– 20 

2020 
– 20 

Certifica
dos 

Digitais 
Adquiri

dos 

20
20 

1.1
.1 

Aquisiç
ão de 

certific
ados 

digitais 
A3 

AGETIC 100%  

2 
Impla
ntaçã
o do 

2
.
1 

Implanta
r a 

Comitê 
1 

Comitê 
Implant

ado 

20
17 

2.1
.1 

Implan
tar o 

Comitê 
Reitoria 100%  
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Comit
ê de 

Gover
nança 
Digita
l da 

UFMS 

de 
Governa

nça 
Digital da 

UFMS 

de 
Gover
nança 
Digital 

3 

Mape
amen
to do 
proce

sso 
de 

aquisi
ção 
de 

bens 
e 

serviç
os de 
TIC 
na 

UFMS 

3
.
1 

Mapear 
processo 

de 
aquisição 
de bens e 
serviços 

de TIC na 
UFMS 

1 

Process
o 

Mapead
o 

20
20 

3.1
.1 

Mapea
r 

proces
so de 

aquisiç
ão de 
bens e 
serviço

s de 
TIC na 
UFMS 

AGETIC 60%  

4 

Cons
olidaç
ão e 

forma
lizaçã
o de 

polític
as de 
backu
p de 

dados 

4
.
1 

Implanta
ção da 
política 

de 
backup 

de dados 
da UFMS 

1 
Política 
implant

ada 

20
20 

4.1
.1 

Implan
tar a 

polític
a de 

backup 
de 

dados 
da 

UFMS 

DISC/CGI 100%  

5 

Impla
ntaçã
o de 

mape
amen
to de 
proce
ssos 
na 

AGETI
C 

5
.
1 

 

Mapear 
os 

processo
s a serem 
mapeado
s na DISC 

1 

Process
os 

Mapead
os 

20
20 

5.1
.1 

Definir 
os 

proces
sos a 

serem 
mapea

dos 

DISC/CGI 80%  

5.1
.2 

Mapea
r os 

proces
sos de 
atendi
mento 

a 
cliente

s 

DISC/CGI 80%  
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6 

Impla
ntaçã
o de 

geren
ciame

nto 
de 

projet
os na 
DIGIN 

6
.
1 

Implanta
r 

gerencia
mento 

de 
projetos 
na DIGIN 

1 
Projetos 
Gerenci

ados 

20
20 

6.1
.1 

Definiç
ão do 
Model
o de 

Acomp
anham

ento 
de 

Projet
os 

DIGIN/CGI 
e DIGP/CGS 

Projetos 
Gerenciad

os 
 

6.1
.2 

Definiç
ão dos 
projet
os a 

serem 
gerenc
iados 

DIGIN/CGI 
e DIGP/CGS 

100%  

7 

Impla
ntaçã
o de 

polític
a de 

dados 
abert
os da 
UFMS 

7
.
1 

Implanta
r política 
de dados 
abertos 

da UFMS 

1 
Política 
implant

ada 

20
17 

7.1
.1 

Elabor
ação e 
aprova
ção da 
polític
a de 

dados 
aberto

s da 
UFMS 

CGD 
Política 

implantada 
 

7
.
2 

Rever a 
política 

de dados 
abertos 

da UFMS 

1 
Política 
revisada 

20
19 

7.2
.1 

Revisã
o e 

aprova
ção da 
polític
a de 

dados 
aberto

s da 
UFMS 

CGD 
Política 
revisada 

 

8 

Aquisi
ção 
de 

comp
utado
res, 

noteb
ooks, 
tablet

s e 
dema

is 
dispo
sitivo

8
.
1 

Aquisição 
de 

dispositiv
os 

computa
cionais 

2017-
1 

2018-
1 

2019-
1 

2020-
1 

Ata do 
Pregão 

Publicad
o 

20
20 

8.1
.1 

Aquisiç
ão de 

disposi
tivos 

compu
tacion

ais 

AGETIC 
Ata do 
Pregão 

Publicado 
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s 
comp
utaci
onais 
para 

usuári
os 

9 

Aquisi
ção 
de 

ativos 
de 

rede 

9
.
1 

Adquirir 
ativos de 

rede 
para 

melhoria 
na rede 

de dados 
da UFMS 

2017 
– 18 

2018 
- 10 

Ativos 
Adquiri

dos 

20
18 

9.1
.1 

Aquisiç
ão de 
switch
es para 
melhor

ia na 
rede 
de 

dados 
da 

UFMS 

AGETIC 100%  

9.1
.2 

Aquisiç
ão de 
Gbics 
pata 

conexã
o dos 
switch

es 

AGETIC 100%  

9
.
2 

Adquirir 
Switches 

para 
centro de 
dados da 

UFMS 

2018 
- 1 

Ativo 
Adquiri

do 

20
18 

9.2
.1 

Aquisiç
ão de 
switch 
e gbics 
para o 
centro 

de 
dados 

da 
UFMS 

AGETIC 100%  

10 

Aquisi
ção 
de 

softw
ares 

1
0
.
1 

Adquirir 
Sistemas 
Operacio

nais 

2017 
– 800 

Licenças 
Adquiri

das 

20
17 

10.
1.1 

Aquisiç
ão de 

licença
s do 

sistem
a 

operac
ional 

Windo
ws 

AGETIC 100%  

1
0
.
2 

Adquirir 
licenças 

do 

2017 
- 

2500 

Licenças 
adquirid

as 

20
17 

10.
2.1 

Aquisiç
ão de 

licença
s do 

AGETIC 100%  
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pacote 
Office 

Pacote 
Office 

1
0
.
3 

Adquirir 
antivírus 

2020 
- 

3500 

Licenças 
adquirid

as 

20
20 

10.
3.1 

Renov
ação 
de 

licença
s de 

antivír
us 

AGETIC 100%  

1
0
.
4 

Adquirir 
software

s de 
edição 

de 
imagem 

2017 
– 91 

Licenças 
tempor
árias de 
Adobe 
Adquiri

das 

20
17 

10.
4.1 

Aquisiç
ão de 

licença
s 

tempo
rária 
do 

Adobe 

AGETIC / 
Requisitant

e 
100%  

2017 
– 70 

Licenças 
de Corel 

Draw 
adquirid

as 

20
17 

10.
4.2 

Aquisiç
ão de 

licença
s do 

Corel 
Draw 

AGETIC / 
Requisitant

e 
100%  

1
0
.
5 

Adquirir 
de 

software
s para 
edição 

de áudio 
e vídeo 

2017 
– 38 

Licenças 
do Sony 
Vegas 

adquirid
as 

20
17 

10.
5.1 

Aquisiç
ão de 

licença
s do 
Sony 
Vegas 

AGETIC / 
Requisitant

e 
100%  

2017 
– 38 

Licenças 
do 

Sound 
Force 

Adquiri
das 

20
17 

10.
5.2 

Aquisiç
ão de 

licença
s do 

Sound 
Force 

AGETIC / 
Requisitant

e 
100%  

11 

Impla
ntaçã
o de 

plano 
de 

capac
itação 

em 
TIC 

1
1
.
1 

Implanta
r plano 

de 
capacitaç
ão para 

servidore
s da área 

de TIC 

1 
Plano 

implant
ado 

20
17 

11.
1.1 

Implan
tação 

de 
plano 

de 
capacit

ação 
de TIC 

AGETIC 
Plano 

implantado 
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12 

Gestã
o de 
Ativo

s 
Físico
s de 
TIC 

1
2
.
1 

Implanta
ção do 

Sistema 
de 

Inventári
o e 

conformi
dade 
com a 

ISO 
55000 

1 
Sistema 
implant

ado 

20
20 

12.
1.1 

Implan
tação 

de 
Sistem

a de 
Invent
ário e 
confor
midad
e com 
a ISO 
55000 

DISC 
Sistema 

implantado 
 

13 

Adeq
uação 

dos 
Serviç
os e 
Siste

mas a 
Lei n° 
13.70
9 de 
14.8.
2018 

1
3
.
1 

Analisar 
o 

Impacto 
da LGPD 

na 
prestaçã

o de 
serviços 

e 
sistemas 
mantidos 

pela 
UFMS 

1 

Serviços 
e 

Sistema
s 

Adequa
do 

20
20 

13.
1.1 

Analisa
r o 

impact
o da 
LGPD 

na 
presta
ção de 
serviço

s e 
sistem

as 
mantid
os pela 
AGETI
C/UFM

S 

AGETIC 30%  

14 

Impla
ntaçã
o de 

Geren
ciame

nto 
de 

Muda
nças, 
Manu
tençã

o e 
Confi
guraç

ão. 

1
4
.
1 

Definir os 
processo

s de 
Gerencia

mento 
de 

Mudança
s 

 

Process
o 

implant
ado 

20
20 

14.
1.1 

Definir 
os 

proces
sos de 
Gerenc
iament

o de 
Mudan

ças 

DISC 0  

1
4
.
2 

Definir os 
processo

s de 
Gerencia

mento 
de 

Manuten
ção 

 

Process
o 

implant
ado 

20
20 

14.
2.1 

Definir 
os 

proces
sos de 
Gerenc
iament

o de 
Manut
enção 

DISC 0  

1
4
.
3 

Definir os 
processo

s de 
Gerencia

1 

Process
o 

implant
ado 

20
20 

14.
3.1 

Definir 
os 

proces
sos de 

DISC Nova  
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mento 
de 

Configur
ação 

Gerenc
iament

o de 
Config
uração 

15 

Impla
ntaçã
o do 

Geren
ciame

nto 
de 

Liber
ação 

e 
Impla
ntaçã

o 

1
5
.
1 

Definir os 
processo

s do 
gerencia
mento 

de 
Liberaçã

o 

1 

Process
o 

implant
ado 

20
20 

15.
1.1 

Definir 
os 

proces
sos do 
gerenc
iament

o de 
Liberaç

ão 

AGETIC 0  

1
5
.
2 

Definir os 
processo

s do 
gerencia
mento 

de 
Implanta

ção 

1 

Process
o 

implant
ado 

20
20 

15.
2.1 

Definir 
os 

proces
sos do 
gerenc
iament

o de 
Implan
tação 

AGETIC 0  

16 

Geren
ciame

nto 
de 

Licen
ças 
de 

Softw
are 

1
6
.
1 

Definir os 
processo
s para o 
Inventári

o de 
Licenças 

1 
Dados 
Consoli
dados 

20
19 

16.
1.1 

Definir 
quais 
ativos 

de 
softwa

res 
deverã

o 
consta

r no 
Invent
ário de 
Licenç

as 

AGETIC 
Dados 

Consolidad
os 

 

 
Analisando a Tabela 204 é possível verificar que faltam ainda processos de 

melhorias na Governança e que existem algumas iniciativas não formalizadas. As metas 

que ainda não foram alcançadas foram elencadas e analisadas como necessidades/metas 

a serem incorporadas para o PDTIC 2021-2023. 

A Tabela 205 apresenta as ações previstas para a área de Desenvolvimento de 

Software no âmbito da UFMS. 
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Tabela 205 - Acompanhamento do Plano de metas e ações da área de Desenvolvimento 
de Software. 

Necessidade Meta Ação 
STATUS 

(12/2020) 
Observaçã

o 

Id 

Descrição 
da 

Necessida
de de TIC 

Id 
Descriçã

o da 
Meta 

Valo
r do 
Indi
cad
or 

Descriç
ão do 

Indicad
or 

Pra
zo 

Id 
Descrição 
da Ação 

Área(s) 
Responsá

vel (is) 
  

1 

Criação do 
portal de 

dados 
abertos da 

UFMS 

1.
1 

Criar 
portal 

de 
dados 

abertos 
da 

UFMS 

1 
Portal 
criado 

201
7 

1.1
.1 

Instalação 
do CKAN 

DIGIS/CGI 
e 

DIDS/CGS 
100%  

1.1
.2 

Definição 
dos dados a 

serem 
abertos 

Comitê 
de 

Governan
ça Digital 

100%  

1.1
.3 

Criação dos 
relatórios a 

serem 
exportados 

para o CKAN 

DIDS/CGS 100%  

2 

Implantaç
ão de 

Processo 
Eletrônico 

de 
Document

os 

2.
1 

Configur
ar o SEI 

de 
acordo 
com as 

necessid
ades da 
UFMS 

1 

SEI 
UFMS 

configur
ado 

201
7 

2.1
.1 

Instalação e 
configuraçã

o do 
ambiente de 
treinamento 

do SEI 

DIGI/CGI 
e 

DIDS/CGS 
100%  

2.1
.2 

Instalação e 
configuraçã

o do 
ambiente de 
produção do 

SEI 

DIGIN/CG
I e 

DIDS/CGS 
100%  

2.1
.3 

Definição 
dos 

parâmetros 
de 

configuraçã
o do SEI 

Comissão 
do SEI 

100%  

2.1
.4 

Configuraçã
o dos 

parâmetros 
estabelecido

s no SEI 
UFMS 

DIGIN/CG
I e 

DIDS/CGS 
100%  

2.1
.5 

Criação de 
um portal 
para o SEI 

UFMS 

DIDS//CG
S 

100%  

2.
2 

Implant
ar 

process
os 

1 

Process
os 

eletrôni
cos 

201
7 

2.2
.1 

Definição de 
políticas 

para 
capacitação 

Comissão 
do SEI 

100%  
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administ
rativos 
eletrôni

cos 

implant
ados 

dos 
servidores 
da UFMS 

2.2
.2 

Capacitação 
dos 

servidores 
para 

utilização do 
SEI UFMS 

AGETIC, 
PROGEP 

e 
Comissão 

do SEI 

100%  

2.2
.3 

Implantação 
do SEI UFMS 

AGETIC e 
Comissão 

do SEI 
100%  

3 

Implantaç
ão de 

Software 
de Análise 
de Dados 

3.
1 

Melhora
r a 

qualidad
e das 

informa
ções 

acadêmi
cas e 

administ
rativas 

da 
UFMS 

201
7 – 
5 

201
8 – 
5 

201
9- 5 
202
0 - 5 

Quantid
ade de 
índices 
gerenci

ais 
acadêm

icos e 
adminis
trativos 

da 
UFMS 

201
7 

3.1
.1 

Configuraçã
o do Qlik 

Sense 

DIGIN/CG
I e 

DIDS/CGS 
100%  

3.1
.2 

Definição 
dos dados a 

serem 
gerados 

Reitoria 100%  

3.1
.3 

Configuraçã
o do Qlik 
Sense de 

acordo com 
as 

necessidade
s da UFMS 

Reitoria e 
AGETIC 

100%  

3.1
.4 

Emissão dos 
relatórios 
definidos 

Reitoria e 
AGETIC 

100%  

4 

Desenvolv
imento e 

Manutenç
ão de 

Sistemas 

4.
1 

Implem
entar 

módulo 
de 

matrícul
a on-

line no 
SISCAD 

1 

Matrícu
la on-
line 

implant
ada 

201
7 

4.1
.1 

Elaboração 
e aprovação 
da norma de 

matrícula 
on-line 

PROGRA
D 

100%  

4.1
.2 

Implementa
ção do 

módulo de 
matrícula 
on-line no 

SISCAD 

AGETIC 100%  

4.
2 

Implant
ar 

emissão 
de 

docume
ntos on-
line no 
SISCAD 

1 

Docum
entos 

on-line 
emitido

s 

201
7 

4.2
.1 

Elaboração 
e aprovação 

da norma 
para 

emissão de 
documentos 

on-line 

PROGRA
D 

100%  

4.2
.2 

Implementa
ção no 

SISCAD de 
emissão de 

histórico 
escolar on-

line 

AGETIC 100%  
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4.2
.3 

Implementa
ção no 

SISCAD de 
emissão de 
atestado de 

matrícula 
on-line 

AGETIC 100%  

4.
3 

Implant
ar 

trancam
ento de 
matrícul

a via 
SISCAD 

1 

Tranca
mento 

de 
matrícu
la on-
line 

201
7 

4.3
.1 

Implantação 
de 

trancament
o de 

matrícula 
via SISCAD 

DIDS/CGS 100%  

4.
4 

Implem
entar 

sistema 
de 

gestão 
de 

estágios 

1 

Sistema 
de 

gestão 
de 

estágio 
implant

ado 

202
0 

4.4
.1 

Adequação 
das normas 
de estágio 
da UFMS 

PROGRA
D 

0%  

4.4
.2 

Implementa
ção do 

Sistema de 
Gestão de 
Estágios 

DIDS/CGS 0%  

4.
5 

Implem
entar 

sistema 
de 

convêni
os 

1 

Sistema 
de 

convêni
os 

implant
ado 

201
7 

4.5
.1 

Implementa
ção do 

sistema de 
convênios 

DIDS/CGS 0%  

4.
6 

Desenvo
lver 

aplicativ
o 

mobile 
para o 

sistema 
de 

patrimô
nio 

1 

Aplicati
vo 

desenv
olvido 

202
0 

4.6
.1 

Desenvolvi
mento de 
aplicativo 

mobile para 
realização 

de 
inventário 
da UFMS 

DIDS/CGS 100%  

4.
7 

Implem
entar 

relatório 
de 

acompa
nhamen

to de 
atividad

es do 
curso 
para o 

acadêmi
co 

1 

Relatóri
o 

implem
entado 

201
7 

4.7
.1 

Implementa
ção de 

relatório de 
acompanha
mento de 

andamento 
dos cursos 

DIDS/CGS 100%  

4.
8 

Integrar 
a 

autentic
ação do 
passapo
rte com 

AD 

1 
Sistema 
Integra

do 

201
7 

4.8
.1 

Integração 
da 

autenticaçã
o do 

passaporte 
com AD 

DIDS/CGS
, 

DIGIN/CG
I e 

DISC/CGI 

100%  
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4.
9 

Implem
entar 

sistema 
de 

emissão 
de 

certifica
dos on-

line 

1 
Sistema 
implem
entado 

202
0 

4.9
.1 

Implementa
ção de 

sistema para 
emissão de 
certificados 

on-line 

DIDS//CG
S 

100%  

4.
10 

Implem
entar 

melhori
as no 

SIGPOS 

1 

Melhori
as 

implem
entadas 

201
8 

4.1
0.1 

Implementa
ção de 

melhorias 
no SIGPOS 

DIDS/CGS 100%  

4.
11 

Atualiza
r o 

Sistema 
de 

Avaliaçã
o 

Docente 
(SIADOC

) 

1 
Sistema 
atualiza

do 

202
0 

4.1
1.1 

Atualização 
do Sistema 

de Avaliação 
Docente 
(SIADOC) 

DIDS/CGS 0%  

4.
12 

Implant
ar o 

sistema 
web 
para 

registro 
de 

diploma
s 

1 
Sistema 
implant

ado 

201
8 

4.1
2.1 

Implantação 
do sistema 
web para 

registro de 
diplomas 

DIDS/CGS 100%  

4.
13 

Atualiza
r o 

sistema 
de 

ingresso 
na 

UFMS 
(Perfil) 

1 
Sistema 
atualiza

do 

201
8 

4.1
3.1 

Atualização 
o sistema de 
ingresso na 

UFMS 
(Perfil) 

DIDS/CGS 100%  

4.
14 

Criar um 
sistema 

de 
Assistên

cia 
Estudan
til que 

propicie 
o 

acompa
nhamen

to 
acadêmi
co com 

foco nas 
políticas 
assisten

ciais. 

1 

Sistema 
integra

do 
criado 

201
8 

4.1
4.1 

Integração 
das 

informações 
dos sistemas 

de perfil 
acadêmico, 
sistema de 

bolsas e 
sistema de 

seleção 

DIDS/CGS 100%  

4.1
4.2 

Implementa
ção de 

sistemas 
com as 

informações 
integradas 

DIDS/CGS 
Não se 
aplica 
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4.
15 

Desenvo
lver um 
módulo 

de 
avaliaçã

o de 
desemp
enho no 
SISCAD 

1 
Sistema 
desenv
olvido 

202
0 

4.1
5.1 

Desenvolvi
mento um 
módulo de 

avaliação de 
desempenh
o no SISCAD 

DIDS/CGS 0%  

4.
16 

Consolid
ar o 

módulo 
de 

análise 
de 

históric
o 

escolar 
do 

SISCAD 

1 
Sistema 
atualiza

do 

202
0 

4.1
6.1 

Consolidaçã
o do módulo 

de análise 
de histórico 
escolar do 

SISCAD 

DIDS/CGS 100%  

4.
17 

Atualiza
r a 

tecnolo
gia do 

Sistema 
de 

Gestão 
de 

Pessoas 
(SGP) 
para 

CakePH
P 3 

1 
Sistema 
atualiza

do 

201
9 

4.1
7.1 

Atualização 
do Sistema 
de Gestão 
de Pessoas 

(SGP) 

DIDS/CGS 15%  

4.
18 

Criar um 
sistema 

para 
controle 

da 
arrecad
ação de 
forma 

que 
administ

re 
receita 

e 
despesa 

por 
Unidade

s da 
Adminis
tração 

Setorial 
(UAS). 

1 
Sistema 
implem
entado 

201
9 

4.1
8.1 

Criação de 
um sistema 

de 
arrecadação 

DIDS/CGS 100%  

4.
19 

Desenvo
lver um 
sistema 
integrad

o de 
cadastro 

de 
Projetos 

1 
Sistema 
implem
entado 

201
9 

4.1
9.1 

Criação de 
um sistema 

de 
gerenciame

nto de 
projeto de 
extensão 

institucional 

DIDS/CGS 50%  
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Extensã
o, com 

certifica
dos. 

4.
20 

Desenvo
lver um 

novo 
sistema 

para 
gestão 

dos 
projetos 

de 
pesquis
a com 
novas 

funcion
alidades 

que 
atenda 

especific
idades 

não 
atendid
as pelo 
sistema 
atual, 
com 

certifica
dos 

1 
Sistema 
implem
entado 

201
9 

4.2
0.1 

Criação de 
um sistema 

de 
gerenciame

nto de 
projeto de 
pesquisa 

institucional 

DIDS/CGS 50%  

4.
21 

Desenvo
lver um 
sistema 

de 
gestão 

de 
projetos 

de 
ensino e 
grupos 

PET 

1 
Sistema 
implem
entado 

202
0 

4.2
1.1 

Criação de 
um sistema 

de 
gerenciame

nto de 
projeto de 

ensino 
institucional 

DIDS/CGS 0%  

4.
22 

Atualiza
ção do 

Sistema 
de 

Seleção 
de 

Assistên
cia 

Estudan
til 

1 
Sistema 
atualiza

do 

202
0 

4.2
2.1 

Atualização 
do sistema 
de seleção 

de 
Assistência 
Estudantil 

DIDS/CGS 100%  

5 

Implemen
tação e 

manutenç
ão de sites 
institucion

ais 

5.
1 

Adequar 
os sites 
instituci
onais ao 
padrão 

da 
UFMS 

1 

Sites 
instituci

onais 
adequa

dos 

201
8 

5.1
.1 

Realização 
de 

levantament
o da 

situação de 
todos os 

sites 
institucionai

s 

AGETIC e 
SECOM 

100%  
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5.1
.2 

Solicitação 
de 

adequação 
do site que 

não estejam 
no padrão 

da UFMS às 
normas 
vigentes 

AGETIC e 
CGD 

80%  

6 

Adequaçã
o dos 

sistemas e 
sites ao E-

MAG 

6.
1 

Adequar 
os sites 
instituci
onais ao 
E-MAG 

em pelo 
menos 

80% 

1 

Sites 
adequa
dos ao 
E-MAG 

202
0 

6.1
.1 

Adequação 
do site 

principal da 
UFMS ao E-

MAG 

DIDS/CGS 30%  

6.1
.2 

Adequação 
dos sites das 
Pró-reitorias 

ao E-MAG 

DIDS/CGS 10%  

7 

Evolução 
do 

processo 
do 

desenvolvi
mento de 
software 

7.
1 

Melhora
r a 

usabilid
ade da 

ferrame
nta de 

gerência 
de 

projetos 

201
7 - 3 

Quantid
ade de 
melhori

as 
implem
entadas 

201
7 

7.1
.1 

Implantação 
de 

melhorias 
no Redmine 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
100%  

7.
2 

Melhora
r 

Process
o de 

Gerênci
a de 

Requisit
os 

1 

Estimati
va de 

requisit
os 

melhor
ado 

202
0 

7.2
.1 

Implantação 
de melhoria 

na 
estimativa 

de 
requisitos 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
100%  

7.
3 

Melhora
r 

Process
o de 

Gerênci
a de 

Projetos 

1 

Gerenci
amento 

de 
riscos 

melhor
ado 

202
0 

7.3
.1 

Implantação 
de 

melhorias 
na 

identificaçã
o e 

tratamento 
de riscos 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
50%  

7.
4 

Implant
ar 

Process
o de 

Gerênci
a de 

Configur
ação 

1 

Process
o 

implant
ado 

202
0 

7.4
.1 

Implantação 
de Processo 
de Gerência 

de 
Configuraçã

o 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
60%  

7.
5 

Implant
ar 

Process
o de 

Garantia 
da 

Qualida
de 

1 

Process
o 

implant
ado 

202
0 

7.5
.1 

Implantação 
de Processo 
de Garantia 

de 
Qualidade 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
60%  
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7.
6 

Implant
ar 

Política 
de Uso 

de 
Banco 

de 
Dados 

1 
Política 
implant

ada 

202
0 

7.6
.1 

Implantação 
de Política 
de Uso de 
Banco de 

Dados 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
40%  

7.
7 

Implant
ar 

Process
o de 

Gerenci
amento 

de 
Portfóli

o 

1 

Process
o de 

implant
ado 

202
0 

7.7
.1 

Implantação 
de Processo 

de 
Gerenciame

nto de 
Portfólio 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
40%  

7.
8 

Implant
ar 

Process
o de 

Mediçã
o 

1 

Process
o 

implant
ado 

202
0 

7.8
.1 

Implantação 
de Processo 
de Medição 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
20%  

8 

Certificaçã
o do 

processo 
de 

desenvolvi
mento no 
MPS-SW 
Nível F 

8.
1 

Certifica
r a 

AGETIC 
no nível 

F do 
MPS-SW 

1 
Certific

ação 
obtida 

202
0 

8.1
.1 

Certificação 
da AGETIC 

no nível F do 
MPS-SW 

DIDS/CGS 
e 

DIGP/CGS 
0  

9 

Desenvolv
imento e 

Manutenç
ão de 

Sistemas – 
Novas 

demandas 

9.
1 

SIAI - 
Plano de 
Atividad

e 
Docente 

1 

Sistema 
implem
entado 

201
9 

9.1
.1 

Desenvolver 
sistema de 
avaliação 

institucional 
junto em 
parceria 
com o 

Laboratório 
de 

Engenharia 
de Software 

- LEDES 
FACOM 

DIDS/CGS 
LEDES - 
FACOM 

100%  

Atualiza
r o 

Sistema 
de 

Avaliaçã
o 

Instituci
onal - 
SIAI 

201
9 

9.1
.2 

Corrigir 
relatórios 

inconsistent
es no 

sistema e 
migrar a 

manutenção 
do LEDES 

para a 
AGETIC 

DIDS/CGS 100%  

9.
2 

Identida
de 

Estudan
til 

Online 

1 
Sistema 
implem
entado 

201
8 

9.3
.1 

Desenvolver 
um sistema 

de 
solicitação e 
controle de 
identidade 

DIDS/CGS 100%  
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estudantil. 

9.
3 

Adaptaç
ão do 

sistema 
do 

Restaur
ante 

Universi
tário 

REGGIO 

1 
Sistema 
atualiza

do 

201
9 

9.2
.1 

Adaptação 
do REGGIO 

para 
atender a 

Pós-
Graduação e 

Integrar 
com a 

Identidade 
Estudantil 

DIDS/CGS 100%  

9.
4 

Sistema 
de 

Gestão 
de 

Bolsas 

1 
Sistema 
implem
entado 

201
9 

9.4
.1 

Desenvolver 
um sistema 
para gestão 
de bolsas e 
auxílios na 

UFMS. 

DIDS/CGS 100%  

9.
5 

Sistema 
de 

Ponto 
Eletrôni

co 

1 
Sistema 
implem
entado 

201
9 

9.5
.1 

Desenvolver 
um sistema 

para 
controle de 
frequência 

dos 
servidores e 
estagiários 
da UFMS 

com 
controle 

biométrico. 

DIDS/CGS 100%  

9.
6 

Sistema 
de 

Agenda
mento 

de 
Espaço 
Físico 

1 
Sistema 
implem
entado 

201
8 

9.6
.1 

Desenvolver 
um sistema 

de 
gerenciame

nto de 
espaço físico 
da UFMS e 

agendament
o dos 

espaços. 

DIDS/CGS 100%  

9.
7 

App 
Acadêm
ico "Sou 
UFMS" 

1 

Aplicati
vo 

Disponí
vel 

201
8 

9.7
.1 

Desenvolvi
mento de 

um 
aplicativo 

com a 
possibilidad

e de 
consulta de 

notas e 
faltas para 

acadêmicos 
de 

Graduação 

DIDS/CGS 100%  

9.
8 

Integraç
ão 

SISCAD 
com 

Sistema 

1 

Integraç
ão na 
oferta 

realizad
a 

201
9 

9.9
.1 

Integração 
da Oferta no 
SISCAD com 
Sistema de 
Gestão de 

DIDS/CGS 100%  
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de 
Gestão 

de 
Espaços 
Físicos 

Espaços 
Físicos 

9.
9 

Aplicativ
o da 

Rádio 
UFMS 

1 
Novo 

Aplicati
vo 

202
0 

9.1
0.1 

Aplicativo 
para 

Android e 
IOS 

DIDS/CGS Nova  

9.
10 

Aplicativ
o para 
Pós-

Graduaç
ão 

1 
Novo 

Aplicati
vo 

202
0 

9.1
1.1 

Aplicativo 
para 

Android e 
IOS 

DIDS/CGS Nova  

9.
11 

Integrar 
o 

Sistema 
do 

Restaur
ante 

Universi
tário 

com a 
Catraca 

da 
empres

a 

1 

Integraç
ão 

realizad
a 

202
0 

9.1
2.1 

Criar api de 
integração 

para catraca 
da empresa 

DIDS/CGS Nova  

9.
12 

Atualiza
r o 

sistema 
do PAS - 

SIPAS 

1 
Sistema 
atualiza

do 

202
0 

9.1
3.1 

Realizar 
manutenção 
evolutiva no 

SIPAS 

DIDS/CGS Nova  

Fonte: AGETIC (2020). 

 
A área de desenvolvimento de software é a que possui alta demanda dentro da 

AGETIC e devido a isso somado as constantes mudanças de requisitos, várias das metas 

foram repactuadas para o PDTIC 2021 - 2024. 
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Quadro 65 - Potencialidades, fragilidades, melhorias executadas em 2020 e previstas, para 
a Infraestrutura Tecnológica da UFMS. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 
AÇÕES DE MELHORIAS 

(VIGENTES OU 
PREVISTAS) 

Governança de TIC 

● Área da UFMS 

com maior índice de 

Governança (Relatório 

Individual TCU) 

● Planejamento 

cada vez mais apurado 

dos projetos internos 

● Apesar de 

existirem inúmeras 

cobranças por parte dos 

órgãos de controle e do 

MP, não há uma área 

específica de 

Governança de TIC na 

AGETIC 

● Melhoria nos 

processos de aquisição 

de acordo com a IN 01 

● Mapeamento 

dos processos internos 

● Revisão dos 

questionários do TCU e 

do MP para melhorar os 

processos internos. 

● Publicação e 

revisão de normas 

importantes 

Infraestrutura de TIC 

● Infraestrutura 

renovada de servidores 

e dispositivos de 

armazenamento 

● Equipamentos 

de comunicação 

adquiridos para 

melhorar a rede de 

dados 

● Necessidade de 

redundância de serviços 

em outro local 

● Necessidade de 

ar condicionado de 

precisão 

● Melhoria nos 

projetos de 

infraestrutura 

Desenvolvimento de 
Software 

● Processo de 

desenvolvimento de 

software certificado e 

estabelecido 

● Desenvolvimen

to de sistemas realizado 

por servidores da 

própria UFMS 

● Possibilidade 

de desenvolver e 

integrar serviços e 

sistemas da UFMS 

● Demanda 

maior que a capacidade 

da equipe de atender 

● Análise de 

requisitos é um desafio, 

pois a área de negócio 

não tem os processos 

mapeados 

● Melhoria 

contínua no processo 

de desenvolvimento de 

software  

• Implantação de teste 

unitário automatizado 

● Implantação de 

teste funcional 

Fonte: AGETIC (2020). 

 

3.5.1.3 Secretaria Especial de Educação a Distância – SEAD 
 

Os pólos de apoio presencial são classificados em associados e da UAB. Os pólos 

associados são mantidos pela própria UFMS por estarem localizados em municípios onde 
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há campus da instituição. Assim, os polos associados utilizam-se de toda a infraestrutura 

do campus. Atualmente, todos os campus da UFMS, incluindo Bonito, são polos associados 

para ofertas de cursos da UAB/UFMS. 

Na UFMS, a Educação a Distância é institucionalizada através da Secretaria Especial 

de Educação a Distância (SEAD), localizada em Campo Grande e que também se configura 

como um local de apoio para a UAB. A Infraestrutura da SEAD conta com nove salas 

multiuso, todas contendo projetor multimídia e capacidade para 50 pessoas; uma sala de 

videoconferência com capacidade para 30 pessoas; dois laboratórios de informática com 

44 computadores; duas salas para webconferências; um auditório com projetor e 

capacidade para 126 pessoas; quatro salas administrativas com ambiente para reuniões; 

um estúdio para gravação de videoaulas com dois ambientes (incluindo chroma key); um 

laboratório interdisciplinar de formação de educadores (Creative Learning Lab); um 

laboratório interdisciplinar de práticas lúdico-educativas (brinquedoteca); quatro 

banheiros acessíveis (dois masculinos e dois femininos); além de sinal de internet com e 

sem fio em toda sua extensão. 

Nos demais municípios, os polos são mantidos por suas respectivas prefeituras e 

credenciados pela UAB. O credenciamento de um polo UAB garante as condições mínimas 

para a oferta de curso no município. Tais condições englobam: salas de aula multiuso, 

laboratórios, quadras poliesportivas, acessibilidade em todas as instalações e identificação 

visual. A seguir, listamos os polos da UAB com detalhamento de infraestrutura: 

 
1) Água Clara: Polo UAB com dez salas de aula, dois banheiros, três bebedouros, 

um laboratório de informática com dezoito computadores e um laboratório de 

biologia. O polo possui internet de 5 Mb de velocidade e dois Datashow. 

2) Aparecida do Taboado: com oito salas de aula, dois banheiros, um laboratório 

de informática com vinte computadores e uma biblioteca. Possui internet de 

10 Mb de velocidade. 

3) Bataguassu: Polo UAB com três salas de aula, três banheiros, um bebedouro, 

um laboratório de informática com vinte e três computadores, um laboratório 

de biologia, um laboratório de matemática, uma brinquedoteca e uma 

biblioteca. O polo possui internet, dois Datashow e três equipamentos de 

videoconferência. 

4) Bela Vista: Polo UAB com cinco salas de aula, dois banheiros, um bebedouro, 

um laboratório de informática com dezenove computadores, um laboratório 
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de biologia e uma biblioteca. O polo possui internet dois links de internet, um 

com 5 Mb e outro com 2 Mb de velocidade, um Datashow, sala de professores 

e tutores. 

5) Camapuã: Polo UAB com oito salas de aula, dois banheiros, dois bebedouros, 

um laboratório de informática com quarenta computadores, brinquedoteca e 

um laboratório de biologia. O polo possui dois links de internet, com 2 Mb de 

velocidade para cada, três Datashow, biblioteca, sala de coordenadores e 

tutores. 

6) Costa Rica: Polo UAB com treze salas de aula (espaço compartilhado com a 

Escola Adenocre), dois banheiros, dois bebedouros e um laboratório de 

informática com trinta computadores. O polo possui dois links de internet, um 

com 2 Mb e outro com 10Mb de velocidade para cada e cinco Datashow. 

7) Miranda: Polo UAB com seis salas de aula, quatro banheiros, um bebedouro e 

um laboratório de informática com quarenta computadores. O polo possui 

internet de 2 Mb de velocidade, três Datashow e três equipamentos de 

videoconferência. 

8) Porto Murtinho: Polo UAB com seis salas de aula, três banheiros, um 

bebedouro, um laboratório de informática com vinte computadores. O polo 

possui internet, quatro Datashow e dois equipamentos de videoconferência. 

9) Rio Brilhante: Polo UAB com seis salas de aula, dois banheiros, um bebedouro, 

dois laboratórios de informática com doze computadores em boas condições, 

um laboratório de biologia e uma brinquedoteca. O polo possui internet via 

rádio, de 10 Mb de velocidade, dois Datashow, um equipamento de 

videoconferência, alojamento, biblioteca, sala de professores e tutores. 

10) São Gabriel do Oeste: Polo UAB com onze salas de aula, doze banheiros, dois 

bebedouros, dois laboratórios de informática com quarenta e três 

computadores, um laboratório de biologia e um de matemática. O polo possui 

internet via rádio, de 4 Mb de velocidade, três Datashow e um equipamento 

de videoconferência. 

 
Ademais, há a possibilidade de criação de novos polos da UAB, para atender 

eventuais cursos a serem abertos por essa instituição em regiões ainda não atendidas do 

Estado. A articulação para a abertura desses polos já foi iniciada perante a CAPES, sendo 

para a criação dos polos de Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Fátima do Sul, Maracaju, 
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Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Sonora, Tacuru e Terenos. Em 2019 o polo de Sidrolândia 

obteve avanços em sua implantação, contudo, o advento da pandemia e a proximidade do 

período eleitoral municipal foram fatores que influenciaram para a indefinição na criação 

de novos polos em 2020. 

Com a institucionalização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, em 

2019, toda sua infraestrutura tecnológica foi realocada para o datacenter da Agência de 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (AGETIC) da UFMS. Dessa forma, o sistema 

como todo possui uma alta disponibilidade de funcionamento (24 horas por dia, 7 dias por 

semana) devido a infraestrutura de redundância de energia e internet. Em 2020, foram 

implementadas melhorias no AVA Moodle UFMS, tais como: 

- novo layout; 

- disponibilidade do AVA Moodle em versão mobile; 

- novos plugins; 

- atualização para a versão 3.9 do Moodle; 

- produção de novos materiais instrucionais; e 

- separação dos ambientes de ensino dos ambientes de oferta de cursos de 

extensão, capacitação e eventos; 

Ainda em 2020, a SEAD em parceria com a AGETIC, potencializaram a divulgação e 

utilização do email institucional (@ufms.br) em conjunto aos aplicativos da plataforma 

GSuite for Education. Esta parceria foi crucial para que, junto ao AVA Moodle UFMS e a 

parceria Microsoft for Education, fosse possível a implantação de um conjunto de 

tecnologias digitais capazes de subsidiar o Ensino Remoto de Emergência (ERE). Neste 

sentido, a SEAD disponibilizou uma série de materiais instrucionais para diversas 

ferramentas tais como: Google Forms, Google Drive, Google Classroom, Google Docs, 

Moodle, Youtube, Streamyard, OBS Studio, Skype, Jitsi, Conferência Web RNP, Microsoft 

Teams, dentre outros (disponíveis em sead.ufms.br).Especificamente referente à situação 

de pandemia em 2020, a SEAD destacou-se também em sua participação ativa junto ao 

Comitê Operativo de Emergência (COE) no suporte pedagógico e tecnológico ao ERE, na 

elaboração de relatórios de monitoramento de uso das ferramentas e tecnologias digitais 

na UFMS e no reforço ao processo de capacitação docente em relação ao uso de 

tecnologias digitais na educação superior e oferta de carga horária a distância em cursos 

presenciais. Em complemento, a SEAD ainda produziu e ofertou cursos de formação para 

a utilização e produção de Recursos Educacionais Abertos (REA), curso de tecnologias 
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digitais disponíveis para eventos de extensão (para estudantes), curso de formação inicial 

para servidores (parceria PROGEP) e 6 (seis) cursos do Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas (PDP) (parceria PROGEP). 

 

3.5.1.4 Documentação Institucional - DIDOC/CSV/PROADI 
 

A Divisão de Documentação Institucional (DIDOC/CSV/PROADI) é a unidade 

responsável pela execução, orientação e acompanhamento dos serviços de protocolo, 

arquivo histórico e gestão documental da Universidade, atendendo demandas tanto da 

comunidade interna quanto da comunidade externa à UFMS, com o trabalho dividido em 

duas frentes, uma no Protocolo e outra no Arquivo Central. 

A DIDOC também é responsável pela administração do Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI), implantado em agosto de 2017 e por meio do qual todos os processos e 

documentos institucionais são criados, tramitados e arquivados de forma eletrônica. E 

ainda por outra ferramenta, o REGDOC, sistema utilizado para cadastro e envio de 

documentos físicos entre unidades, além de postagem de correspondências via Correios, 

com controle de custos por unidade. 

Em 2020, nos meses que antecederam à pandemia, entre janeiro e março, foram 

realizadas visitas técnicas em unidades da administração central, a fim de sanar dúvidas 

quanto aos prazos de guarda da massa documental, e orientar as equipes quanto à melhor 

maneira de acondicionar, preservar e acessar os documentos. 

A partir do mês de março, com a adoção da modalidade de trabalho 

semipresencial, a DIDOC adotou um regime de escala nos postos presenciais, com um 

cronograma de atividades a serem realizadas remotamente e mantendo os servidores de 

plantão para responder às demandas internas e externas, via e-mail, telefone e WhatsApp. 

Ainda em 2020 foi publicado, no Diário Oficial da União, o 1º Edital de Ciência de 

Eliminação de Documentos, fruto dos trabalhos da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), sob responsabilidade desta divisão, e que propõe as diretrizes 

necessárias à implementação e ao aperfeiçoamento da Política de Gestão do Patrimônio 

Documental físico e digital da UFMS em consonância com as decisões e Resoluções do 

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). 

O Arquivo também passou a dispor de uma página no Facebook com a finalidade 

de divulgação do seu acervo e também na perspectiva de aproximação com os seus 

usuários. A primeira interação envolveu a participação na 4ª Semana Nacional de Arquivos, 
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evento idealizado pelo Arquivo Nacional, que em 2020 ocorreu de forma virtual. Contando 

com as colaborações de técnicos-administrativos e professores da UFMS, também teve a 

parceria do Arquivo Histórico de Campo Grande e da Fundação de Cultura de Mato Grosso 

do Sul. 

Em relação à atualização de informações nos sistemas, as arquivistas realizaram a 

revisão da Tabela de Temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades-

meio do Poder Executivo Federal, incluída no sistema REGDOC com conferência de seus 

prazos de guarda e nomenclatura das classes e subclasses documentais e adicionadas 

palavras-chaves. No SEI, foram arquivados os processos recebidos em blocos internos, com 

conferência e correção da classificação, além de atualização dos tipos processuais e da 

tabela de assuntos e classificação documental. 

No ano de 2020, o Arquivo Central atendeu a 115 solicitações de acesso aos 

processos físicos e/ou pastas funcionais, que foram digitalizados e encaminhados às 

unidades demandantes. Requerimentos de informações também foram prestadas 

envolvendo o atendimento à Ouvidoria, geralmente pela plataforma E-SIC. 

Houve participação dos servidores em Comissões de Trabalho como: "Gestão de 

Riscos", "Acervo Acadêmico", "Gestão das Unidades Protocolizadoras", "Assessoramento 

para Coleta Coletiva Solidária" e também se efetuou a organização do acervo histórico 

fotográfico digitalizado, acrescentando dados que facilitem a localização e identificação 

das fotografias. 

Em relação às atividades centralizadas no Protocolo, onde são recebidos todos os 

documentos, correspondências e materiais encaminhados para as unidades da UFMS, 

entregues via serviço de Correios ou protocolados presencialmente pelo interessado, foi 

possível manter um cronograma de funcionamento presencial mesmo durante a 

pandemia. 

Assim, atividades envolvendo compra de produtos, recebimento de livros e 

documentos de outros órgãos e instituições, material para pesquisas e experimentos, 

entre outros, puderam continuar sem interrupções, sendo recebidos, cadastrados e 

encaminhados aos destinatários mais de dois mil itens através do sistema REGDOC. 

O envio de cartas, documentos e encomendas por meio dos contratos com os 

Correios também se manteve durante o ano, totalizando 1.064 correspondências enviadas 

por todas as unidades centrais e setoriais da UFMS, além dos malotes trocados 
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semanalmente entre a Cidade Universitária, em Campo Grande, e os câmpus e bases de 

pesquisa. 

Por fim, destaca-se o atendimento, via e-mail, de solicitações referentes ao SEI, 

como cadastro de unidades e usuários, atualização de dados de usuários, liberação e 

bloqueio de perfis, inclusão de modelos de documentos, liberação de acessos externo e 

auxílio e suporte aos usuários, sendo mais de 6 mil solicitações atendidas pela DIDOC 

omente no ano de 2020, demonstrando a importância da gestão do sistema para o 

desenvolvimento das atividades da Universidade. 

Também foi realizada a instalação de um novo módulo no sistema, que agora 

integra o Barramento de Serviços do Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma plataforma 

centralizada desenvolvida pelo Ministério da Economia que permite o trâmite de 

processos e documentos administrativos digitais de maneira segura e com confiabilidade 

de entrega entre órgãos ou entidades, sendo utilizado hoje por mais de oitenta entes 

federais, estaduais e municipais. 

Considerando a importância do SEI para a Universidade, em 2020 a gestão do 

sistema foi eleita pela Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (PROADI), então 

responsável por esta Divisão, um dos processos da unidade que mais contribuem para o 

alcance da missão da UFMS. Assim, sob supervisão da Auditoria Interna, uma comissão 

formada por servidores da DIDOC elaborou o mapeamento de riscos do processo de gestão 

do SEI, identificando 24 eventos de risco e propondo ações de controle. 

As potencialidades e fragilidades da DIDOC/CSV/PROADI em 2020 estão 

apresentadas no Quadro abaixo: 

 
Quadro 66 - Potencialidades e Fragilidades da DIDOC/CSV/PROADI em 2020. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES DE MELHORIAS 

Alcance Interno  

- Alcance do SEI, sendo já 
utilizado diariamente pela 
maioria dos servidores.  
 
- Arquivo organizado com 
informações institucionais e 
funcionais.  

- Uso incorreto do sistema 
e falta de normatização 
específica. 
 
- Falta de mão de obra e 
material para correto 
acondicionamento de 
material. 

- Publicação de Resolução 
normatizando o uso do SEI na 
UFMS. 
 
- Criação da página do Arquivo 
no Facebook para maior 
contato e divulgação do 
Acervo. 

Alcance Externo 

- Facilidade no uso do 
sistema para consulta e 
assinatura de documentos 
institucionais, em qualquer 
hora ou local. 
 
- Grande acervo 
documental com valor 

- Baixa utilização dos 
sistemas pela comunidade 
externa, que pouco sabe de 
suas funcionalidades. 
 
- Dificuldade de 
identificação do acervo 

- Exploração de novas 
funcionalidades para o SEI, 
como Posse de Servidores, 
Colação de Grau e realização 
de bancas de avaliação.  
 
- Participação na 4ª Semana de 
Arquivos, propiciando troca de 
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histórico para pesquisas e 
consultas.  

fotográfico; e mensuração 
do acervo acadêmico. 

experiências da melhor forma 
de “como fazer”. 

 

3.5.2 Infraestrutura física na percepção dos segmentos da UFMS 
 

A infraestrutura física da UFMS foi avaliada por todos os segmentos da UFMS, por 

meio de questões comuns, para alguns aspectos, e específicas por segmento, para outros, 

conforme o âmbito de atuação. 

Os aspectos avaliados no triênio 2018 a 2020 abrangeram: Bibliotecas; Instalações 

Sanitárias; Auditórios; Espaços para estacionamento; Salas de apoio de informática ou 

estrutura equivalente; Infraestrutura Tecnológica; Espaços de atendimento e prestação de 

serviços; Estrutura Física Tecnológica e de Pessoal dos polos EaD; Ambiente Virtual de 

aprendizagem; Espaços de Convivência e Alimentação;  Salas de aula; Sala do Professor; 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas; infraestrutura física e 

tecnológica destinada à CPA; infraestrutura física e tecnológica destinada às CSAs; 

Recursos de Tecnologias da Informação e da Comunicação; e Instalações Administrativas. 

Em virtude da adoção de ensino remoto durante todo o ano de 2020, a avaliação 

focou-se exclusivamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Todos os demais 

foram avaliados somente em 2018 e 2019, uma vez que o acesso à infraestrutura física da 

universidade ficou restrito em razão das medidas de biossegurança. 

Assim, nos itens a seguir serão apresentados os resultados da percepção da 

comunidade acadêmica conforme o período de aplicação dos instrumentos, e o 

detalhamento nos gráficos refere-se ao último ano de aplicação (2020 para o AVA, e 2019 

para todos os outros aspectos). 

 

3.5.2.1 Biblioteca 
 

Todos os segmentos avaliaram a infraestrutura das Bibliotecas da UFMS, com o 

mesmo grupo de questões, descritas a seguir: 

Questão 1 – Cabines para estudo coletivo e individual? 
Questão 2 - Acessibilidade? 
Questão 3 - Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do 
acervo? 
Questão 4 - Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do 
atendimento? 
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O Gráfico 77 apresenta a percepção da comunidade acadêmica, por segmento, 

acerca da infraestrutura da Biblioteca. 

 
Gráfico 77 - Avaliação da Biblioteca: Infraestrutura, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A comunidade da UFMS avaliou a infraestrutura da Biblioteca com discreta melhora 

de 2018 para 2019, em todos os segmentos. Destaca-se que, no geral, houve 

predominância de conceito bom ou muito bom.  Ressalta-se, em 2019, a alta porcentagem 

de respostas “não se aplica” (43%) no segmento de estudante de graduação EAD, devido 

à característica dessa modalidade. 

O Quadro 67 apresenta a pior e a melhor questão avaliada por cada segmento, em 

2019. 

 
Quadro 67 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Biblioteca: 
Infraestrutura. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Cabines para estudo coletivo e 
individual? 

Recursos tecnológicos para consulta, 
guarda, empréstimo e organização 
do acervo? 

Técnico Acessibilidade? 
Recursos tecnológicos para consulta, 
guarda, empréstimo e organização 
do acervo? 

Coordenador de pós-
graduação 

Cabines para estudo coletivo e 
individual? 

Acessibilidade? 

Coordenador de 
graduação 

Cabines para estudo coletivo e 
individual? 

Disponibilidade de recurso humano 
para atendimento e qualidade do 
atendimento? 

Professor de 
graduação 

Cabines para estudo coletivo e 
individual? 

Disponibilidade de recurso humano 
para atendimento e qualidade do 
atendimento? 
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Estudante de pós-
graduação 

Cabines para estudo coletivo e 
individual? 

Recursos tecnológicos para consulta, 
guarda, empréstimo e organização 
do acervo? 

Estudante de 
graduação 

Cabines para estudo coletivo e 
individual? 

Recursos tecnológicos para consulta, 
guarda, empréstimo e organização 
do acervo? 

Estudante de 
graduação EAD 

Disponibilidade de recurso humano 
para atendimento e qualidade do 
atendimento? 

Recursos tecnológicos para consulta, 
guarda, empréstimo e organização 
do acervo? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Entre as questões avaliadas por cada segmento, em 2019, destaca-se como melhor 

avaliada pelos diretores, técnicos e estudantes os “Recursos tecnológicos para consulta, 

guarda, empréstimo e organização do acervo?”; pelos professores e coordenadores de 

graduação foi “Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do 

atendimento? e a “Acessibilidade?” pelo coordenador de pós-graduação. 

A pior questão avaliada variou entre os segmentos, sendo a mais citada “Cabines 

para estudo coletivo e individual? ” 

A seguir, no Gráfico 78 e no Gráfico 79, encontram-se os resultados por UAS e por 

UAC respectivamente. 
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Gráfico 78 - Avaliação da Biblioteca: Infraestrutura, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 
e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Pode-se observar no Gráfico 78 a mesma tendência de melhora, em cada unidade, 

entre 2018 e 2019, destacando-se a percepção do CPAR, em 2019, com maioria de 

conceitos “muito bom”. Ressalta-se que há menor quantidade de respostas “não se aplica 

(ou não sei avaliar)” nas unidades do interior do estado, podendo-se inferir que há maior 

uso da Biblioteca nessas unidades. 
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Gráfico 79 - Avaliação da Biblioteca: Infraestrutura, por Unidade da Administração Central. 
2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020) 

 
A PROGRAD atribuiu predominantemente em 2019 o conceito satisfatório, 

entretanto houve quantidade significativa de conceito insatisfatório, resultando na pior 

média entre as UACs. Destaca-se a alta porcentagem de respostas “não se aplica”, 

demonstrando a falta de conhecimento de grande parte dos técnicos das UAC sobre a 

infraestrutura da Biblioteca. 

 

3.5.2.2 Instalações sanitárias 
 

Todos os segmentos avaliaram a acessibilidade, as condições de limpeza e os 

materiais de higiene das instalações sanitárias da UFMS, com as mesmas questões, que 

estão relacionadas a seguir. 

Questão 1 – Condições de limpeza e materiais de higiene? 
Questão 2 - Acessibilidade? 
 

O Gráfico 80 apresenta a percepção da comunidade acadêmica, por segmento, 

sobre as instalações sanitárias. 

 
 
 
 
 
 
 



 

681 
  

Gráfico 80 - Avaliação das Instalações Sanitárias, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 

A comunidade acadêmica da UFMS atribuiu na média conceito satisfatório, mas 

com predominância de conceito bom em quase todos os segmentos. Os coordenadores de 

graduação atribuíram majoritariamente o conceito satisfatório e os coordenadores de pós-

graduação, com predominância de insatisfatório. Para estes últimos, houve piora nas 

condições das instalações sanitárias entre 2018 e 2019. 

No Quadro 68 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas por cada 

segmento. 

 
Quadro 68 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Instalações Sanitárias. 
2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Acessibilidade? 

Técnico Acessibilidade? 
Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Coordenador de pós-
graduação 

Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Coordenador de 
graduação 

Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Acessibilidade? 

Professor de graduação 
Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Acessibilidade? 

Estudante de pós-
graduação 

Acessibilidade? 
Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Estudante de graduação 
Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Acessibilidade? 

Estudante de graduação 
EAD 

Condições de limpeza e materiais de 
higiene? 

Acessibilidade? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
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"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Os resultados demonstram que a maioria dos segmentos classificou como pior 

avaliada a condição de limpeza e materiais de higiene das instalações sanitárias. 

O Gráfico 81 apresenta o resultado da avaliação das Instalações Sanitárias, por 

Unidade Acadêmica Setorial. 
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Gráfico 81 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Instalações Sanitárias. 
2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Os resultados demonstram que não houve variação significativa entre 2018 e 2019 

na maioria das unidades. Destaca-se a melhora na FAALC (aumento de 29% na média), na 

FAMED (aumento de 18%), e na FAMEZ (aumento de 15%).  Entretanto, as instalações da 

FAALC ainda são consideradas satisfatórias. Merece atenção a avaliação da comunidade 

da FACH, que atribuiu a maior quantidade de conceito insatisfatório, resultando na menor 

média. 
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O Gráfico 82 apresenta o resultado da avaliação das Instalações Sanitárias por 

UAC. 

 
Gráfico 82 - Avaliação das Instalações Sanitárias, por Unidade da Administração Central. 
2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
As UACs RTR, PROPP, PROPLAN e AGETIC avaliaram com predominância de 

conceitos bom ou muito bom. As demais consideraram parcialmente satisfatório. Ressalta-

se a avaliação feita pelos técnicos vinculados à PROGEP, que atribuíram, 

predominantemente, conceito insatisfatório (moda 1). 

 

3.5.2.3 Auditórios 
 

Os Auditórios da UFMS foram avaliados, por todos os segmentos, com as questões 

listadas a seguir. 

Questão 1 - Atendimento às necessidades institucionais considerando a acessibilidade? 
Questão 2 - Conforto do mobiliário e qualidade acústica? 
Questão 3 - Existência de recursos tecnológicos multimídia (disponibilidade de conexão à 
internet e de equipamentos para videoconferência)? 
 

O Gráfico 83 apresenta os resultados da avaliação dos auditórios, por segmento. 
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Gráfico 83 - Avaliação dos Auditórios, por segmento. 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A comunidade em geral classificou os auditórios, em 2019, como satisfatórios 

(média 3,36), com exceção do coordenador de pós-graduação (média 2,76). Para este 

segmento, houve uma redução significativa na percepção sobre a qualidade dos auditórios 

entre 2018 e 2019. 

No Quadro 69 estão apresentadas as questões pior e melhor avaliadas por todos 

os segmentos. 

 
Quadro 69 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Auditórios. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Conforto do mobiliário e qualidade 
acústica? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a 
acessibilidade? 

Técnico 
Conforto do mobiliário e qualidade 
acústica? 

Existência de recursos tecnológicos 
multimídia (disponibilidade de 
conexão à internet e de 
equipamentos para 
videoconferência)? 

Coordenador de pós-
graduação 

Conforto do mobiliário e qualidade 
acústica? 

Conforto do mobiliário e qualidade 
acústica? 

Coordenador de 
graduação 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a 
acessibilidade? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a 
acessibilidade? 

Professor de 
graduação 

Existência de recursos tecnológicos 
multimídia (disponibilidade de 
conexão à internet e de 
equipamentos para 
videoconferência)? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a 
acessibilidade? 

Estudante de 
graduação 

Existência de recursos tecnológicos 
multimídia (disponibilidade de 
conexão à internet e de 
equipamentos para 
videoconferência)? 

Conforto do mobiliário e qualidade 
acústica? 
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Estudante de 
graduação EAD 

Existência de recursos tecnológicos 
multimídia (disponibilidade de 
conexão à internet e de 
equipamentos para 
videoconferência)? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a 
acessibilidade? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
A questão “Atendimento às necessidades institucionais considerando a 

acessibilidade?”, foi pior avaliada pelos segmentos diretor, coordenador de graduação, 

professor e estudantes de graduação EAD e melhor avaliada pelo coordenador de 

graduação. O mesmo ocorreu com outras questões e também dentro do mesmo 

segmento, o que sugere percepções desarmônicas. 

O Gráfico 84, apresenta o resultado da avaliação dos resultados por UAS e o Gráfico 

85 a avaliação pelos técnicos das UAC. 
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Gráfico 84 - Avaliação dos Auditórios, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
As UAS CPCS (2,71), CPCX (2,87) e INBIO (2,90) classificaram os auditórios, em 2019, 

como parcialmente satisfatório e as demais UAS como satisfatórios. Destaca-se a avaliação 

da FACOM, com predominância de conceito muito bom. 
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Gráfico 85 - Avaliação dos Auditórios, por Unidade da Administração Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
As UAC PROGEP (média 2,68), HUMAP (média 2,83) atribuíram, em 2019, 

predominantemente conceito parcialmente satisfatório, e a maioria dos técnicos das UAS 

AGETIC, PROPLAN e PROPP atribuíram conceito bom ou muito bom. 

 

3.5.2.4 Espaços para estacionamento 
 

Os espaços para estacionamento foram avaliados por todos os segmentos com a 

mesma questão: 

Questão 1: Atendimento às necessidades institucionais considerando a demanda por 
número de vagas? 
 

O Gráfico 86 apresenta os resultados dessa questão por segmentos. 
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Gráfico 86 - Avaliação dos Espaços para Estacionamento, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A comunidade da UFMS, em geral, classificou os estacionamentos com divisão 

quase igualitária entre conceitos. A melhor avaliação foi dos estudantes de graduação EAD, 

que em sua maioria, percebem como bom ou muito bom os espaços para estacionamento 

nos polos. Os demais segmentos avaliam com porcentagem significativa de respostas com 

conceito insatisfatório, com destaque para os professores. 

A seguir, no Gráfico 87 e Gráfico 88, encontram-se os resultados dessa questão por 

UAS e por UAC respectivamente. 
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Gráfico 87 - Avaliação dos Espaços para Estacionamento, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A avaliação dos estacionamentos é muito variável entre as UAS, e isso ocorre 

devido à localização de cada unidade, e a disponibilidade de locais para estacionamento 

próximos à cada uma. Destaca-se que a FAMED e FAODO classificaram esse item como 

insatisfatório, já algumas unidades que são isoladas, e dispõe de mais espaço, classificaram 

com predominância de conceitos bom ou muito bom. 
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Gráfico 88 - Avaliação dos Espaços para Estacionamento, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A partir dos resultados por UAC, pode-se observar que esse item foi classificado 

com predominância de conceito insatisfatório na maioria das UACs. Os espaços para 

estacionamento das UACs, em geral, são divididos com várias UAS, reforçando os conceitos 

atribuídos por estas. 

 

3.5.2.5 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 
 

Os segmentos avaliaram as salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

tendo por base as questões que se seguem: 

Questão 1 – Acesso à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que 
garantam a inclusão digital? 
Questão 2 – Existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas? 
Questão 3 – Oferecimento dos serviços de suporte? 
 

O Gráfico 89 apresenta os resultados da avaliação das Salas de Apoio de 

Informática ou Estrutura Equivalente. 
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Gráfico 89 - Avaliação das Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente, por 
segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A média geral da UFMS demonstra que os segmentos avaliaram como satisfatório 

(3,25), vale ressaltar que os segmentos coordenador de pós-graduação, professor de 

graduação e estudante de graduação EAD avaliaram com conceitos inferiores aos demais, 

e com queda entre 2018 e 2019. 

O Quadro 70, apresenta as questões pior e melhor avaliadas neste item. 

 
Quadro 70 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Salas de Apoio de 
Informática ou Estrutura Equivalente. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Oferecimento dos serviços de 
suporte? 

Técnico 
Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Oferecimento dos serviços de 
suporte? 

Coordenador de pós-
graduação 

Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Oferecimento dos serviços de 
suporte? 

Coordenador de 
graduação 

Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Oferecimento dos serviços de 
suporte? 

Professor de 
graduação 

Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Oferecimento dos serviços de 
suporte? 

Estudante de pós-
graduação 

Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Acesso à internet, disponibilização e 
atualização de softwares e recursos 
que garantam a inclusão digital? 

Estudante de 
graduação 

Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Acesso à internet, disponibilização e 
atualização de softwares e recursos 
que garantam a inclusão digital? 
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Estudante de 
graduação EAD 

Acesso à internet, disponibilização e 
atualização de softwares e recursos 
que garantam a inclusão digital? 

Existência e disponibilização de 
mobiliários e condições 
ergonômicas? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
A questão melhor avaliada para os segmentos diretor, coordenador de pós-

graduação e de graduação, técnicos e professores foi a mesma: “Oferecimento dos 

serviços de suporte?”. Para os estudantes de pós-graduação e de graduação foi a “Acesso 

à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão 

digital?”, que foi a questão com pior avaliação para os estudantes de graduação EAD, pois 

estes dependem diretamente desse quesito para desenvolverem seus estudos. 

O Gráfico 90 e o Gráfico 91 apresentam a avaliação das UAS e UAC, 

respectivamente. 
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Gráfico 90 - Avaliação das Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Na avaliação do item acima, 20% das UAS classificaram com média inferior a 3,0, 

destacando-se a avaliação do CPCS, com moda 1, e a UAS FACOM com moda 5. 
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Gráfico 91 - Avaliação das Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente, por 
Unidade da Administração Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Nesse item, 27% das UAC classificaram como parcialmente satisfatório (média 

inferior a 3,0) as salas de apoio de informática. 

 
3.5.2.6 Infraestrutura tecnológica 
 

Os segmentos avaliaram a infraestrutura tecnológica com as questões listadas a 

seguir. 

Questão 1 – Estabilidade da energia elétrica? 
Questão 2 – Qualidade da oferta do serviço, 24 horas por dia e 7 dias por semana? 
Questão 3 – Segurança das informações? 
 

No Gráfico 92 estão apresentados os resultados da avaliação da Infraestrutura 

Tecnológica por segmento da comunidade. 
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Gráfico 92 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
De forma geral, os segmentos da UFMS classificaram, em 2019, a infraestrutura 

tecnológica com conceito satisfatório a bom, entretanto, os segmentos dos coordenadores 

classificaram, predominantemente, como parcialmente satisfatório. 

O Quadro 71 apresenta a questão pior e melhor avaliada. 

 
Quadro 71 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Infraestrutura 
Tecnológica. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor Estabilidade da energia elétrica? Segurança das informações? 

Técnico Estabilidade da energia elétrica? Segurança das informações? 

Coordenador de pós-
graduação 

Qualidade da oferta do serviço, 24 
horas por dia e 7 dias por semana? 

Segurança das informações? 

Coordenador de 
graduação 

Qualidade da oferta do serviço, 24 
horas por dia e 7 dias por semana? 

Segurança das informações? 

Professor de 
graduação 

Qualidade da oferta do serviço, 24 
horas por dia e 7 dias por semana? 

Segurança das informações? 

Estudante de pós-
graduação 

Qualidade da oferta do serviço, 24 
horas por dia e 7 dias por semana? 

Segurança das informações? 

Estudante de 
graduação 

Qualidade da oferta do serviço, 24 
horas por dia e 7 dias por semana? 

Estabilidade da energia elétrica? 

Estudante de 
graduação EAD 

Qualidade da oferta do serviço, 24 
horas por dia e 7 dias por semana? 

Estabilidade da energia elétrica? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

A questão melhor avaliada pela maioria dos segmentos foi “Segurança das 

informações?” e a pior avaliada foi “Qualidade da oferta do serviço, 24 horas por dia e 7 

dias por semana?”. 
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O Gráfico 93 apresenta o resultado da avaliação da infraestrutura tecnológica por 

UAS. 

 
Gráfico 93 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

As UAS CPNA e FACOM classificaram com alto índice de respostas com conceito 4 

ou 5 (79% e 73% respectivamente), e o INISA classificou com maior índice de respostas 1 

ou 2 (39%). 

O Gráfico 94 apresenta a avaliação da infraestrutura tecnológica por UAC. 
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Gráfico 94 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Vale destacar que somente a UAC AGETIC classificou com maioria de conceitos bom 

ou muito bom. A PROGEP, a PROGRAD e a RTR avaliaram com os piores conceitos 

(parcialmente satisfatório ou insatisfatório). Nas demais houve tendência para o conceito 

satisfatório. 

 

3.5.2.7 Espaços de atendimento e a prestação de serviços 
 

Os espaços de atendimento e a prestação de serviços nos setores foram avaliados 

pelos vários segmentos, com exceção dos técnico-administrativos, a partir de duas 

questões: 

Questão 1 – Acessibilidade e adequação do espaço ao serviço prestado? 
Questão 2 – Qualidade do atendimento nos setores? 
 

O Gráfico 95 apresenta os resultados da avaliação desse item. 
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Gráfico 95 - Avaliação da Infraestrutura Tecnológica, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Em 2019, esses aspectos foram avaliados, pela comunidade da UFMS, com 51% de 

respostas bom ou muito bom, com destaque para a avaliação dos Diretores (78%) em 

contraponto com a avaliação dos coordenadores de pós-graduação (45%). 

O Quadro 72 abaixo apresenta os resultados da pior e da melhor questão avaliada. 

 
Quadro 72 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Espaços de Atendimento 
e a Prestação de Serviços. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Acessibilidade e adequação do 
espaço ao serviço prestado? 

Qualidade do atendimento nos 
setores? 

Coordenador de pós-
graduação 

Acessibilidade e adequação do 
espaço ao serviço prestado? 

Qualidade do atendimento nos 
setores? 

Coordenador de 
graduação 

Acessibilidade e adequação do 
espaço ao serviço prestado? 

Qualidade do atendimento nos 
setores? 

Professor de graduação 
Acessibilidade e adequação do 
espaço ao serviço prestado? 

Qualidade do atendimento nos 
setores? 

Estudante de pós-
graduação 

Acessibilidade e adequação do 
espaço ao serviço prestado? 

Qualidade do atendimento nos 
setores? 

Estudante de graduação 
Acessibilidade e adequação do 
espaço ao serviço prestado? 

Qualidade do atendimento nos 
setores? 

Estudante de graduação 
EAD 

Acessibilidade e adequação do 
espaço ao serviço prestado? 

Qualidade do atendimento nos 
setores? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Os resultados apontam que todos os segmentos tiveram a mesma percepção com 

relação ao item avaliado. 
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O Gráfico 96 apresenta a avaliação dos espaços de atendimento e a prestação de 

serviços por UAS. 

 
Gráfico 96 - Avaliação dos Espaços de Atendimento e a Prestação de Serviços, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
O resultado aponta que a UAS que melhor avaliou o item foi o CPAR e a FACH, a 

pior percepção. 
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3.5.2.8 Estrutura física, tecnológica e de pessoal dos polos de EaD 
 

Esse item foi avaliado pelos segmentos diretor, coordenadores, professores e 

estudantes EAD, por meio das questões relacionadas a seguir. 

Questão 1 – Possibilidade de execução das atividades previstas no PDI? 
Questão 2 - A viabilidade da realização das atividades presenciais? 
Questão 3 - A acessibilidade adequada ao projeto pedagógico dos cursos vinculados, de 
interação entre docentes, tutores e estudantes? 
Questão 4 - Proposição de modelos tecnológicos e digitais aplicados aos processos de 
ensino e de aprendizagem e diferenciais inovadores? 
 

O Gráfico 97 apresenta os resultados desse item. 
 
Gráfico 97 - Avaliação da Estrutura Física, Tecnológica e de Pessoal dos Polos de EaD, por 
segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Em 2019, a estrutura física, tecnológica e de pessoal dos polos de EaD foi 

considerada satisfatória (média 3,25), tendo sido a melhor média atribuída pelos 

coordenadores de pós-graduação (3,37) e a pior, pelos coordenadores de curso de 

graduação (2,86). 

 
O Quadro 73 apresenta os resultados da pior e da melhor questão avaliada. 

 
Quadro 73 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Estrutura Física, 
Tecnológica e de Pessoal dos Polos de EaD. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Possibilidade de execução das 
atividades previstas no PDI? 

Possibilidade de execução das 
atividades previstas no PDI? 

Coordenador de pós-
graduação 

Proposição de modelos tecnológicos 
e digitais aplicados aos processos de 
ensino e de aprendizagem e 
diferenciais inovadores? 

A acessibilidade adequada ao projeto 
pedagógico dos cursos vinculados, de 
interação entre docentes, tutores e 
estudantes? 
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Coordenador de 
graduação 

A acessibilidade adequada ao projeto 
pedagógico dos cursos vinculados, de 
interação entre docentes, tutores e 
estudantes? 

A viabilidade da realização das 
atividades presenciais? 

Professor de 
graduação 

Proposição de modelos tecnológicos 
e digitais aplicados aos processos de 
ensino e de aprendizagem e 
diferenciais inovadores? 

A viabilidade da realização das 
atividades presenciais? 

Estudante de 
graduação EAD 

Proposição de modelos tecnológicos 
e digitais aplicados aos processos de 
ensino e de aprendizagem e 
diferenciais inovadores? 

A acessibilidade adequada ao projeto 
pedagógico dos cursos vinculados, de 
interação entre docentes, tutores e 
estudantes? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
A questão “Possibilidade de execução das atividades previstas no PDI?” foi a pior e 

a melhor avaliada pelo segmento diretor, demonstrando uma divisão de opinião. A 

questão pior avaliada pela maioria dos segmentos foi “Proposição de modelos 

tecnológicos e digitais aplicados aos processos de ensino e de aprendizagem e diferenciais 

inovadores?”. Com relação à questão melhor avaliada, destaca-se a avaliação dos 

estudantes, que consideram adequada a acessibilidade de interação com os professores e 

tutores. 

O Gráfico 98 apresenta a avaliação desse item por UAS. 
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Gráfico 98 - Avaliação da Estrutura Física, Tecnológica e de Pessoal dos Polos de EaD, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Nesse gráfico registra-se uma elevada porcentagem de respostas ‘não se aplica’. 

Isso ocorre porque várias UAS não oferecem cursos na modalidade EAD, entretanto, esse 

item foi disponibilizado para avaliação para todas as unidades. Das que oferecem EAD, 

merece destaque a UAS que pior avaliou esse item: ESAN (2,67); e as que avaliaram como 

satisfatório: FAALC, FAED e INBIO. 
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3.5.2.9 Ambiente virtual de aprendizagem (Ambiente Moodle) 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem foi avaliado em 2018 e 2019 pelos estudantes 

de graduação EAD, pelos professores e pelos coordenadores de curso. Em 2020, foi 

avaliado somente pelos estudantes. Os segmentos avaliaram esse aspecto a partir das 

seguintes questões: 

 
Questões aplicadas aos estudantes de graduação a distância: 
Questão 1 – Sua adequação como ferramenta de suporte à aprendizagem? 
Questão 2 - Facilidade de realizar atividades e encontrar informações no ambiente? 
Questão 3 - Possibilidade de interação entre docentes, estudantes e tutores? 
 
Questões aplicadas aos docentes: 
Questão 1 - Sua adequação (moodle) como ferramenta de suporte à aprendizagem? 
Questão 2 - Acessibilidade da interface para os estudantes, docentes e tutores? 
 
Questões aplicadas aos coordenadores de cursos de graduação e de pós-graduação e 
diretores: 
Questão 1 – Sua integração com o sistema acadêmico? 
Questão 2 - Atendimento aos processos de ensino e de aprendizagem, conforme disposto 
nas políticas institucionais para educação a distância estabelecidas pela IES? 
Questão 3 - Acessibilidade da interface para os estudantes, docentes e tutores? 
Questão 4 - Possibilidade de interação entre docentes, estudantes e tutores, com 
proposição de recursos inovadores? 
 

Os resultados da avaliação do ambiente virtual de aprendizagem, por cada 

segmento, estão apresentados no Gráfico 99. 

 
Gráfico 99 - Avaliação do Ambiente Virtual da Aprendizagem, por segmento. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Os diretores, coordenadores de cursos, docentes avaliaram o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (Ambiente Moodle) como satisfatório. Os estudantes de graduação EaD 
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avaliaram com predominância de conceito 5 em 2020, melhor que os conceitos atribuídos 

em 2019 e 2018. 

O Quadro 74 estão apresentadas as questões que foram melhor e pior avaliadas 

por cada segmento respondente. 

 
Quadro 74 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Ambiente Virtual da 
Aprendizagem. 2019 e 2020. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

2019 

Diretor 
Sua integração com o sistema 
acadêmico? 

Atendimento aos processos de ensino e 
de aprendizagem, conforme disposto 
nas políticas institucionais para 
educação a distância estabelecidas 
pela IES? 

Coordenador 
de pós-
graduação 

Atendimento aos processos de 
ensino e de aprendizagem, 
conforme disposto nas políticas 
institucionais para educação a 
distância estabelecidas pela IES? 

Possibilidade de interação entre 
docentes, estudantes e tutores, com 
proposição de recursos inovadores? 

Coordenador 
de graduação 

Sua integração com o sistema 
acadêmico? 

Acessibilidade da interface para os 
estudantes, docentes e tutores? 

Professor de 
graduação 

Acessibilidade da interface para os 
estudantes, docentes e tutores? 

Sua adequação (moodle) como 
ferramenta de suporte à 
aprendizagem? 

Estudante de 
graduação 
EAD 

Facilidade de realizar atividades e 
encontrar informações no 
ambiente? 

Sua adequação como ferramenta de 
suporte à aprendizagem? 

2020 
Estudante de 
Graduação 
EAD 

Facilidade de realizar atividades e 
encontrar informações no 
ambiente? 
Possibilidade de interação entre 
docentes, estudantes e tutores? 

Sua adequação como ferramenta de 
suporte à aprendizagem? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
No Quadro 74 pode-se observar que professores e estudantes têm percepções 

semelhantes, pois ambos os segmentos julgam como melhor a adequação do ambiente 

com ferramenta de suporte à aprendizagem, e como pior, a acessibilidade da 

interface/facilidade de realizar atividades. Entretanto, em 2020 as três questões tiveram 

uma quantidade de respostas 1 ou 2 muito pequena (questão 1 - 3%, questão 2 - 7%, e 

questão 3 - 7%), podendo-se dizer que as questões não foram mal avaliadas. 

O Gráfico 100 apresenta os resultados por UAS. 
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Gráfico 100 - Avaliação do Ambiente Virtual da Aprendizagem, por Unidade Acadêmica 
Setorial. 2018 - 2020. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2021). 

 
Nesse gráfico registra-se a excelente avaliação do AVA pelas unidades que 

oferecem ensino de graduação à distância: FAALC, FAED, INBIO e ESAN. 

 

3.5.2.10 Espaço de convivência e de alimentação 

 
Toda a comunidade universitária avaliou o espaço de convivência e de alimentação. 

O instrumento aplicado contém as questões listadas a seguir. 

Questão 1 – Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)? 
Questão 2 – Acessibilidade e estado de conservação? 
Questão 3 – Suficiência dos espaços para as suas necessidades? 
 

Os resultados dessa avaliação estão apresentados no Gráfico 101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

707 
  

Gráfico 101 - Avaliação dos Espaços de Convivência e de Alimentação, por segmento. 2018 
e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Os espaços de convivência e alimentação foram avaliados, em média, como 

parcialmente satisfatórios (média geral 2,64), com altos índices de respostas 

“insatisfatório”. Houve uma evolução negativa de 2018 para 2019 em todos os segmentos. 

O estudante EAD avaliou como satisfatório, entretanto ressalta-se que o espaço avaliado 

por esse segmento está situado no polo. Com exceção deste e dos diretores, os demais 

segmentos da comunidade universitária avaliaram com predominância de conceito 

insatisfatório (moda 1). 

No Quadro 75 estão apresentadas as questões que foram melhor e pior avaliadas 

por cada segmento. 

 
Quadro 75 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Espaços de Convivência 
e de Alimentação. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Suficiência dos espaços para as suas 
necessidades? 

Acessibilidade e estado de 
conservação? 

Técnico 
Atendimento e adequação ao serviço 
prestado (alimentação)? 

Acessibilidade e estado de 
conservação? 

Coordenador de pós-
graduação 

Atendimento e adequação ao serviço 
prestado (alimentação)? 

Acessibilidade e estado de 
conservação? 

Coordenador de 
graduação 

Suficiência dos espaços para as suas 
necessidades? 

Acessibilidade e estado de 
conservação? 

Professor de 
graduação 

Suficiência dos espaços para as suas 
necessidades? 

Acessibilidade e estado de 
conservação? 

Estudante de pós-
graduação 

Atendimento e adequação ao serviço 
prestado (alimentação)? 

Acessibilidade e estado de 
conservação? 

Estudante de 
graduação 

Atendimento e adequação ao serviço 
prestado (alimentação)? 

Acessibilidade e estado de 
conservação? 
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Estudante de 
graduação EAD 

Atendimento e adequação ao serviço 
prestado (alimentação)? 

Atendimento e adequação ao serviço 
prestado (alimentação)? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O Quadro 75 mostra que, com exceção do estudante de graduação EAD, os 

segmentos consideraram como melhor a “Acessibilidade e estado de conservação”. Como 

pior quesito, diretores, coordenadores de graduação e professores avaliaram a 

“Suficiência dos espaços para as suas necessidades”, e técnicos, coordenadores de pós-

graduação e estudantes, o “Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)”. 

O Gráfico 102 e o Gráfico 103 apresentam os resultados dessa avaliação por UAS e 

por UAC, respectivamente. 
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Gráfico 102 - Avaliação dos Espaços de Convivência e de Alimentação, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A maioria das unidades acadêmicas setoriais (19 UAS) avaliou com conceito 

parcialmente satisfatório. Cinco unidades avaliaram com conceito satisfatório, sendo 

apenas uma situada em Campo Grande (FACOM), e as outras quatro, no interior do estado 

(CPAR, CPNA, CPPP e CPNV). Ressalta-se a avaliação da UAS CPCS que atribuiu média 1,87, 

com 50% de respostas com conceito 1 sendo atribuídas. 
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Gráfico 103 - Avaliação dos Espaços de Convivência e de Alimentação, por Unidade da 
Administração Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A maioria das unidades da administração central (7 UAC) avaliou com conceito 

parcialmente satisfatório. Duas unidades avaliaram com conceito satisfatório e duas com 

conceito insatisfatório. 

 

3.5.2.11 Salas de aula 
 

As salas de aula foram avaliadas pelos diretores, coordenadores de curso de pós-

graduação e de graduação, professores e estudantes. Os estudantes avaliaram os espaços 

de sala de aula como parte do instrumento de avaliação de disciplina/desempenho 

docente, apresentado no item 3.3.4.2. As questões aplicadas aos segmentos estão 

apresentadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores, coordenadores e professores: 
Questão 1 – Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às 
atividades? 
Questão 2 – Acessibilidade? 
Questão 3 – Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)? 
Questão 4 - Existência de recursos tecnológicos inovadores? 
 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicado aos 
estudantes de pós-graduação que se referem à sala de aula: 
Questão 9 - A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas teóricas da disciplina? 
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Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicado aos 
estudantes de graduação que se referem à sala de aula: 
Questão 9 - A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas teóricas da disciplina? 
Questão 13 - Acessibilidade? 
 
Questão do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicado aos 
estudantes de graduação EAD que se refere à sala de aula: 
Questão 11 – A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas teóricas da disciplina? 
Questão 15 - Acessibilidade? 
 

O Gráfico 104 apresenta a avaliação das salas de aula por segmento. Os estudantes 

responderam as questões listadas por disciplina, assim, as responderam várias vezes. Para 

não distorcer os percentuais gerais da UFMS (última barra do gráfico), os cálculos foram 

realizados reduzindo o total de respostas proporcionalmente, a fim de se considerar a 

percepção do aluno uma única vez. 

 
Gráfico 104 - Avaliação das Salas de Aula, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Os resultados apontam uma percepção média geral satisfatória, mas com maioria 

de respostas com conceito “muito bom”. Os segmentos dos estudantes avaliaram com 

melhores conceitos, todos com predominância de muito bom ou bom. Os coordenadores 

de pós-graduação avaliaram com a menor média (2,78). 

O Quadro 76 apresenta as questões pior e melhor avaliada por cada segmento. 
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Quadro 76 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Salas de Aula. 2019. 
 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor Acessibilidade? Acessibilidade? 

Coordenador de pós-
graduação 

Existência de recursos tecnológicos 
inovadores? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a sua 
adequação às atividades? 

Coordenador de 
graduação 

Existência de recursos tecnológicos 
inovadores? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a sua 
adequação às atividades? 

Professor de 
graduação 

Existência de recursos tecnológicos 
inovadores? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a sua 
adequação às atividades? 

Estudante de pós-
graduação 

A adequação do espaço físico e 
mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas teóricas da 
disciplina? 

A adequação do espaço físico e 
mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas teóricas da 
disciplina? 

Estudante de 
graduação 

Acessibilidade? 

A adequação do espaço físico e 
mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas teóricas da 
disciplina? 

Estudante de 
graduação EAD 

Acessibilidade? 

A adequação do espaço físico e 
mobiliário do polo em relação ao 
número de estudantes para as aulas 
teóricas da disciplina? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Na tabela pode-se observar que a maioria dos segmentos considera que o melhor 

aspecto é a adequação do espaço para as atividades. Como quesito pior avaliado, houve 

divisão de opiniões entre a “acessibilidade” e a “existência de recursos tecnológicos 

inovadores”. 

O Gráfico 105 apresenta a avaliação das salas de aula em cada unidade acadêmica 

setorial. 
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Gráfico 105 - Avaliação das Salas de Aula, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
De forma geral, as UAS avaliaram as salas de aula com conceito satisfatório, mas 

com atribuição predominante de 4 ou 5. Destaca-se a avaliação da comunidade vinculada 

ao INBIO, que atribuiu predominantemente conceito 2 (parcialmente satisfatório). 

 

3.5.2.12 Sala do professor 
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As salas dos professores foram avaliadas pelos diretores, coordenadores de curso 

de graduação e pós-graduação e professores. As questões aplicadas a todos esses 

segmentos foram as mesmas e estão relacionadas a seguir. 

Questão 1 – Adequabilidade para atendimento aos alunos? 
Questão 2 – Acessibilidade? 
Questão 3 – Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)? 
Questão 4 – Proposição de recursos tecnológicos diferenciados? 
 

O Gráfico 106 apresenta os resultados da avaliação por segmento. 
 
Gráfico 106 - Avaliação das Salas dos Professores, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
As salas de professor foram avaliadas, de forma geral, como parcialmente 

satisfatórias, e de modo semelhante por professores e coordenadores, pois estes últimos 

também são professores e continuam também utilizando suas salas enquanto 

coordenadores. Os diretores avaliaram como satisfatórias. 

O Quadro 77 apresenta a questão que obteve melhor avaliação e a que obteve a 

pior avaliação para cada segmento. 

 
Quadro 77 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Salas dos Professores. 
2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Manutenção do espaço físico 
(mobiliário, equipamentos e 
similares)? 

Adequabilidade para atendimento 
aos alunos? 

Coordenador de  
pós-graduação 

Proposição de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

Acessibilidade? 

Coordenador de 
graduação 

Proposição de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

Manutenção do espaço físico 
(mobiliário, equipamentos e 
similares)? 

Professor de graduação 
Proposição de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

Acessibilidade? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
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Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Para professores e coordenadores o pior aspecto das salas foi a “Proposição de 

recursos tecnológicos diferenciados” e para os diretores a “Manutenção do espaço físico 

(mobiliário, equipamentos e similares)”. 

O Gráfico 107 apresenta os resultados da avaliação das salas de professor por UAS. 
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Gráfico 107 - Avaliação das Salas dos Professores, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 
2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A maioria das UAS (dezessete) avaliaram as salas de professor com conceito 

parcialmente satisfatório. Destaca-se a avaliação das UAS em que mais de 50% dos 

respondentes atribuíram conceito bom ou muito bom (4 e 5): CPAR (83%), FACOM (71%), 

CPPP (56%) e INQUI (52%). Houve duas unidades que atribuíram alto índice de conceito 

insatisfatório (1): INISA (48%) e FADIR (50%). 
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3.5.2.13 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 
 

Os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 

foram avaliados pelos segmentos diretor, coordenadores, professores e estudantes. Os 

estudantes avaliaram os espaços para práticas como parte do instrumento de avaliação de 

disciplina/desempenho docente, apresentado no item. 

As questões aplicadas aos segmentos estão apresentadas a seguir. 

 
Questões aplicadas aos diretores, coordenadores e professores: 
Questão 1 – Adequação ao serviço prestado? 
Questão 2 – Acessibilidade? 
Questão 3 – Existência e disponibilização das normas de segurança? 
Questão 4 – Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)? 
Questão 5 – Existência de recursos tecnológicos? 
 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicado aos 
estudantes de pós-graduação que se referem aos laboratórios, ambientes e cenários para 
práticas didáticas: 
Questão 1 – A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas práticas da disciplina? 
Questão 2 – Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios? 
 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicado aos 
estudantes de graduação que se referem aos laboratórios, ambientes e cenários para 
práticas didáticas: 
Questão 1 – A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas práticas da disciplina? 
Questão 2 – A adequação dos equipamentos e materiais de consumo em relação ao 
número de estudantes para as aulas práticas da disciplina? 
Questão 3 – Existência de disponibilidade das normas de segurança? 
 
Questões do instrumento de avaliação da disciplina/desempenho docente aplicado aos 
estudantes de graduação EAD que se referem aos laboratórios, ambientes e cenários para 
práticas didáticas: 
Questão 1 – A adequação do espaço físico e mobiliário do polo em relação ao número de 
estudantes para as aulas práticas da disciplina? 
Questão 2 – A adequação dos equipamentos do polo e materiais de consumo em relação 
ao número de estudantes para as aulas práticas da disciplina? 
Questão 3 – Existência de disponibilidade das normas de segurança? 
 

O Gráfico 108 apresenta a avaliação dos laboratórios por segmento. Os estudantes 

responderam as questões listadas por disciplina, assim, as responderam várias vezes. Para 

não distorcer os percentuais gerais da UFMS (última barra do gráfico), os cálculos foram 

realizados reduzindo o total de respostas proporcionalmente, a fim de se considerar a 

percepção do aluno uma única vez. 
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Gráfico 108 - Avaliação dos Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: 
Infraestrutura Física, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Os resultados apontam uma percepção média geral satisfatória (3,93), mas com 

maioria de respostas (59%) com conceito bom ou muito bom. Os segmentos dos 

estudantes avaliaram com melhores conceitos, todos com predominância de muito bom 

ou bom. Observa-se que os índices significativos de respostas “não se aplica” pode ser 

explicado pelo fato de que a avaliação é feita por disciplina, e uma parte delas é teórica. 

Os coordenadores de pós-graduação avaliaram com a menor média (2,71). 

O Quadro 78 apresenta as questões pior e melhor avaliada por cada segmento. 

 
Quadro 78 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Laboratórios, Ambientes 
e Cenários para Práticas Didáticas: Infraestrutura Física. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Existência de recursos 
tecnológicos? 

Adequação ao serviço prestado? 

Coordenador de pós-
graduação 

Existência de recursos 
tecnológicos? 

Adequação ao serviço prestado? 

Coordenador de 
graduação 

Existência de recursos 
tecnológicos? 

Existência e disponibilização das 
normas de segurança? 

Professor de graduação 
Existência de recursos 
tecnológicos? 

Acessibilidade? 

Estudante de pós-
graduação 

Atendimento e disponibilidade de 
pessoal de apoio nos laboratórios? 

Atendimento e disponibilidade de 
pessoal de apoio nos laboratórios? 

Estudante de graduação 

A adequação dos equipamentos e 
materiais de consumo em relação 
ao número de estudantes para as 
aulas práticas da disciplina? 

A adequação do espaço físico e 
mobiliário em relação ao número de 
estudantes para as aulas práticas da 
disciplina? 

Estudante de graduação 
EAD 

A adequação dos equipamentos do 
polo e materiais de consumo em 

Existência de disponibilidade das 
normas de segurança? 
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relação ao número de estudantes 
para as aulas práticas da disciplina? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
No Quadro 78 pode-se observar que diretores, coordenadores e professores 

consideraram que o pior aspecto é a ”existência de recursos tecnológicos”. Para os alunos 

de graduação presencial e EAD, o pior aspecto foi “a adequação dos equipamentos e 

materiais de consumo em relação ao número de estudantes para as aulas práticas da 

disciplina”. Para os alunos de pós-graduação, o mesmo aspecto recebeu a melhor e a pior 

avaliação, dividindo a opinião dos alunos. 

O Gráfico 109 apresenta a avaliação dos laboratórios em cada Unidade Acadêmica 

Setorial. 
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Gráfico 109 - Avaliação dos Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: 
Infraestrutura Física, por Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A maioria das UAS (dezoito) avaliaram as salas de professor com conceito 

satisfatório, e quatro avaliaram com conceito bom. Em todas essas UAS houve 

predominância de conceito bom ou muito bom. Destaca-se que três UAS (CPCS, INBIO e 

INQUI) avaliaram com conceito parcialmente satisfatório. 

 

3.5.2.14 Infraestrutura física e tecnológica destinadas à CPA 
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A Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA foi avaliada pelos diretores e 

coordenadores, por meio das questões relacionada a seguir. 

Questão 1 – Atendimento às necessidades institucionais considerando o espaço de 
trabalho para seus membros? 
Questão 2 - Condições físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise 
de dados? 
Questão 3 - Recursos tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o 
processo de autoavaliação? 
Questão 4 - Proposição de recursos ou processos inovadores? 
 

O Gráfico 110 apresenta a percepção de cada segmento sobre o grupo de questões. 
 
Gráfico 110 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA, por 
segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
De forma geral, essa infraestrutura foi avaliada como satisfatória. Há alto índice de 

respostas “não se aplica”, já que grande parte da comunidade acadêmica não utiliza o 

espaço destinado à CPA. O Quadro 79 apresenta os aspectos melhor e pior avaliado por 

cada segmento. 

 
Quadro 79 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Infraestrutura Física e 
Tecnológica Destinada à CPA. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Atendimento às necessidades 
institucionais considerando o espaço 
de trabalho para seus membros? 

Proposição de recursos ou processos 
inovadores? 

Coordenador de pós-
graduação 

Proposição de recursos ou processos 
inovadores? 

Condições físicas e de tecnologia da 
informação para a futura coleta e 
análise de dados? 

Coordenador de 
graduação 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando o espaço 
de trabalho para seus membros? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando o espaço 
de trabalho para seus membros? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 
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Houve variações distintas de percepção entre e dentro dos segmentos, o que 

sugere que a questão necessite ser melhor evidenciada 

O Gráfico 111 apresenta a percepção por UAS. 
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Gráfico 111 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA, por Unidade 
Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020) 

 
O gráfico por UAS apresenta-se de modo muito variável, e com valores atribuídos 

que despertam dúvidas sobre a validade dos dados coletados para essas questões. A CPA 

deverá reanalisar a aplicação deste instrumento. 

 

3.5.2.15 Infraestrutura física e tecnológica destinadas à CSA 
 

A Infraestrutura física e tecnológica destinadas à CSA na percepção dos segmentos 

da UFMS, foi avaliada pelos por meio de quatro questões: 
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Questão 1 - Atendimento às necessidades institucionais considerando o espaço de 
trabalho para seus membros? 
Questão 2 - Condições físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise 
de dados? 
Questão 3 - Recursos tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o 
processo de autoavaliação? 
Questão 4 - Proposição de recursos ou processos inovadores? 
 

O Gráfico 112 apresenta os resultados da avaliação por segmento. 
 
Gráfico 112 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada às CSAs, por 
segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
 

De forma geral, essa infraestrutura foi avaliada como parcialmente satisfatória. A 

percepção dos segmentos deve-se talvez ao fato de que as CSAs não contam com espaço 

físico específico nas UAS para a realização de suas atividades. 

O Quadro 80 apresenta os aspectos melhor e pior avaliado por cada segmento. 

 
Quadro 80 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Infraestrutura Física e 
Tecnológica Destinada às CSAs. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Proposição de recursos ou processos 
inovadores? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando o espaço 
de trabalho para seus membros? 

Coordenador de pós-
graduação 

Proposição de recursos ou processos 
inovadores? 

Recursos tecnológicos para 
implantação da metodologia 
escolhida para o processo de 
autoavaliação? 

Coordenador de 
graduação 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando o espaço 
de trabalho para seus membros? 

Recursos tecnológicos para 
implantação da metodologia 
escolhida para o processo de 
autoavaliação? 

Professor de 
graduação 

Proposição de recursos ou processos 
inovadores? 

Recursos tecnológicos para 
implantação da metodologia 
escolhida para o processo de 
autoavaliação? 
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Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
A questão com maior indicação de melhor avaliada foi “Recursos tecnológicos para 

implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação?” e a pior 

avaliada pela maioria dos segmentos foi “Proposição de recursos ou processos 

inovadores?”. 

O Gráfico 113 apresenta a percepção sobre a infraestrutura física e tecnológica 

destinada às CSAs, por UAS. 
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Gráfico 113 - Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada às CSAs, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A infraestrutura das CSAs foi considerada satisfatória por 52% das UAS, e 

parcialmente satisfatória por 48% das UAS. 

 

3.5.2.16 Recursos de tecnologias da informação e comunicação 
 

Os diretores, técnicos, coordenadores de cursos e professores avaliaram os 

recursos de tecnologias da informação e comunicação, por meio das questões 

relacionadas a seguir: 
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Questões aplicadas aos diretores, coordenadores e professores: 
Questão 1 – Sua utilização como ferramenta para execução do PDI? 
Questão 2 – Sua utilização como ferramenta de comunicação entre a comunidade 
acadêmica (funcionários e alunos)? 
Questão 3 – Desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aos problemas 
apresentados pela comunidade acadêmica e usuários externos? 
 
Questões aplicadas aos técnicos: 
Questão 1 - Seu uso assegurar a execução do PDTIC - Plano de Desenvolvimento da 
Tecnologia de Informação e da Comunicação? 
Questão 2 - Seu uso para viabilizar as atividades acadêmico-administrativas, garantindo a 
acessibilidade comunicacional e possibilitando a interatividade entre os membros da 
comunidade acadêmica? 
Questão 3 – Desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aos problemas 
apresentados pela comunidade acadêmica e usuários externos? 
 

O Gráfico 114 apresenta os resultados da avaliação por segmento. 
 
Gráfico 114 - Avaliação dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por 
segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A percepção geral dos recursos de tecnologia da informação e comunicação foi 

satisfatória (média geral 3,18), sendo a melhor avaliação feita pelos diretores (3,80) e a 

pior pelos técnicos (2,99). 

O Quadro 81 apresenta a questão pior e melhor avaliada por cada segmento. 

 
Quadro 81 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Recursos de Tecnologia 
da Informação e Comunicação. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras aos 
problemas apresentados pela 

Sua utilização como ferramenta de 
comunicação entre a comunidade 
acadêmica (funcionários e alunos)? 
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comunidade acadêmica e usuários 
externos? 

Técnico 

Desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras aos 
problemas apresentados pela 
comunidade acadêmica e usuários 
externos? 

Seu uso para viabilizar as atividades 
acadêmico-administrativas, 
garantindo a acessibilidade 
comunicacional e possibilitando a 
interatividade entre os membros da 
comunidade acadêmica? 

Coordenador de pós-
graduação 

Desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras aos 
problemas apresentados pela 
comunidade acadêmica e usuários 
externos? 

Sua utilização como ferramenta de 
comunicação entre a comunidade 
acadêmica (funcionários e alunos)? 

Coordenador de 
graduação 

Desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras aos 
problemas apresentados pela 
comunidade acadêmica e usuários 
externos? 

Sua utilização como ferramenta de 
comunicação entre a comunidade 
acadêmica (funcionários e alunos)? 

Professor de 
graduação 

Desenvolvimento de soluções 
tecnológicas inovadoras aos 
problemas apresentados pela 
comunidade acadêmica e usuários 
externos? 

Sua utilização como ferramenta de 
comunicação entre a comunidade 
acadêmica (funcionários e alunos)? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
Todos os segmentos consideram que o “desenvolvimento de soluções tecnológicas 

inovadoras aos problemas apresentados pela comunidade acadêmica e usuários 

externos?” é o pior aspecto. Como melhor aspecto, foi mais citado a “sua utilização como 

ferramenta de comunicação entre a comunidade acadêmica (funcionários e alunos)?”. 

O Gráfico 115 e o Gráfico 116 apresentam os resultados dessa avaliação por UAS e 

UAC, respectivamente. 
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Gráfico 115 -  Avaliação dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por 
Unidade Acadêmica Setorial. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Os recursos de tecnologia da informação e comunicação foram considerados 

satisfatórios pela maioria das UAS (68%), e parcialmente satisfatórios pelas demais (32%). 
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Gráfico 116 - Avaliação dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por 
Unidade da Administração Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
A maioria das UAC (nove) consideram os recursos de tecnologia da informação e 

comunicação satisfatórios, e somente duas os consideram parcialmente satisfatórios. 

 

3.5.2.17 Instalações administrativas 
 

Os técnico-administrativos, diretores e coordenadores de curso avaliaram as 

instalações administrativas a partir das questões a seguir relacionadas. 

Questão 1 – Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às 
atividades? 
Questão 2 - Acessibilidade? 
Questão 3 – Manutenção do patrimônio (mobiliário, equipamentos e similares)? 
 

O Gráfico 117 apresenta os resultados da percepção desses segmentos. 
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Gráfico 117 - Avaliação das Instalações Administrativas, por segmento. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Nessa representação gráfica, pode-se observar que a percepção geral é 

parcialmente satisfatória. Coordenadores e técnicos têm percepção bem semelhante. Os 

diretores, em geral, consideram que as instalações são satisfatórias, sendo que 57% destes 

as consideram boas ou muito boas. 

O Quadro 82 apresenta as questões melhor e pior avaliadas por cada segmento. 

 
Quadro 82 - Questão pior e melhor avaliada, por segmento, para: Instalações 
Administrativas. 2019. 

 Questão pior avaliada Questão melhor avaliada 

Diretor 
Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a sua 
adequação às atividades? 

Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a sua 
adequação às atividades? 

Técnico Acessibilidade? 
Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a sua 
adequação às atividades? 

Coordenador de pós-
graduação 

Acessibilidade? 
Manutenção do patrimônio 
(mobiliário, equipamentos e 
similares)? 

Coordenador de 
graduação 

Acessibilidade? 
Atendimento às necessidades 
institucionais considerando a sua 
adequação às atividades? 

Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 
Observações: 
"Pior avaliado" é o quesito com maior número de respostas 1 ou 2. 
"Melhor avaliado" é o quesito com maior número de respostas 4 ou 5. 

 
O aspecto das instalações mais citado como melhor é o “atendimento às 

necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades” e o mais citado 

como pior é a “acessibilidade”. 

O Gráfico 118 e o Gráfico 119 apresentam os resultados da avaliação por UAS e por 

UAC, respectivamente. 
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Gráfico 118 - Avaliação das Instalações Administrativas, por Unidade Acadêmica Setorial. 
2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
No Gráfico 119 pode-se observar que 48% das unidades consideram as instalações 

administrativas satisfatórias, e 52%, parcialmente satisfatórias. Destaca-se as avaliações 

das UAS com alto índice de respostas 1 e 2: CPCS (66%) e ESAN (71%). 
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Gráfico 119 - Avaliação das Instalações Administrativas, por Unidade da Administração 
Central. 2018 e 2019. 

 
Fonte: SIAI/AGETIC (2020). 

 
Entre as UAC, somente duas consideram as instalações administrativas 

satisfatórias: PROPP e RTR. As demais consideram parcialmente satisfatórias, com 

destaque para as UAC que atribuíram maior índice de conceitos 1 e 2: PROGEP (68%), 

PROGRAD (54%) e HUMAP (52%). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A UFMS vem desenvolvendo ações mais intensivas de autoavaliação institucional 

desde 2018, e já tem colhido avanços substantivos quanto à importância e significado da 

autoavaliação, especialmente por parte dos estudantes. Nos demais segmentos, observa-

se ainda, uma certa resistência em relação aos processos avaliativos. No entanto, busca-

se consolidar a cultura de avaliação na instituição de forma gradativa. 

O trabalho da CPA, das CSAs e da DIAVI, anteriormente denominada SEAVI, tem 

propiciado reflexões contínuas sobre a importância da articulação entre planejamento e 

avaliação, bem como, entre as políticas públicas do Estado brasileiro para a Educação 

Superior e a organização do Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da Gestão na UFMS, com 

vistas ao alcance dos objetivos emanados pela constituição brasileira. 

As ações operadas pela CPA visando a articulação entre avaliações externas e o 

processo de autoavaliação institucional também merecem destaque. O acompanhamento 
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das avaliações externas pela CPA, CSAs e DIAVI, têm permitido a identificação contínua de 

potencialidades e fragilidades, que se constituem em insumos importantes para o 

realinhamento do PDI e a elaboração dos PDUs de cada UAS, bem como, das avaliações no 

âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Embora a UFMS situe-se no grupo restrito de instituições de educação superior no 

Brasil que obtiveram Índice Geral de Cursos (IGC) 4, os resultados das avaliações externas 

mesmo positivos, combinados com a autoavaliação, permitem planejar ações que 

aprimorem processos e produtos institucionais, em busca do constante avanço da 

qualidade da oferta do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. 

Este Relatório apresentou a descrição das atividades institucionais, a partir dos 

cinco Eixos e das dez dimensões propostos no SINAES, traçando um comparativo entre 

diretrizes estratégicas e metas pontuadas no PDI, as ações desenvolvidas em 2018-2020. 

As fontes de informações abrangeram as unidades da administração central e das 

unidades de administração setorial, bem como a percepção dos segmentos da 

comunidade acadêmica. Registra, portanto, um processo de autoanálise de sua gestão e 

da sua comunidade. Dada a amplitude de ações, processos, setores envolvidos torna-se 

difícil sintetizar a diversidade, riqueza e complexidade do que foi desenvolvido na UFMS 

nesse período, mas constam a seguir algumas considerações, que permitirão um 

panorama geral e conclusivo de potencialidades, fragilidades, avanços e ações propositivas 

para o próximo ciclo avaliativo. 

Durante o ciclo 2018-2020 verificou-se avanços significativos no desempenho 

percebido pelos diferentes segmentos pesquisados quanto às políticas e a infraestrutura 

da instituição, que tem se destacado, anualmente, conforme constam nos relatórios 

fornecidos pela PROPLAN e PROADI. Destaca-se, ainda, os esforços relacionados à 

consolidação dos processos de governança institucional da UFMS e os constantes avanços 

em termos de inovação, seja por meio dos editais de concessão de auxílio aos 

pesquisadores, sejam os editais de auxílio aos estudantes. Destacam-se, ainda, o 

pioneirismo e o apoio para a manutenção das aulas, sobretudo considerando o momento 

pandêmico, devido a Covid-19, que estamos vivenciando desde março do ano de 2020. 

Este relatório trienal apresenta em linhas gerais, percepções positivas em quase 

todos os aspectos avaliados, mas mostra, também, as fragilidades e potencialidades de 

cada um dos eixos utilizados na avaliação, e que servirão de base para a tomada de decisão 
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da administração central de forma a reforçar as potencialidades e minimizar as fragilidades 

observadas. 

Um ponto que chamou a atenção se refere ao elevado percentual de respostas 

"Não sei" ou "Não quero responder", tanto no segmento dos estudantes, como de técnicos 

e docentes. Esse resultado sugere que a comunicação deve ser melhor trabalhada de 

forma a atingir esses segmentos, ou ainda, a necessidade de reformulação do 

questionário. 

Assim, embora se tenha avançado muito na avaliação institucional na UFMS, ainda 

precisam ser superados alguns desafios, tais como: aumento do percentual de 

participantes, melhoria da comunicação dos resultados da autoavaliação, maior 

integração entre as CSAs e os diretores das unidades e das CSAs com a CPA, e a revisão e 

reorganização do questionário de coleta de dados. Esses desafios serão utilizados como 

base para o planejamento das ações da CPA no próximo triênio. 
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Humana”. Boletim Oficial, Campo Grande, MS, 15 set. 2020, n. 7376 Disponível em: < 

https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho Universitário.   

Resolução nº 122, de 10 de outubro de 2018. Aprova a criação e implantação do Curso de 

Bacharelado em Direito, no Campus de Coxim, a partir do primeiro semestre do ano letivo 

de 2020, com cinquenta vagas, turno de funcionamento noturno, condicionada a liberação 

de recursos e códigos de vagas de docentes e técnicos-administrativos pelo MEC. Boletim 

Oficial, Campo Grande, MS, 11 out. 2018, n. 6896. Disponível em: 

<https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=334694 >. Acesso em: 3 mar. 2021. 



 

758 
  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho diretor. 

Resolução nº 132, de 02 de agosto de 2017. Estabelece as Normas para o Programa de 

Qualificação, Capacitação e Aperfeiçoamento do Docente integrante da Carreira do 

Magistério Superior no âmbito UFMS. Boletim Oficial, Campo Grande, MS, 02 ago. 2017, 

n. 6569. Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho Universitário.  

Resolução nº 135 de 28 de dezembro de 2018. Estabelece as Normas Regulamentadoras 

do Programa de Assistência Estudantil da UFMS. Boletim Oficial, Campo Grande, MS, 31 

dez. 2018, n. 6948. Disponível em: 

https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=342147. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho diretor. 

Resolução nº 137, de 15 de dezembro de 2015. Estabelece normas para a atribuição de 

horas-aula de ensino de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu para o 

pessoal da Carreira do Magistério Superior. Boletim Oficial, Campo Grande, MS, 17 dez. 

2015, n. 6189. Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho Universitário. 

Resolução nº 150 de 30 de agosto de 2019. Estabelece as Normas Regulamentadoras para 

Verificação das Condições de Ingresso por Reserva de Vagas para Ações Afirmativas nos 

cursos de graduação e de pós-graduação no âmbito da Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul. Boletim Oficial, Campo Grande, MS, 03 set. 2019, n. 7117. Disponível 

em: https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=368787. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho Universitário. 

Resolução nº 152, de 23 de setembro de 2019. Estabelece a Política de Atenção ``a Saúde 

dos estudantes da UFMS. Boletim de Serviço, Campo Grande, MS, 27 set. 2019, n. 7135. 

Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=371496>. Acesso em: 

02 mar. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Instituto Integrado de 

Saúde. Resolução nº 188, de 30 de outubro de 2019. Regulamentação da Clínica Escola 

Integrada. Boletim Oficial, Campo Grande, MS, 11 nov. 2019, n. 7164. Disponível em: 

<https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021. 



 

759 
  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Graduação.   

Resolução nº 223, de 26 de junho de 2018. Regulamenta a formação e funcionamento das 

Ligas Acadêmicas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim 

Oficial, Campo Grande, MS, 09 jul. 2018. Disponível em: 

<https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=324305>. Acesso em: 3 mar. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho diretor. 

Resolução nº 232, de 07 de novembro de 2019. Institui o Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim 

Oficial, Campo Grande, MS, 13 nov. 2019, n. 7166 Disponível em: 

<https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho Universitário. 

Resolução nº 269, de 12 de dezembro de 2005. Instituição da Reitoria da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim Oficial, Campo Grande, MS. 

Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Ensino de 

Graduação. Resolução nº 269, de 1 de agosto de 2013. Regimento dos cursos de graduação 

presenciais da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim Oficial, 

Campo Grande, MS. Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 

2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Graduação. 

Resolução nº 342/2015. Aprova as Normas da Monitoria de Ensino de Graduação da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim Oficial, Campo Grande, 

MS, 22 jun. 2015. Disponível em: <https://diorc.ufms.br/resolucao-no-3422015/. Acesso 

em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Ensino de 

Graduação. Resolução nº 349, de 1º de setembro de 2014. Regimento dos cursos de cursos 

de graduação a distância da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Boletim Oficial, Campo Grande, MS. Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/>. 

Acesso em: 23 fev. 2021. 



 

760 
  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho Universitário. 

Resolução nº 421, 30 de outubro 2018. Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU, do 

Campus do Pantanal, 2018-2021. Boletim Oficial, Campo Grande, MS, 12 nov. 2018, n. 

6916. Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Graduação.  

Resolução nº 536, de 18 de outubro de 2019. Estabelece as regras para cadastro e 

alteração de Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). Boletim de Serviço, Campo Grande, 

MS, 24 out. 2019, n. 7152. Disponível em: 

<https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=374222>. Acesso em: 01 mar. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Graduação.  

Resolução nº 537, de 18 de outubro de 2019. Aprova o Regulamento do Núcleo Docente 

Estruturante da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim de 

Serviço, Campo Grande, MS, 24 out. 2019, n. 7152. Disponível em: 

<https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=374223>. Acesso em: 01 mar. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Graduação. 

Resolução nº 550, de 20 de novembro de 2018. Aprova o regulamento geral dos cursos de 

graduação da UFMS da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim 

Oficial, Campo Grande, MS. Disponível em: <https://boletimoficial.ufms.br/>. Acesso em: 

23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. SEAD. Materiais 

instrucionais para diversas ferramentas tais como: Google Forms, Google Drive, Google 

Classroom, Google Docs, Moodle, Youtube, Streamyard, OBS Studio, Skype, Jitsi, 

Conferência Web RNP, Microsoft Teams, dentre outros. Disponível em: <sead.ufms.br>. 

Acesso em: 26 nov. 2020. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Sistema de Avaliação 

Institucional - SIAI.2019.  Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2019. 

Disponível em: https://siai.ufms.br. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Sistema de Avaliação 

Institucional - SIAI.2020.  Percentual de adesão dos segmentos, por Unidade. 2020. 

Disponível em: https://siai.ufms.br. Acesso em: 23 fev. 2021. 



 

761 
  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Sistema de Avaliação 

Institucional - SIAI.2019.   Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação 

institucional. 2019. Disponível em: https://siai.ufms.br. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Sistema de Avaliação 

Institucional - SIAI.2020.  Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à autoavaliação 

institucional. 2020. Disponível em: https://siai.ufms.br. Acesso em: 23 fev. 2021. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de 

Manutenção Predial – SEMAN/DINFRA. Ordens de serviços emitidas e finalizadas, por 

local/UAS 2020. Disponível em:<proadi.ufms.br>. Acesso em: 23 fev. 2021. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP.  Resultados, 

avaliações e normativas de cursos. Disponível em: <www.inep.gov.br>. Acesso em: 23 fev. 

2021. 

Minha Biblioteca. Plataforma digital de livros. Quantitativo de acessos do Portal Minha 

Biblioteca pelos usuários do Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2018, 2019 e 2020. 

Disponível em: <https://minhabiblioteca.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 26 nov. 

2020. 

 
Minha Biblioteca. Plataforma digital de livros. Quantitativo de acessos à Plataforma Target 

GEDWEB pelos usuários do Sistema de Bibliotecas da UFMS – julho a novembro de 2020. 

Disponível em: <https://minhabiblioteca.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 27 nov. 

2020. 

 
MATO GROSSO DO SUL. Lei Estadual nº 2.947 de 16 de setembro de 1969. Criação da 

Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), com sede em Campo Grande, ainda no 

Estado de Mato Grosso (MT). 16 de setembro de 1969. 

MATO GROSSO DO SUL. Lei Estadual nº 2.620 de 26 de julho de 1966. Criação do Instituto 

de Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), 26 de julho de 1966, ainda no Estado de 

Mato Grosso (MT). 

 

 

https://minhabiblioteca.com.br/escolher-plataforma-digital-de-livros/
https://minhabiblioteca.com.br/escolher-plataforma-digital-de-livros/


 

762 
  

 


