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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). 

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. 

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 ano de 2021. 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, 

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 
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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. Outro fator que aumenta a complexidade é o considerável número de alunos, 

docentes e técnico-administrativos existentes na Instituição. 

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 nº 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), 
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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 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 20011. 

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). 

                                            
1 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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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, 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 2021, a UFMS registrou a oferta de cento e trinta e três cursos de graduação 

na modalidade presencial e sete cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) na 
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modalidade a distância em diferentes polos2 de apoio presencial. No que se refere aos 

cursos de pós-graduação foram oferecidos 36 cursos de mestrado acadêmico, 11 de 

mestrado profissional e 21 cursos de doutorado, totalizando 32 programas de pós-

graduação stricto sensu. Além disso, foram oferecidos 6 cursos de especialização lato 

sensu e 28 residências (uniprofissional/multiprofissional). No total, a UFMS possui 

24.880 estudantes, sendo 21.619 de graduação e 3.261 de pós-graduação (stricto sensu 

e lato sensu)3.  

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

Capital e mais 22 cidades do interior do Estado, em seus Câmpus, 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 o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2020-2024, integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que 

foi realinhado em 2021. 

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 

                                            
2 Mapa dos Polos de apoio presencial UFMS: https://agead.ufms.br/polos-ead-ufms/  
3 Dados extraídos do portal: https://numeros.ufms.br/  
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perspectivas para o futuro; com efeito sua trajetória tem aportado novos caminhos para 

a superação de desafios e questões do presente. 

O organograma de 2021 da UFMS apresenta a sua estrutura e articulação entre 

os órgãos que a compõem (Figura 1). 

Figura 1 - Organograma da UFMS 

 
Fonte: PDI (2020-2024, p. 17). 
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2. METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A autoavaliação institucional foi realizada em 2021 de acordo com o Plano de 

Avaliação Institucional 2021/2023, que contempla o Plano de Atividades para a coleta 

de informações junto aos setores da 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 2021 participaram da autoavaliação institucional todos os segmentos da 

UFMS, ou seja, estudantes, docentes, técnico-administrativos e gestores 

(coordenadores de curso e diretores das UAS). Dada a implantação gradativa de um 

novo sistema de controle acadêmico para a pós-graduação (o SIGPOS) e a alimentação 

também gradativa desses dados, não foi possível ainda, inserir os estudantes e 

coordenadores da pós-graduação lato sensu, para os cursos de curta duração, ou seja, 

360 horas. 

Em 2021, foram aplicados questionários nos dois semestres. A descrição mais 

completa consta no subitem 2.2. 

A coleta de informações e dados referentes ao ano de 2021, 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 cuja data para entrega das 

informações foi estipulada, inicialmente, para 11 de fevereiro de 2022. 
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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 Avaliação Institucional 2021/2023: 

(1) Preparação;  

(2) Sensibilização;  

(3) Consulta aos segmentos da comunidade acadêmica, via aplicação de 

questionários e Coleta de Informações das Unidades de gestão;  

(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; 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. 

Em 2021 foi realizada a revisão e atualização dos questionários de avaliação 

interna para o novo triênio avaliativo 2021/2023, a fim de incorporar sugestões e 

demandas da comunidade universitária e promover melhorias nos formulários. 

Desta forma, os segmentos avaliados esse ano foram: 

a) Estudantes (graduação presencial, graduação a distância, pós-graduação stricto 

sensu, residentes multi-profissionais e residentes médicos); 

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; 

e) Diretores de Unidades Administrativas. 

 
Com a revisão do instrumento de avaliação foram definidas 2 escalas avaliativas, 

conforme Quadro 1, onde a numeração indica o nível de concordância ou satisfação  
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com a afirmativa apresentada, ou ao nível de satisfação nas questões referentes à 

infraestrutura. 

Quadro 1 - Escalas avaliativas dos instrumentos de autoavaliação da UFMS 

Escala Numérica  Conceito  Conceito 

0 Não quero responder Não quero responder 

0 Não se aplica Não se aplica 

1 Insatisfatório Discordo totalmente 

2 Parcialmente satisfatório - 

3 Satisfatório - 

4 Bom - 

5 Muito bom Concordo totalmente 
                               Fonte: CPA (2022). 

 
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, existe a opção “Não quero 

responder”, com valor zero.  Da mesma forma na opção “Não se aplica”, foi atribuído 

valor zero. Na geração dos dados, o número dos participantes que escolheram essas 

alternativas é considerado, mas como o valor é zero, a média gerada não considerou 

essas escolhas. 

Nas análises foram observados os percentuais de respostas para cada ponto da 

escala avaliativa, destacando onde estão os maiores e menores percentuais de respostas 

para cada afirmação/pergunta, as maiores e menores médias. Assim, foram definidas 3 

categorias para análise das respostas: 

● 1 + 2 = Fragilidade. 

● 3 = Oportunidade de melhoria. 

● 4 + 5 = Bem avaliado. 

Os instrumentos de consulta à comunidade foram aplicados por meio do Sistema 

de Avaliação Institucional (SIAI), modelo Avaliação Institucional, observando-se a 

garantia do sigilo e a fidedignidade nos indicadores de adesão. Para tanto, na coleta de 

2021, considerou-se o preenchimento de 100% do questionário, como requisito para a 

validação das respostas. 
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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 

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 Diretoria de Avaliação 

Institucional (DIAVI) 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 nas mídias sociais; 

b) entrevistas com membros da CPA e DIAVI, concedida ao Jornal da UFMS e 

divulgada pela TV UFMS em seu canal no youtube; 

c) entrevistas com membros da CPA e DIAVI, realizadas pelo Radiojornal da 

Universidade e divulgadas na Rádio Educativa, rádio oficial da UFMS; 

d) envio de artes por WhatsApp e Facebook, para os segmentos; 

e) divulgação dos processos de autoavaliação, no boletim interno da Universidade, 

o UFMS Informa; 

f) utilização de pop-ups no site da DIAVI e também em sistemas estratégicos como 

o Siscad (para estudantes de graduação) e Sigpós (para estudantes de pós-

graduação); 
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g) e-mail/comunicado de convite, emitido pela CPA e direções das Unidades para 

acessar a plataforma online de avaliação, com instruções gerais; 

h) participação da CPA e da DIAVI nos eventos de formação continuada de docentes 

e coordenadores de cursos de graduação presencial e a distância, organizados 

pela PROGRAD e SEFOR/PROECE; e 

i) organização de eventos, com apoio da DIAVI, para capacitação das CSAs. 

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 universitária 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. 

Mais informações a respeito do processo de sensibilização nas autoavaliações da 

UFMS podem ser encontradas no site da DIAVI pelo link: 

www.diavi.ufms.br/sensibilizacao/. 

 
2.2.3  Consulta  aos  segmentos  da  comunidade  acadêmica,  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 2021, o processo de coleta de informações para as percepções dos 

segmentos da comunidade acadêmica foi aplicado por meio do SIAI, desenvolvido pela 

AGETIC com apoio da CPA e da DIAVI. Esse sistema congrega a Avaliação de Desempenho 

da Carreira Docente da UFMS, o Plano de Atividades dos Docentes e a Avaliação 

Institucional.  
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No primeiro semestre de 2021, foi realizada a aplicação dos questionários aos 

segmentos estudantil e docente, os quais objetivaram avaliar o desempenho estudantil 

e o desempenho disciplina/docente (Quadro 8). Já no segundo semestre de 2021 foram 

aplicados questionários mais completos, que avaliaram aspectos envolvendo os cinco 

eixos e as dez dimensões do SINAIS a todos os segmentos da comunidade universitária 

(Quadro 2).  

Quadro 2 - Aplicação de questionários, por semestre e segmentos. 2021. 

Segmento  1º Semestre  2º Semestre 

Período  12 de julho a 20 de agosto  06 a 31 de dezembro 

Estudantes de cursos de 
graduação presenciais  X X 

Estudantes de cursos de 
graduação EAD X X 

Estudantes de cursos de pós-
graduação X X 

Estudantes de Residência 
Médica - X 

Estudantes de Residência 
Multiprofissional - X 

Docentes X X 

Coordenadores de cursos de 
graduação - X 

Coordenadores de cursos de 
pós-graduação - X 

Diretores de Unidades da 
Administração Setorial - X 

Técnico-administrativos - X 
Fonte: CPA/DIAVI (2022). 

 

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 e 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 (Quadro 4). 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 o anonimato das 

respostas. 

Quadro 3 - Perfis para acesso ao SIAI 

Segmento  Dados de Autenticação 

Estudantes Passaporte UFMS 

Docentes Passaporte UFMS 

Coordenadores  Passaporte UFMS 

Diretor de unidade Passaporte UFMS 

Técnico-administrativo Passaporte UFMS 
                                 Fonte: AGETIC/CPA/DIAVI (2022). 
 

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, no computador ou no celular. 

Para o levantamento de informações complementares, junto às unidades da 

gestão superior, a DIAVI e a CPA elaboraram roteiros que 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. Em 2021 esses roteiros foram atualizados levando-se também em consideração 

os indicadores dos instrumentos de avaliação externa para o Recredenciamento 

Institucional e foram otimizados, sendo encaminhados aos setores da gestão da UFMS 

por meio de processo SEI, no dia 14 de dezembro de 2021. 
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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 

colocadas no PDI e o acompanhamento da série histórica (resultados anteriores) de cada 

indicador. 

Os resultados gerais da UFMS são divulgados para a gestão da Universidade, 

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 universitária e discussão dos 
resultados 
 

A divulgação dos resultados da autoavaliação de 2021 foi realizada por meio do 

acesso particularizado de informações, por segmentos no SIAI, no mês de agosto para a 

avaliação realizada em 2021-1 e no mês de janeiro de 2022, para a avaliação realizada 

no segundo semestre (2021-2). Essas informações serão complementadas com a 

disponibilização dos Relatórios das CSAs e da CPA no sítio da CPA e da DIAVI, a partir de 

abril de 2022. 

No acesso ao SIAI há níveis diferentes de permissão, conforme o perfil (Quadro 

4). 
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Quadro 4 - 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) relativo ao seu curso. 

Diretor de unidade Todos os relatórios (por questão, por questão aberta e por grupo de 
questões) da sua Unidade. 

Docentes Relatório das questões abertas e fechadas do seu desempenho docente. 

CPA Todos os relatórios da UFMS. 

CSAs Todos os relatórios (por questão, por questão aberta e por grupo de 
questões) da sua Unidade. 

DIAVI Todos os relatórios da UFMS. 
Fonte: AGETIC/CPA/DIAVI (2022). 
 

Em 2021, os dados relativos aos questionários aplicados foram apresentados no 

âmbito da gestão de cursos e das UAS, pelas CSAs de cada unidade. Para auxiliar na 

divulgação desses resultados, a AGECOM promoveu ações como chamadas nas redes 

sociais oficiais da UFMS e confecção de cartazes com conteúdo organizado pela CPA e 

DIAVI. 

Para 2022 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 DIAVI 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. 
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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 DIAVI 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  

 
O Eixo 1 é composto pela dimensão Planejamento e Avaliação. Neste item estão 

descritas as ações realizadas em 2021 e os resultados da percepção da comunidade 

universitária acerca do processo avaliativo. Também são apresentados os resultados das 

avaliações externas de 2021. 

 
3.1.1 Dimensão 8: planejamento e avaliação 

 
Este subitem apresenta informações sobre o planejamento e a execução da 

Autoavaliação Institucional em 2021 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 104, de 16 de julho de 2021. 

A partir de 2017, a UFMS, conta em sua estrutura com a Diretoria de Avaliação 

Institucional (DIAVI), antiga SEAVI, que é a 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. 
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A DIAVI disponibiliza informações relativas à legislação, indicadores de qualidade 

e a Autoavaliação Institucional no sítio: www.diavi.ufms.br, que agrega relatórios da CPA 

e CSAs da UFMS. 

A CPA realizou atividades em 2021, consoantes ao seu Plano de Avaliação 

Institucional, cujas atividades estão apresentadas no Quadro 6 a seguir. 

Quadro 5 - Plano de Atividades (2021-2023) 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
PERÍODO (2021‐2023) 

Plano de Atividades da CPA  CPA Março/Abril 

Reanálise de instrumentos de coleta de 
dados (questionários) CPA/DIAVI Março a junho 

Aplicação do questionário específico de 
avaliação do ensino 

CPA/DIAVI/ 

AGETIC 
Maio a julho 

Formação Continuada das CSAs CPA/DIAVI Abril a setembro 

Formação Continuada dos diretores de 
Unidade, coordenadores de cursos de 
graduação e representantes discentes 

CPA/DIAVI Abril a setembro 

Aplicação dos questionários geral e 
específico de avaliação - todos os eixos do 
SINAES - a todos os segmentos  

CPA/DIAVI/ 

AGETIC 
Outubro a dezembro 

Revisão do formulário de coleta de 
informações das UAC's CPA/DIAVI Novembro 

Coleta de informações das Pró-reitorias e 
órgãos vinculados à gestão superior CPA/DIAVI Novembro/Janeiro 

Compilação dos dados das UAC's CPA/DIAVI Fevereiro/Março 

Elaboração do RAAI  CPA/DIAVI Fevereiro/Março 

Reuniões/seminários por cursos para 
divulgação dos resultados  CSAs Abril 

Meta - avaliação CPA Abril/Maio 

Fonte: Plano de Avaliação Institucional 2021/2023, acesso em 
www.diavi.ufms.br/composicao-cpa/. 

 
A CPA, a Reitoria e a DIAVI se reuniram no dia 22/06/21 para discutir o Plano de 

Avaliação Institucional 2021-2023, do qual faz parte o Plano de Atividades da CPA. A 
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reanálise dos instrumentos de coleta de dados foi realizada no final do primeiro 

semestre de 2021, sendo o questionário específico de avaliação do ensino realizado no 

período de 12/07 a 20/08/21. Os questionários geral e específico de avaliação, relativos 

a todos os eixos do SINAES foram aplicados a todos os segmentos no período de 06 a 

31/12/21.  

Para cumprir a necessidade de formação continuada das CSAs, foram realizados 

dois eventos: O primeiro foi o evento online “Avaliação Institucional no contexto da 

Educação Superior: Desafios da UFMS em 2021”, nos dias 13/05, 20/05 e 02/06/21, que 

também contribuiu para a formação continuada dos diretores de Unidade, 

coordenadores de cursos de graduação e representantes discentes. O evento foi 

organizado pela DIAVI. O segundo evento foi a palestra “Introdução ao Desenvolvimento 

de Indicadores Educacionais”, ministrada pelo Prof. Alexandre Peres, do Câmpus de 

Paranaíba, em 25/08/21.  

Em novembro foi realizada a revisão do formulário de coleta de informações das 

UACs. Após o retorno dos formulários foi prevista a compilação dos dados das UACs, 

permitindo a elaboração do RAAI 2021. Em seguida haverá reuniões e/ou seminários por 

curso para divulgação dos resultados de 2021, assim como a avaliação dos resultados 

obtidos. 

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, que se mostraram parcialmente eficazes, pois houve boa 

participação em diversos segmentos, conforme apresentado na Tabela 1, 2 e 3. 

 

Tabela 1 - Percentual de adesão dos segmentos da UFMS à Autoavaliação 
Institucional. 2021. 

Segmento 
% de Adesão 

2021‐1  2022‐2 

Estudantes de graduação – presencial 37,7% 13,6% 

Estudantes de graduação - EAD 29,6% 17,3% 

Estudantes de pós-graduação stricto sensu 34,5% 10,1% 

Estudantes de residência médica - 2,8% 

Estudante de residência multi-profissional - 4,7% 

Docentes 68,0% 38,7% 
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Coordenadores de curso de graduação - 61,6% 

Coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu - 54,4% 

Diretor de unidade - 100,0% 

Técnico-administrativos - 35,3% 

UFMS  39,2%  16,3% 

Fonte: SIAI (2022). Acesso em 12/01/22 
 

Tabela 2 - Percentual de adesão por unidade, por segmento em 2021-1. 

Unidade 
Estudante Grad. 

Presencial 
Estudante Grad. 

EaD 
Estudante 

Pós 
Docentes  Média 

FAENG 61,5%   53,9%  78,5% 62,0% 

FACFAN 58,7%   63,9% 78,8% 60,8% 

CPNV 58,2%     96,7% 60,2% 

FAMED 54,7%   47,2% 61,1% 53,6% 

FAODO 48,9%    81,1% 52,7% 

CPCS 43,2%   54,8% 81,6% 45,9% 

INISA 43,0%   28,6%  62,9% 41,8% 

INFI 39,3%  35,7% 63,9% 40,4% 

INMA 36,5%   36,2%  72,1% 40,0% 

INBIO 37,1% 20,7%  29,4%  71,9% 39,8% 

FAALC 40,6% 33,3% 25,6% 70,1% 39,4% 

FACH 36,7%   35,8% 81,7% 38,9% 

INQUI 32,5%   50,0% 71,4% 38,2% 

CPPP 35,1%    82,8% 38,1% 

CPAR 35,3%    86,2% 37,9% 

CPAN 37,1%   29,1% 53,2% 37,7% 

ESAN 34,7% 20,5%  35,6% 71,7% 35,4% 

CPCX 31,1%    73,5% 33,6% 

CPTL 32,1%   24,3% 52,4% 32,7% 

CPAQ 30,5%  38,7% 60,5% 32,4% 

FACOM 29,4%  19,0% 73,6% 30,2% 

CPNA 26,7%    90,0% 29,6% 

FAMEZ 24,7%   34,8% 66,0% 29,3% 

FAED 24,3% 33,0%  22,7% 62,1% 28,3% 

FADIR 25,2%   25,9%  60,0% 27,0% 

UFMS  37,7%  29,6%  34,5%  68,0%  39,2% 

Fonte: SIAI (2022). Acesso em 12/01/22 
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Tabela 3 - Percentual de adesão por unidade, por segmento em 2021-2. 

Unidade 

Estud
. 

Grad. 
Pres. 

Estud. 
Grad. 
EaD 

Estud. 
Pós 

Resid. 
Multi‐
Prof. 

Resid. 
Médico 

Docent
es 

Técnico 
Admin. 

Coord. 
Grad. 

Coord. 
Pós 

Diretor 
UAS 

Média 

CPPP 23,1%     75,0% 93,8% 100,0%  100,0% 61,2% 

FACFAN 24,4%  22,9%   53,2% 55,3% 100,0% 60,0% 100,0% 56,4% 

FAMED 38,8%  16,4% 23,1% 2,8% 35,7% 60,0% 100,0% 100,0% 100,0% 51,3% 

CPNV 20,7%     82,8% 69,2% 100,0%  100,0% 49,5% 

FAODO 19,7%   0,0%  35,7% 48,6% 0,0%  100,0% 48,3% 

CPAR 17,5%     77,8% 88,2% 100,0%  100,0% 48,3% 

INMA 18,2%  11,4%   64,9% 50,0% 75,0% 100,0% 100,0% 48,1% 

INBIO 15,3% 0,0% 7,6%   41,1% 49,2% 66,7% 33,3% 100,0% 42,5% 

CPCS 13,6%  29,5%   58,1% 54,2% 100,0% 100,0% 100,0% 42,3% 

CPAQ 14,7%  16,9%   45,5% 51,2% 100,0% 100,0% 100,0% 42,3% 

INQUI 17,0%  8,1%   35,5% 40,0% 100,0% 100,0% 100,0% 41,3% 

FAENG 17,1%  6,3%   44,1% 25,0% 80,0% 80,0% 100,0% 38,7% 

INFI 15,7%  6,8%   30,0% 41,2% 100,0% 50,0% 100,0% 38,4% 

INISA 16,4%  9,5% 0,0%  24,6% 23,1% 33,3% 0,0% 100,0% 33,4% 

ESAN 11,9% 9,5% 15,8%   56,1% 75,0% 57,1% 100,0% 100,0% 32,3% 

FACOM 11,7%  17,2%   37,5% 50,0% 83,3% 25,0% 100,0% 32,1% 

CPCX 11,6%     27,3% 40,0% 20,0%  100,0% 31,4% 

CPAN 12,0%  4,1%   27,0% 50,0% 42,9% 50,0% 100,0% 30,0% 

FACH 11,9%  7,4%   42,0% 50,0% 40,0% 33,3% 100,0% 29,5% 

FAALC 12,8% 14,3% 4,1%   30,3% 52,4% 77,8% 25,0% 100,0% 27,9% 

FAED 7,8% 21,2% 9,4%   34,4% 57,1% 33,3% 50,0% 100,0% 27,0% 

FADIR 10,0%  8,8%   17,6% 66,7% 50,0% 100,0% 100,0% 26,7% 

FAMEZ 6,6%  11,3% 0,0%  33,3% 31,8% 50,0% 50,0% 100,0% 26,3% 

CPTL 9,1%  4,6%   27,5% 33,8% 5,6% 12,5% 100,0% 26,2% 

CPNA 5,5%     36,0% 54,5% 60,0%  100,0% 23,2% 

PROPP       78,6%     

AGINOVA       76,2%     

PROPLAN       65,9%     

PROGRA
D       61,8%     

AGEAD       60,0%     

AGETIC       57,8%     

PROGEP       52,7%     
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RTR       44,7%     

PROAES       35,1%     

PROECE       28,2%     

PROADI       21,6%     

AGECOM       17,4%     

HUMAP       1,6%     

UFMS  13,6%  17,3%  10,1%  4,7%  2,8%  38,7%  35,3%  61,6%  54,4%  100,0%  16,3% 

Fonte: SIAI (2022). Acesso em 12/01/22 
 

3.1.1.2 Avaliações externas 

3.1.1.2.1 Avaliação externa: visitas in loco 

 

Em 2020, diante da pandemia do Coronavírus, as avaliações in  loco  foram 

suspensas pela Portaria MEC nº 796, de 2 de outubro de 2020. Posteriormente, foi 

publicada a Portaria MEC nº 1.081, de 24 de setembro de 2021, que prorrogou o prazo 

de sobrestamento para os processos de Reconhecimento de Curso até 1º de novembro 

de 2021 e de Renovação de Reconhecimento de Curso e de Recredenciamento até 1º 

de setembro de 2022. 

Em 2021, a UFMS esperava as visitas de avaliação para nove cursos de 

graduação, para os processos de Reconhecimento de Curso (7), Renovação de 

Reconhecimento (1) e Autorização (1). 

No quadro 6, elencados os cursos de graduação com processo de 

reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento em andamento. 

 

Quadro 6 - Cursos de graduação com processo de reconhecimento e/ou renovação de 
reconhecimento em andamento no Sistema e-MEC. 

Nº do 
processo e‐

MEC 
Ato regulatório  Curso  UAS  Cadastrado em  Estado Atual 

201722610 
Renovação de 

Reconhecimento 
de Curso EAD 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ESAN 18/12/2017 Em análise 

201815863 Reconhecimento 
de Curso MEDICINA CPTL 08/08/2018 Em análise 

201926527 Reconhecimento 
de Curso ADMINISTRAÇÃO CPNV 04/10/2019 Em análise 

202017008 Reconhecimento 
de Curso ADMINISTRAÇÃO CPCS 13/08/2020 Em análise 
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202016996 Reconhecimento 
de Curso 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS CPNA 13/08/2020 Em análise 

202109050 Reconhecimento 
de Curso 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO CPNA 08/03/2021 Em análise 

202118348 Reconhecimento 
de Curso AUDIOVISUAL FAALC 02/08/2021 Em análise 

202118477 Reconhecimento 
de Curso 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 

Bacharelado 
FAED 03/08/2021 Em análise 

202111673 Autorização 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS - 
Bacharelado 

CPTL 04/04/2021 Em análise 

Fonte: Prograd 
 

Recredenciamento Institucional 
 
Atualmente, a UFMS encontra-se recredenciada junto ao Ministério da Educação 

(MEC) para o oferecimento de cursos de graduação presenciais, por meio da Portaria 

MEC nº 319, de 15 de abril de 2013, no qual alcançou Conceito Institucional (CI) igual a 

3, e para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, por meio da Portaria 

MEC nº 904, de 01 de setembro de 2015, no qual alcançou Conceito Institucional (CI) 

igual a 4. 

No momento, o Recredenciamento da UFMS (presencial e EaD), em trâmite no 

e-MEC, passou pela fase de análise da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior – SERES e, atualmente, encontra-se na etapa de competência do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, aguardando a 

retomada das avaliações in loco. 

A gestão da UFMS vêm se preparando para receber as visitas in loco. Para tanto, 

algumas ações foram instituídas, dentre elas: 

● Constituição de Comissão para realizar análise e avaliação prévia dos 

documentos institucionais, por meio da Portaria nº 393, de 13 de março de 2020; 

● Reuniões com as equipes da gestão, reitoria, pró-reitorias e direções de 

UAS; 

● Instituição da Comissão de Recredenciamento da UFMS, por meio da 

Portaria nº 738, de 5 de agosto de 2020, cuja constituição atual está disposta na Portaria 

nº 822-RTR/UFMS, de 10 de setembro de 2021; 
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● Realização de eventos e reuniões de sensibilização a fim de abordar o 

tema do Recredenciamento como o evento Avaliação Institucional no contexto da 

Educação Superior: Desafios da UFMS para 2021, realizado pela DIAVI em parceria com 

a CPA, nos dias 13 e 20 de maio e 02 de junho de 2021, que contou com a participação 

de coordenadores de curso, diretores de UAS e membros das Comissões Setoriais de 

Avaliação (CSAs); 

● Constituição da Comissão de Assessoramento vinculada à Comissão de 

Recredenciamento da UFMS com representantes das 25 Unidades da Administração 

Setorial (UAS), por meio da Portaria nº 968-RTR/UFMS, de 18 de outubro de 2021.(*); 

● Atualização de documentos necessários aos processos de 

recredenciamento, bem como elaboração de novos para auxiliar no processo, como o 

Relato Institucional, Memorial Descritivo da Infraestrutura da UFMS entre outros. 

3.1.1.2.2 Avaliação externa: Enade e Indicadores de Qualidade 

 
Em 2021, 63 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).  
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 são 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 
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ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2017, p. 1-2, grifo 
nosso). 

 

Tendo em vista a Portaria nº 494, de 8 de junho de 2021 que estabeleceu o 

Regulamento do Enade 2021 e posteriormente o Edital nº 36, de 12 de junho de 2021 

que tornou públicas as diretrizes, os procedimentos, os prazos e os demais aspectos 

relativos à realização do Exame, participaram da avaliação estudantes de 63 cursos de 

graduação da UFMS, de 17 Unidades da Administração Setorial (UASs), elencados na 

Tabela 4. Destes estudantes cerca de 1700 realizaram a prova como estudantes 

concluintes. 

Tabela 4 - Cursos de graduação que realizaramm o Enade 2021 na UFMS 

Unid. 
Cód. E‐
MEC 

Data de 
Início de 
Func. 

Curso  Turno  Grau 
Nº 

Curso
s 

CPAN 15863 10/03/1987 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  V Licenciatura 

9 

CPAN 122906 03/08/2009 EDUCAÇÃO FÍSICA  I Licenciatura 

CPAN 15864 10/03/1986 GEOGRAFIA N Licenciatura 

CPAN 15849 10/03/1972 HISTÓRIA N Licenciatura 

CPAN 110748 05/03/2007 LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL  M Licenciatura 

CPAN 29512 10/03/1970 LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS  N Licenciatura 

CPAN 15862 10/03/1987 MATEMÁTICA I Licenciatura 

CPAN 15851 10/03/1970 PEDAGOGIA I Licenciatura 

CPAN 1113852 08/03/2010 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I Bacharelado 

CPAQ 18381 10/03/1997 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  N Licenciatura 

9 

CPAQ 15844 10/03/1983 GEOGRAFIA N Licenciatura 

CPAQ 315844 03/07/2001 GEOGRAFIA V Bacharelado 

CPAQ 15845 10/03/1983 HISTÓRIA N Licenciatura 

CPAQ 29511 10/03/1971 LETRAS-PORTUGUÊS E 
LITERATURA N Licenciatura 

CPAQ 52070 10/07/2001 LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL  N Licenciatura 

CPAQ 26668 10/03/1971 LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS  N Licenciatura 

CPAQ 18382 10/01/1997 MATEMÁTICA V Licenciatura 

CPAQ 18383 10/01/1997 PEDAGOGIA V Licenciatura 

CPAR 52139 15/07/2001 MATEMÁTICA N Licenciatura 1 

CPCX 52142 15/07/2001 HISTÓRIA N Licenciatura 

3 CPCX 59109 01/07/2002 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO N Bacharelado 

CPCX 1292924 15/05/2014 LETRAS-PORTUGUÊS N Licenciatura 
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CPNA 101300 03/07/2006 HISTÓRIA N Licenciatura 1 

CPNV 121796 02/03/2009 CIÊNCIAS SOCIAIS  N Licenciatura 
2 

CPNV 121798 02/03/2009 PEDAGOGIA  N Licenciatura 

CPPP 1113854 01/03/2010 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  I Bacharelado 

4 
CPPP 121792 02/03/2009 MATEMÁTICA  N Licenciatura 

CPPP 1270651 19/02/2014 PEDAGOGIA N Licenciatura 

CPPP 121794 02/03/2009 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO N Bacharelado 

CPTL 15866 10/03/1987 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  I Licenciatura 

10 

CPTL 315858 10/03/1971 GEOGRAFIA I Bacharelado 

CPTL 15858 10/03/1971 GEOGRAFIA N Licenciatura 

CPTL 15859 10/03/1971 HISTÓRIA N Licenciatura 

CPTL 101309 20/02/2006 LETRAS-PORTUGUÊS  N Licenciatura 

CPTL 122174 02/03/2009 LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL  N Licenciatura 

CPTL 27696 10/03/1971 LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS  N Licenciatura 

CPTL 15865 10/02/1987 MATEMÁTICA N Licenciatura 

CPTL 15861 10/03/1971 PEDAGOGIA N Licenciatura 

CPTL 1113886 08/03/2010 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO N Bacharelado 

FAALC 36348 20/03/2000 ARTES VISUAIS  I Licenciatura 

5 

FAALC 123176 25/04/2008 LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL  EaD Licenciatura 

FAALC 28743 10/03/1988 LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL  I Licenciatura 

FAALC 22508 10/03/1988 LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS  I Licenciatura 

FAALC 59103 01/07/2002 MÚSICA N Licenciatura 

FACH 21544 20/03/2000 CIÊNCIAS SOCIAIS I Bacharelado 

3 FACH 1111969 08/03/2010 FILOSOFIA  N Licenciatura 

FACH 52121 15/07/2001 HISTÓRIA N Licenciatura 

FACO
M 15869 10/03/1987 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO I Bacharelado 

3 FACO
M 18387 10/03/1996 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO N Bacharelado 

FACO
M 1111971 08/03/2010 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS N Tecnológico 

FAED 1260720 25/07/2014 EDUCAÇÃO FÍSICA EaD Licenciatura 

6 

FAED 15836 10/03/1971 EDUCAÇÃO FÍSICA I Licenciatura 

FAED 1419907 26/03/201
8 

EDUCAÇÃO FÍSICA I Bacharelado 

FAED 55838 01/07/2000 PEDAGOGIA EaD Licenciatura 

FAED 15842 10/03/1981 PEDAGOGIA I Licenciatura 

FAED 1292684 21/05/2014 PEDAGOGIA N Licenciatura 
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FAENG 1128362 24/02/2011 GEOGRAFIA  N Bacharelado 1 

INBIO 1159054 01/07/2009 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EaD Licenciatura 

3 INBIO 315831 10/03/1981 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  I Bacharelado 

INBIO 15831 10/03/1981 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  N Licenciatura 

INFI 15832 10/07/1981 FÍSICA I Licenciatura 1 

INMA 15833 10/03/1981 MATEMÁTICA N Licenciatura 1 

INQUI 15834 10/07/1981 QUÍMICA N Licenciatura 1 
 

Processo de Sensibilização Enade 2021 

Como ocorre anualmente, o processo de sensibilização para o Enade é 

organizado e realizado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Diretoria de 

Avaliação Institucional (Diavi), que no ano de 2021 receberam o apoio da Agência de 

Comunicação Social e Científica (Agecom) e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(Proaes). 

O projeto recebeu o nome de Projeto Sou + UFMS no Enade 2021 e contou com 

ações desenvolvidas para coordenadores de curso, diretores e estudantes concluintes. 

Para os coordenadores de curso e diretores foi desenvolvido um Curso de Capacitação 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/Moodle), oferecido de forma virtual, no 

qual foram disponibilizados materiais, vídeos e estudos de caso, explicando a 

importância do Exame, os Indicadores de Qualidade e o histórico dos resultados do 

Enade de cada curso, bem como estratégicas para análise dos dados e sensibilização da 

comunidade acadêmica. Também foram disponibilizados via processo SEI, as provas e 

gabaritos anteriormente aplicados aos cursos no exame e relatórios de Indicadores de 

Qualidade. 

Para os estudantes concluintes, a Prograd e a Diavi, com o auxílio da Agecom, 

promoveram um Ciclo de Lives no Canal do Youtube: TV UFMS, realizadas nos dias 01, 

02 e 03 de setembro, com objetivo de explicar de forma clara, objetiva e sucinta o Enade 

para os estudantes, tirar dúvidas e apresentar o site do Enade 2021 da UFMS: 

www.ufms.br/enade/. 

Uma ação de sensibilização inovadora foi pensada para o Enade 2021, e pela 

primeira vez a UFMS distribuiu o Kit Enade aos estudantes concluintes que realizaram a 

prova Enade. Os kits, contendo uma caneta preta e uma camiseta personalizada, foram 

entregues aos estudantes concluintes no dia da prova Enade, nos locais de aplicação da 
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avaliação. A ação foi realizada em todos os campus da UFMS, pelas equipes da Proaes, 

Diavi, diretores de Unidade e coordenadores de curso. Mais informações sobre este 

projeto podem ser encontradas na página da Diavi: www.diavi.ufms.br/enade-2021/. 

 
Indicadores de Qualidade: Conceito Enade, CPC e IGC 

 
No último ciclo avaliativo 2017, 2018 e 2019 a UFMS teve 110 cursos avaliados, 

ou seja, cursos cujos estudantes concluintes realizaram a prova Enade e que tiveram 

seus Indicadores de Qualidade calculados. A Tabela 5 mostra o quantitativo de cursos 

por faixa de Conceito Enade e Conceito Preliminar de Curso (CPC), alcançados. 

 

Tabela 5 - Quantidade de cursos por Conceito Enade e Conceito Preliminar de Curso 

Conceito 
Enade 

Nº de 
Cursos 

(%)  CPC 
Nº de 
Cursos 

(%) 

1  5 4,5 1  0 0 

2  20 18,2 2  3 2,7 

3  35 31,8 3  47 42,7 

4  40 36,4 4  58 52,7 

5  10 9,1 5  2 1,8 

Total  110 100   110 100 
 

A UFMS vem empreendendo esforços a fim de melhorar os resultados dos seus 

cursos no Enade, bem como nos Indicadores de Qualidade, investindo na capacitação 

dos agentes envolvidos, coordenadores, docentes, diretores e estudantes, divulgação 

de resultados por meio de relatórios e mídias sociais, bem como a criação em 2017, da 

Diavi, que tem como uma de suas competências apoiar a Prograd nos processos de 

Avaliação da Instituição, Avaliação de Cursos e Avaliação de Desempenho dos 

Estudantes. 

Desta forma, como é possível constatar pela Tabela 5, dos 110 cursos avaliados, 

85 possuem Conceito Enade satisfatório (notas 3, 4 e 5), o que corresponde a 77,3% 

do  total avaliado, e 107 cursos alcançaram CPC  satisfatório  (notas 3, 4 e 5), o que 

corresponde a 97,2% do total avaliado. 

Importante destacar que a Universidade não possui mais cursos com CPC=1, e 

em contrapartida 2 cursos, no Enade de 2019, alcançaram CPC máximo (nota 5), evento 
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que não ocorria desde 2014. Outro fator positivo é que a maioria dos cursos, 52,7% 

alcançou CPC=4. 

Em relação ao indicador Índice Geral de Cursos (IGC), seu cálculo é realizado 

anualmente e leva em conta os seguintes aspectos: a) notas contínuas dos CPCs 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). 

A Tabela 6 apresenta o IGC (contínuo) e IGC (faixa) da UFMS, em 2018 e 2019 e 

a Tabela 7 o quantitativo de IES avaliadas em 2018 e 2019 por faixa de nota alcançada. 

Tabela 6 - Resultado do IGC da UFMS, em 2018 e 2019. 

Ano IGC Contínuo IGC Faixa 

2018  3,25 4 

2019  3,29 4 
                                              Fonte: INEP (2022) 
 

Importante destacar que a UFMS atingiu em 2019 a maior nota de IGC contínuo 

da sua série histórica, chegando a 3,29, nunca tendo obtido um IGC faixa menor do que 

4. O histórico das notas obtidas pode ser consultado no link: www.diavi.ufms.br/igc/. 

Como mostra a Tabela 7, a UFMS está entre as 448 IES que atingiram IGC faixa 4, 

que representam apenas 21,44% do total de IES avaliadas no ano de 2019. 

Tabela 7 - Resultados do IGC para IES avaliadas em 2018 e 2019, por faixas. 

Ano  Faixas  1  2  3  4  5 

2018 
Nº de IES  7 259 1306 438 42 

%  0,34 12,62 63,65 21,35 2,05 

2019 
Nº de IES  6 250 1320 448 46 

%  0,29 11,96 63,16 21,44 2,20 
                                Fonte: INEP (2022) 
 

Analisando os resultados históricos da UFMS é possível constatar que para atingir 

IGC faixa 5, será necessário melhorar o desempenho no âmbito dos cursos de 

graduação, aumentando assim o CPC médio dos cursos avaliados, que em 2019 chegou 

a 2,98, uma vez que o conceito de avaliação dos programas de pós-graduação stricto 
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sensu atribuídos pela Capes vêm mantendo uma nota estável, que atingiu em 2019 o 

valor de 4,36. 

Tendo em vista esta análise a UFMS tem desenvolvido ações de conscientização 

sobre a importância do Enade e os Indicadores de Qualidade junto aos docentes, 

gestores e estudantes, inserindo esses temas em eventos promovidos principalmente 

pela Prograd e Diavi, como o Curso de Formação Inicial à Docência, Curso de Formação 

para Coordenadores de Curso de Graduação, eventos como o Avaliação Institucional no 

contexto da Educação Superior, bem como as capacitações desenvolvidas no processo 

de sensibilização para o Enade 2021, já descrito anteriormente. 

 

3.1.2 O Planejamento e a autoavaliação institucional na percepção dos segmentos da 
UFMS 
 

A comunidade acadêmica avaliou o Processo de Avaliação Institucional a partir 

de uma escala de concordância, em que 5 representa “Concordo Totalmente” e 1 

representa “Discordo Totalmente”, para o conjunto de assertivas abaixo:  

 
Q001 – Os meios de comunicação usados incentivaram minha participação na 
autoavaliação. 
Q002 – Foram divulgados os resultados e as melhorias referentes às autoavaliações 
anteriores no meu Câmpus e/ou Faculdade e/ou Instituto e/ou Escola. 
Q003 – As questões foram facilmente compreendidas. 
 
 

A Tabela 8 apresenta os resultados desse grupo de questões por assertiva. 

Tabela 8 - Percepção do Processo de Avaliação institucional pelos estudantes (2021). 

Itens avaliados pelos Estudantes:  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,33 59,3 20,21 10,73 3,03 3,38 3,35 

Q002 3,79 37,25 15,5 10,76 5,38 10,86 20,24 

Q003 4,50 64,55 19,53 8,89 1,68 1,51 3,83 

Fonte: SIAI (2022). 
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Tabela 9 - Percepção do Processo de Avaliação institucional pelos servidores (2021). 

Itens avaliados pelos servidores:  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,26 54,58 24,65 12,73 3,28 3,35 1,41 

Q002 3,83 34,55 21,15 14 6,25 7,52 16,53 

Q003  4,43 60,76 24,5 8,41 2,16 2,01 2,16 

Fonte: SIAI (2022). 

 
Os resultados (Tabela 9) evidenciam uma percepção positiva da comunidade 

acadêmica em todos os quesitos avaliados, com exceção do item "Divulgação dos 

resultados e melhorias". O referido item apresentou média um pouco mais baixa, 

quando comparado aos demais, tanto na percepção dos estudantes (3,79) quanto dos 

servidores (3,82). O quantitativo de respondentes que assinalaram "Não sei 

responder/Não aplica" é o mais elevado dentre todas as questões deste grupo, com 

20,24% de estudantes e 16,53 % entre os servidores.  Embora esse item não seja 

considerado uma fragilidade, é importante que os atores envolvidos no processo de 

autoavaliação sejam multiplicadores dos resultados junto à comunidade acadêmica. 

Além disso, podem auxiliar na elaboração de propostas de melhoria junto à direção da 

UAS ou UAC.  

Os melhores resultados foram obtidos no item "As questões foram facilmente 

compreendidas", com mais 60% dos respondentes afirmando que concordam 

totalmente com a afirmação. Nota-se que os esforços empreendidos pela CPA para 

melhoria do instrumento de coleta de dados foram válidos e percebidos pelos 

respondentes. 

 
3.1.3 Fragilidades, potencialidades e ações decorrentes da autoavaliação 
institucional da UFMS em 2021 
 

O Quadro 8 apresenta as fragilidades e potencialidades do eixo 1, relativo ao 

processo de autoavaliação institucional, identificadas pela CPA a partir da consulta feita 

a todos os segmentos da UFMS. 
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Quadro 7 - Fragilidades e potencialidades na autoavaliação institucional da UFMS.  

Dimensão/Item  Potencialidades  Fragilidades  Ações já realizadas 
Ações previstas 

para 2022 

Estratégias de 
Sensibilização da 

autoavaliação 
institucional 

Utilização de 
estratégias de 
sensibilização 

diferenciadas de 
acordo com o perfil de 

respondente 

Substituição de 
membros das CSA em 

período próximo e 
durante o período de 

sensibilização 

Elaboração de 
cartazes, banners e 
utilização de mídias 

diversificadas para as 
ações de 

sensibilização da 
autoavaliação 
institucional. 

 

Acompanhament
o 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 CSAs. 

Dificuldade em 
realizar eventos e 

reuniões com todos 
os membros  

Utilização de 
diferentes mídias 
para comunicação 
entre as comissões 

Previsão de 
eventos 

semestrais. 

Adesão dos 
segmentos da 
comunidade 
acadêmica à 

autoavaliação 
institucional 

Modificação no 
formato e na 

quantidade de 
questões do 

instrumento de coleta 
de dados 

Baixa adesão em 
segmentos e/ou 

unidades específicas, 
especialmente no 

segmento dos 
técnico-

administrativos e 
residentes 

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 

Objetividade do 
instrumento de coleta 

de dados 

Avaliação da 
comunidade quanto a 

quantidade de 
questões 

Meta-avaliação 
inserida no próprio 
instrumento 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 

Sistema de 
informação próprio 

para a autoavaliação 
institucional. 

Dificuldades na 
geração de relatórios, 

conforme as 
demandas da CPA e 

das CSAs 

 

Identificação dos 
tipos de relatórios 

necessários à CPA e 
às CSA e a 

disponibilização de 
modelos e manuais 

para o SIAI 

Aprimoramento 
das 

funcionalidades 
do SIAI. 

 

Meios de 
divulgação dos 
resultados da 
autoavaliação 
institucional 

Site da DIAVI 
contendo todas as 

informações do 
processo de 

autoavaliação e seus 
resultados 

 

Desconhecimento da 
comunidade 

acadêmica quanto 
aos resultados e 

ações de melhoria 
derivados da 
autoavaliação 

Proposição de 
eventos envolvendo a 

CPA, CSAs e 
lideranças estudantis 
para atuarem como 
multiplicadores do 
processo e de seus 

resultados. 

Explorar outras 
modalidades de 

mídias para 
divulgação dos 

resultados. 
Gravação de 

vídeos e 
programas de 

rádio e TV para 
divulgar a 

autoavaliação da 
UFMS 

Fonte: CPA (2022). 
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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 itens. 

Quanto à percepção dos segmentos (estudantes, docentes, coordenadores de 

graduação e pós-graduação, diretores e técnicos administrativos), sobre esses aspectos, 

é apresentada ao final do eixo e decorre dos resultados dos instrumentos de 

autoavaliação aplicados no primeiro e segundo semestre de 2021. 

 
 
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. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul é um produto do planejamento estratégico, que 

documenta a cadeia de valor, a missão, a visão, os valores, os objetivos, os indicadores, 

as metas e os projetos estratégicos, tendo como objetivo descrever o conjunto de metas 

e ações declaradas pela Instituição no período de cinco anos, descrever a metodologia 

de trabalho, as diretrizes pedagógicas, estrutura orgânica e jurídica, a missão 

institucional e os parâmetros de desempenho, observando os decretos e os normativos 

vigentes. 

O PDI atual, que corresponde ao período de 2020 a 2024, apresenta a missão da 

UFMS: “Desenvolver e socializar o conhecimento,  formando profissionais qualificados 

para a transformação da sociedade e o crescimento sustentável do país” e a sua visão 

estratégica: “Ser uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua 

excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação” (PDI, p. 12) 

Em 2021, considerando as alterações do cenários interno e externo decorrentes 

da pandemia de Covid-19, foi necessária uma revisão e realinhamento dos objetivos e 

indicadores previstos no PDI 2020-2024, passando a apresentar de maneira integrada o 
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Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que estabelece orientações de médio e longo 

prazo e visa promover ações que possibilitem a realização das aspirações da 

comunidade acadêmica e da sociedade em geral, nas áreas de atuação da Universidade, 

bem como estabelecer a continuidade das boas práticas acadêmicas. 

Por meio da matriz estratégica (PDI página 66) 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. 

Já o modelo de negócio definido para a UFMS (PDI página 67), foi apresentado de forma 

esquemática, onde são demonstrados os inputs, o desenvolvimento das ações nos 

ambientes organizacionais e a entrega à 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 para cada área estabelecida (relatórios serão 

disponibilizados em https://pdi.ufms.br/avaliacao/). 

O Plano de Desenvolvimento das Unidades da Administração Central e Setorial 

(PDU) é o instrumento de planejamento em nível tático e operacional, desenvolvido no 

âmbito das Unidades da Administração Central e Setorial, vinculado estrategicamente 

ao PDI da Universidade. Os PDUs das unidades e os mecanismos de avaliação desses 

documentos encontram-se no endereço https://pdi.ufms.br/planos-publicados/pdu-

2020-2024/. 

Os resultados obtidos em 2021 serão apresentados de acordo com o objetivo 

estratégico relacionado, suas metas e indicadores planejados no PDI 2020-2024. Esses 

resultados, em conjunto com outros processos internos e externos de avaliação 

institucional, aportam informações e parâmetros que qualificam a tomada de decisão. 

Efetivamente, a função desse monitoramento e da avaliação de resultados visa 

assegurar que os objetivos estratégicos sejam alcançados, de acordo com que fora 

previsto em seu processo de planejamento, buscando sempre aprimorar suas 

ferramentas e modernizar seus procedimentos institucionais. 

Maiores detalhamentos sobre os indicadores, bem como sobre os resultados 

relacionados ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020/2024) podem ser 

obtidos na página do Relatório de Avaliação do PDI – Ano Base 2021. 
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3.2.1.1 Objetivo Estratégico 1 ‐ Aprimorar o Ensino de Graduação e de Pós‐
Graduação 
 
 

Dentro do papel de destaque que a UFMS desempenha em relação ao ensino 

superior em níveis local e regional, a atual gestão vem de forma contínua adotando 

modelos que buscam ampliar a qualidade de suas ações de ensino de graduação e de 

pós-graduação, e consolidam a missão da instituição de desenvolver e socializar o 

conhecimento. 

Um processo de ensino e de aprendizagem que forme profissionais com 

melhores condições de agir diante dos desafios que se apresentam a cada circunstância 

de vida é a missão da Universidade, possibilitando o ensinar a pensar, a saber 

comunicar-se, a pesquisar, a ter raciocínio logico, a ser criativo e crítico, a fazer sínteses 

e elaborações teóricas, a ter iniciativa, a ser independente e autônomo; enfim, ser 

profissional e socialmente capaz e transformador. 

As Políticas de Ensino de Graduação na UFMS têm como fundamento o 

desenvolvimento do ensino de graduação público, gratuito e de qualidade e o 

aprendizado sob o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, três 

dimensões do conceito de universidade. 

Em relação ao ensino de graduação, buscou-se ampliar o número de diplomados 

no tempo mínimo e obter uma diminuição da quantidade de alunos retidos. Como 

estratégia, orientou-se a adequação das cargas horárias dos cursos, visando equilíbrio, 

principalmente nos semestres iniciais do Curso, buscou-se ainda a atualização do 

regulamento geral da graduação, possibilitando o estágio a qualquer tempo e a 

possibilidade de uma maior quantidade de componentes curriculares não disciplinares. 

Houve também no último ano, a criação de novos processos seletivos e 

readequação dos processos existentes para possibilitar maior preenchimento das vagas 

ociosas na graduação. Foram feitas capacitações de professores na utilização de novas 

tecnologias e novas metodologias de ensino e o incentivo à inserção de Carga Horária 

em disciplinas optativas e de reofertas nos Cursos de graduação, bem como a orientação 

para que os Cursos de Graduação insiram metodologias inovadores nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 
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Em dezembro de 2021, um grande contingente de formandos colou grau em 

cerimônias virtuais, de todas as unidades setoriais da Instituição, cumprindo assim a 

missão de desenvolver e socializar o conhecimento e formar profissionais qualificados, 

mesmo em tempos de pandemia. 

Além disso, a UFMS foi a primeira das universidades federais a emitir diplomas 

digitais na plataforma MEC/RNP, junto ao Ministério da Educação (MEC) e a Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), já sendo emitidos diplomas aos graduados em 

2021. 

Cabe à pós-graduação da UFMS 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. 

A UFMS vivencia um novo período para a pós-graduação lato sensu, com a oferta 

articulada ao mercado de trabalho, às demandas socioeconômicas da região e 

resultados objetivamente impactados pela participação dos estudantes de lato sensu na 

avaliação institucional. 

A pós-graduação stricto sensu é vista na UFMS como uma estratégia no processo 

de desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade brasileira, representando 

uma referência institucional indispensável à formação de recursos humanos altamente 

qualificados e ao fortalecimento do potencial científico-tecnológico nacional. 

Além do impacto social, a pós-graduação stricto sensu, traz um grande 

fortalecimento na graduação, uma vez que muitos dos egressos dos cursos de graduação 

continuam seus estudos nos programas de pós-graduação. Esta interação também é 

forte na geração de oportunidades para os estudantes de graduação se envolverem nas 

pesquisas desenvolvidas na pós-graduação.  

Em relação à pós-graduação, em 2021, as atividades de ensino e pesquisa da 

UFMS seguiram o Plano da Biossegurança da UFMS em função da Pandemia da Covid-

19. Pela segurança de toda a comunidade acadêmica, o acesso aos laboratórios e demais 

dependências da UFMS foi limitado, ocasionando o atraso na finalização das pesquisas 

e consequentemente nas defesas de teses e dissertações. Este fenômeno foi observado 

em todo o Brasil, levando à CAPES a autorizar a prorrogação das bolsas de maneira geral.  

Na pós-graduação stricto sensu, a taxa de evasão caiu praticamente pela metade 

de 2020 (15%) para 2021 (6,9%), embora ainda esteja acima do previsto. A situação de 
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pandemia, a necessidade de cuidar da família, a busca por formas de sustentar a família, 

os quadros de depressão e ansiedade devido ao isolamento, a queda no número de 

bolsas de estudo, dentre outras, foram as principais causas que levaram a um alto índice 

de evasão no ano de 2021, mensurado pelo indicador da Meta 1.7. A maioria dessas 

causas tem relação com a situação de emergência em saúde pública devido à pandemia 

de Covid-19. 

Em uma decisão institucional, criou-se a possibilidade de prorrogação do prazo 

para conclusão dos cursos de mestrado e doutorado, fato que pode levar o aluno para 

defesa em 2022, o que ocasionou queda na taxa de sucesso de 2021, além do aumento 

do número de ingressantes em 2021 quando comparado a 2020. 

Houve um investimento em auxílios para apoio ao pagamento de revisão de 

artigos científicos e para taxas de publicação de artigos escritos em língua estrangeira e 

publicados em periódicos de alto impacto com estudantes dos PPGs. Também houve 

investimento com editais de fomento para a pós-graduação, como o PROAP-UFMS. 

Na pós-graduação lato sensu, especificamente nas residências, houve uma certa 

estabilidade no número de vagas do ano de 2020 para 2021, pois só foi aberto um novo 

curso de residência agrícola, porém há uma expectativa de abertura de novos cursos na 

área médica e agrícola no ano de 2022, o que impactará positivamente nesse índice. Em 

relação às demais especializações lato sensu, em 2021 havia 719 alunos matriculados. 

A UFMS fechou 2021 com 23.937 alunos matriculados em cursos de graduação e 

pós-graduação e formou 2.405 novos graduados e 507 novos mestres, doutores e 

especialistas, se firmando como a maior e melhor instituição de ensino do Mato Grosso 

do Sul. 

 

3.2.1.2 Objetivo Estratégico 2 ‐ Integrar a Universidade e a Sociedade por meio da 
Extensão, Cultura, Esporte e Comunicação Científica e Social 

 

O compromisso social da UFMS é a construção de uma sociedade mais justa, 

produtiva e permeada por valores virtuosos, na qual o impulso empreendedor deve 

dialogar com o respeito ao coletivo e às heranças culturais e naturais. Um pressuposto 

indispensável para este desenvolvimento é a difusão e a democratização do 
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conhecimento em uma relação dialógica entre a UFMS e os diversos setores da 

sociedade. 

Nesse sentido, a extensão universitária é o principal eixo institucional capaz de 

articular e imprimir novos rumos à universidade brasileira e contribuir 

significativamente para seu desenvolvimento. A Extensão Universitária define a postura 

da Universidade diante da sociedade em que se insere, estimulando sua função básica 

de produtora do conhecimento e, ao mesmo tempo, de socializadora desse 

conhecimento, visando à intervenção na realidade, possibilitando acordos e ações 

coletivas entre universidade e população. 

Em relação ao esporte e à cultura, a UFMS tem investido recursos e força de 

trabalho para oferecer, prioritariamente aos estudantes, servidores e comunidade, uma 

vivência artística e cultural e esportiva que permita diminuir as diferenças de acesso em 

seus dez câmpus e conectar tradição, inovação e cultura regional, com excelência 

técnica e conceitual. Por isso, a UFMS se dedica ao fomento das artes e da prática 

esportiva no ambiente universitário. 

Para concretizar a efetivação de políticas educacionais, nelas incluídas as ações 

extensionistas, foram publicados editais de cadastramento de ações de extensão e ainda 

de fomento a bolsas e insumos, nos quais 333 ações de extensão foram aprovadas, além 

de diversos programas institucionais que organizaram o atendimento público em áreas 

específicas de vocação da instituição. 

As ações de extensão totalizaram 429.000 atendimentos, considerando as 

atividades executadas pela Escola de Extensão, Especializações Lato Sensu, Cursos de 

Formação de Professores, Cultura e Esporte, Popularização da Ciência e de Programas 

de Extensão. Houve um incremento de 76% entre os anos de 2020 e 2021, muito ligado 

à migração das atividades para atendimentos e transmissões on-line, já planejadas para 

este formato. 

As atividades de extensão foram adequadas ao cenário de combate à pandemia, 

com a realização de atividades online, tais como as aulas do Cursinho UFMS e o próprio 

INTEGRA UFMS, voltado à difusão e divulgação científica. As apresentações artísticas e 

culturais foram transmitidas em tempo real pela TV UFMS, como o Movimento 

Concerto, o Festival Universitário da Canção e o Festival Mais Cultura, sendo este último 
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em formato híbrido, com algumas atividades presenciais, respeitando o Plano de 

Biossegurança da UFMS. 

As ações de esporte foram realizadas tanto em formato virtual quanto 

presencial, respeitando as limitações impostas pela pandemia. A Semana Mais Esporte 

foi realizada toda on-line buscando sensibilizar e promover o interesse pela prática de 

atividade física e esportiva. A 10º Volta UFMS – 2021 e II Caminhada nos Câmpus UFMS 

ocorreu em novembro de 2021, na Cidade Universitária e em seis câmpus. 

Em relação à infraestrutura de esporte, em 2021, a UFMS e o Governo do Estado 

do Mato Grosso do Sul assinaram o termo para reforma do estádio Morenão no valor 

de R$ 9,5 milhões. O investimento integra o programa MS + Esporte do governo 

estadual. A parceria com o estado é fundamental para transformar o Morenão, o 

patrimônio de Mato Grosso do Sul, em um local de esporte, mas também de cultura e 

eventos. 

Tendo como premissas a transparência, o interesse público e o acesso à 

informação, a UFMS tem fortalecido e ampliado os canais de comunicação institucional 

com o objetivo de divulgar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação, 

empreendedorismo e sustentabilidade, mantendo o relacionamento com seus públicos 

prioritários, tanto comunidade interna quanto externa. 

Em 2021, as atividades inerentes à Comunicação Social de natureza institucional 

e científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, buscaram fortalecer a 

publicação e difusão do conhecimento via Editora UFMS. Além da identidade e 

pertencimento por meio da produção visual e comunicação institucional, foram 

realizadas ações de fomento às publicações, entre eles o Publica UFMS, os e-books da 

Pós-graduação, Cadernos da Pós-graduação e o projeto Saberes Indígenas na Escola. 

No último ano, houve o fortalecimento das redes sociais, buscando ainda manter 

uma frequência de postagens e interação, incluindo a TV UFMS, com a consolidação de 

seu canal no YouTube para a veiculação de eventos, colações de grau, projetos e ações 

institucionais. Foi mantida a periodicidade da produção de conteúdo UFMS Informa, 

WhatsApp, Revista Candil e do Portal UFMS. 

Destaca-se a criação e veiculação de campanha de mídia sobre os processos de 

ingresso na graduação – Vestibular e PASSE e processos seletivos da pós-graduação. 
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Maiores detalhamentos sobre a atuação da comunicação social da instituição 

encontram-se em capítulo específico do Relatório de Gestão. 

 

3.2.1.3 Objetivo Estratégico 3 – Promover o Desenvolvimento Estudantil em 
Ambiente Inclusivo 

 

A política de atendimento aos estudantes e assistência estudantil define um 

conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para garantir o 

acesso, a permanência e a conclusão de cursos de graduação e de pós-graduação dos 

estudantes, na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção do 

conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. 

A UFMS prosseguiu com as ações de apoio ao estudante em 2021, com a 

manutenção de todos os auxílios estudantis (permanência, alimentação, creche, apoio 

financeiro para participação em eventos acadêmicos externos, financeiro emergencial). 

A UFMS aplicou seus recursos para cumprir com os compromissos dos auxílios e 

para efetivar pagamento de auxílios adicionais, em um trabalho conjunto com a Pró-

Reitoria de Planejamento. Destaca-se também a continuidade das ações de envio de 

chip de dados para acesso à internet, a compra de equipamentos de proteção individual 

(EPI) e o pagamento de auxílio emergencial para alimentação. Esse processo contou com 

a seleção de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica com critério discutido e 

planejado, e com a verificação de documentação comprobatória para ratificar as 

informações apresentadas. 

Destaca-se também o acompanhamento remoto contínuo por meio de sistemas 

de informação com a utilização de aplicativo de mensagens instantâneas no 

acompanhamento do estudante durante a pandemia, além do atendimento e apoio da 

equipe de assistentes sociais e psicólogos aos estudantes. 

Ampliou-se o acesso à informação e sobre os direitos da pessoa com deficiência, 

o serviço de atendimento em libras e ainda um mapeamento do número de pessoas que 

se autodeclararam com necessidade educacional especial. Destaca-se a realização de 18 

reuniões para apoio educacional ao estudante com deficiência; o acompanhamento de 

intérpretes em aulas e eventos da UFMS; a tradução de editais da instituição em Libras 
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e a realização de atendimento educacional especializado on-line a 7 acadêmicos com 

deficiência; 

Foram realizadas 28 bancas de verificação da veracidade da autodeclaração de 

pessoa preta ou parda que avaliaram 966 candidatos no ingresso em 2021, 30 bancas 

de verificação da veracidade nos cursos de pós-graduação e ainda constituídas e 

realizadas 6 bancas de verificação de denúncias e promovido a análise de 13 processos 

relacionados à avaliação/verificação da veracidade da autodeclaração. 

 

3.2.1.4 Objetivo Estratégico 4 – Qualificar e Internacionalizar a Pesquisa Científica, o 
Desenvolvimento Tecnológico, Empreendedorismo e a Inovação 

 

A pesquisa na UFMS tem como princípio fundamental estimular o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, incentivando o 

trabalho de investigação científica nas matrizes curriculares e nas temáticas 

extensionistas, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do 

conhecimento e da cultura. As ações de pesquisa contam com apoio e incentivo à 

participação dos docentes, técnicos e estudantes em eventos científicos, bem como na 

divulgação dos trabalhos produzidos na UFMS. 

Em 2021, os nomes de 29 pesquisadores da UFMS figuraram no “Latin America 

Top 10.000 Scientists – AD Scientific Index 2021 – Version 1”. O ranking traz uma 

classificação dos cientistas mais influentes da América Latina, baseada no desempenho 

científico e no valor agregado da produtividade científica individual. Com o resultado, a 

UFMS ficou na 1ª posição entre as universidades de Mato Grosso do Sul, na 35ª entre as 

instituições brasileiras e na 49ª posição entre as 453 instituições registradas. Os índices 

mostram tanto a evolução da atuação individual do cientista, quanto os reflexos das 

políticas institucionais das universidades no quadro científico geral. A responsável pelo 

material é a Alper-Doger Scientific Index, ou, AD Scientific Index, uma organização 

independente. 

A UFMS é destaque em premiações na área de pesquisa no ano de 2021, onde 

citamos o Prêmio L’Oréal-UNESCO-Academia Brasileira de Ciências Para Mulheres na 

Ciência e o Prêmio Pesquisador Sul-Mato-Grossense da Fundação e Apoio ao 
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Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 

(FUNDECT). 

Pelo quinto ano consecutivo, o Integra UFMS 2021 apresentou a produção 

acadêmica e científica dos programas institucionais da UFMS, reunindo 1.047 trabalhos 

técnicos, científicos, culturais e artísticos desenvolvidos por estudantes de graduação e 

de pós-graduação de todas as áreas do conhecimento, ocorrendo pela primeira vez de 

forma digital, alcançando mais de 61 mil visualizações no canal da TV UFMS. 

Para o biênio 2020-2021, a UFMS ofertou à sua comunidade de estudantes um 

total de 510 bolsas, sendo 269 com recursos próprios da UFMS, divididas nas categorias 

PIBIC (Iniciação Científica), PIBIC-Af (Iniciação Científica nas Ações Afirmativas), PIBITI 

(Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) e PIBIC-EM (Iniciação 

Científica). 

Em 2021, a UFMS foi selecionada pela EMBRAPII como grupo de pesquisa que 

atuará em parceria com a indústria, com a atuação em pesquisas na área de tecnologia 

de alimentos, bioinputs e tecnologias para a sustentabilidade do agronegócio, adotando 

o nome de AGROTEC - Bioeconomia no Agronegócio. Neste mesmo ano, a instituição foi 

convidada a fazer parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) como 

membro titular, representada pelo reitor Marcelo Turine.  

A inovação e o empreendedorismo como fluxo inerente a um processo de 

aprendizado interligado com o meio produtivo e social é um desafio e uma 

oportunidade. Mesmo diante de muitas adversidades, o processo de gerar melhorias 

criativas e consistentes para a comunidade fortalece e aprimora a formação acadêmica 

e a competitividade dos setores econômicos. Enquanto derivada deste compromisso 

cívico, a educação lança-se como o aporte de maior relevo para que o progresso 

científico e tecnológico promova desenvolvimento e maior bem-estar social. 

A UFMS desenvolve ações para fomentar o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas visando formar uma cultura empreendedora e inovadora, baseadas em 

normas para proteção da propriedade intelectual, compartilhamento de infraestrutura, 

iniciativas de estímulo ao empreendedorismo, interação com o setor produtivo e a 

prestação de serviços. 

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) divulgou em 2021 os 

rankings dos maiores depositantes de pedidos de propriedade intelectual no ano 
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anterior, com a UFMS entre as 50 instituições residentes que mais depositaram pedidos 

de patentes de invenção, com 13 depósitos de patentes.  

Em relação às parcerias institucionais, a UFMS firmou 164 parcerias, e foram 

apresentados 38 pedidos de patentes, registros de software e transferências 

depositados no INPI. 

Ainda em 2021, foi dado início ao processo de expansão da Pantanal Incubadora 

Mista de Empresas (PIME) para todos os campus e a elaboração de um modelo de edital 

de fluxo contínuo para facilitar a entrada de empreendimentos interessados e ainda a 

divulgação do Programa UFMS Júnior, estimulando a criação de novas empresas juniores 

e a manutenção das já existentes, com a celebração de parceria com a Federação de 

Empresas Juniores de Mato Grosso do Sul (FEJEMS).  

No último ano, foi institucionalizado o NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica), 

como unidade de apoio à AGINOVA e uma aproximação e articulação com os programas 

de pós-graduação visando orientação e assessoramento aos cursos e programas 

interessados e ainda identificar possíveis parceiros externos nacionais e internacionais 

e também de novos programas de mobilidade. 

O número de projetos de pesquisa cadastrados teve um aumento aproximado 

de 10% no ano de 2021, em relação ao ano de 2020. O mesmo percentual acompanhou 

o aumento do número de projetos de pesquisa com fomento externo.  

Observa-se que mesmo em uma situação econômica em nível nacional de 

escassez de recursos, o que dificulta o investimento em projetos, houve um aumento 

aproximado de 10% de projetos de pesquisa com financiamento externo. 

As revisões nas normativas e editais de projetos de pesquisa permitiram a 

simplificação e maior agilidade nas etapas de cadastramento, avaliação e resultado dos 

projetos de pesquisa submetidos via SIGProj, incentivando assim os pesquisadores a 

submeterem seus projetos e, dessa forma, aumentando o número dos projetos 

cadastrados. 
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3.2.1.5 Objetivo Estratégico 5 – Consolidar as Práticas de Gestão, Governança, 
Compliance e Sustentabilidade 
 
 

Ciente da nova realidade de governança pública, a UFMS vem incentivando 

mudanças estruturais e comportamentais, constituindo novos formatos gerenciais 

permeáveis ao diálogo, à ruptura de paradigmas, ao alcance de resultados e, de forma 

especial, à aprendizagem organizacional, trabalhando na construção de uma nova 

cultura institucional.  

A UFMS estabeleceu um sistema de governança que define de forma harmônica 

e balanceada os níveis e esferas de atuação dos diversos atores que se articulam para 

alcançar a boa governança e consequentemente os objetivos. O conhecimento, a 

distribuição das competências e o poder de decisão dessas instâncias internas e externas 

de governança possibilitam melhorar o fluxo de trabalho, os procedimentos, as 

informações que são essenciais para o planejamento, direcionamento, monitoramento 

e avaliações das ações institucionais. 

Em 2021, a Universidade realizou a adesão ao Programa de Apoio à Gestão 

Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov) do Ministério da Economia, 

tornando-se uma das primeiras instituições federais do estado a aderirem ao programa, 

ratificando o compromisso da administração em ações de inovação, governança e 

gestão. A instituição está na primeira colocação do ranking nacional Transparência Ativa, 

da Controladoria-Geral da União (CGU), por ter cumprido 100% dos itens de 

transparência estabelecidos pelo Governo Federal.  

A UFMS, nos últimos anos, tem demonstrado que é uma instituição que se 

preocupa com o desenvolvimento sustentável por meio de ações baseadas na proteção 

ambiental, no equilíbrio econômico e na consciência da sua responsabilidade social. 

Além disso, busca promover um ambiente que encoraja e sensibiliza não só a sua 

comunidade universitária, mas também a sociedade sul-mato-grossense a se engajarem 

em ações sustentáveis. Ressalta-se que a sustentabilidade não se restringe somente à 

causa ambiental, como também envolve ações de governança social e corporativa. 

Entre as várias ações, destaca-se a instalação de usinas de geração de energia 

fotovoltaica na Cidade Universitária e a adesão à campanha de redução da emissão de 

carbono até 2050, com o programa “UFMS Carbono Zero”, vinculado à Política de 
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Sustentabilidade e ao Plano de Logística Sustentável. Aderiu ainda à Agenda Ambiental 

na Administração Pública (A3P), programa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que 

objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de 

sustentabilidade.Destaca-se a assinatura de acordo de cooperação entre a UFMS e a 

WWF-Brasil – Fundo Mundial Para a Natureza. 

Desde 2019, a Universidade tem participado da Jornada de Excelência do 

Movimento MS Competitivo com o objetivo de desenvolver na Instituição um programa 

participativo e prático de educação e melhoria da gestão. No ano de 2020, a UFMS se 

tornou a primeira instituição de ensino pública a ser certificada na categoria “Rumo à 

Excelência”, no nível de maturidade dos processos, com 500 pontos. Agora em 2021, a 

Jornada de Excelência será realizada na busca por um nível ainda mais avançado de 

maturidade na gestão, denominado “Avanço para a Excelência”, que corresponde a 750 

pontos. 

Em 2021, foi criada a Assessoria de Gestão e Governança de Processos e Riscos 

da UFMS, responsável pelas ações alinhadas ao Plano de Trabalho do Comitê de Gestão 

de Integridade, Riscos e Controle Interno no contexto da Governança Institucional. No 

final de 2021, iniciou-se a transição das competências e responsabilidades da Assessoria 

de Gestão e Governança de Processos e Riscos para a Diretoria de Planejamento 

Institucional (DIPLAN) da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

(PROPLAN). 

O trabalho de gestão de riscos encontra-se alinhado com o que foi acordado no 

projeto da Jornada de Excelência - certificação de 750 pontos. Dentre os 

aprimoramentos previstos nesta ação estão entregas diretamente relacionadas à 

Gestão de Riscos, ações essas que estão sendo monitorados por um dashboard de 

projetos, que é atualizado periodicamente possibilitando pleno controle do que está 

sendo executado. 

Ainda como inovações da Gestão dos Riscos da UFMS no ano de 2021, pode-se 

elencar a criação do protótipo do Projeto Simplifica UFMS, ferramenta que será usada 

para consolidar, documentar e publicar processos, projetos, conhecimentos e 

capacitação em excelência operacional.  
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3.2.1.6 Objetivo Estratégico 6 – Promover o Desenvolvimento de Pessoal em 
Ambiente Acolhedor 

 

A Política de Gestão de Pessoas da UFMS é o conjunto de estratégias ou políticas 

específicas adotadas para gestão da equipe de servidores, com objetivo de atingir a 

excelência, maximizar a satisfação no ambiente de trabalho e alcançar a missão 

institucional.  

As diretrizes dessa Política envolvem a busca por servidores com atitudes 

pessoais, conhecimento, competência e habilidades alinhados aos valores institucionais 

da UFMS, que atuem de forma ética, íntegra e responsável, buscando continuamente a 

colaboração, melhoria, inovação e excelência para o fortalecimento institucional. 

Dentro dessas diretrizes, temos as que envolvem a satisfação em integrar a 

equipe de servidores da UFMS, a motivação e a prevenção de saúde e segurança do 

trabalho; e os que buscam a capacitação e de fomento à qualificação, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades individuais e em 

equipe. 

Em 2021, as ações de capacitação e qualificação foram realizadas conforme a 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e com o Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas (PDP) da UFMS. Diante do quadro pandêmico, os servidores realizaram cursos 

a distância, ofertados pela Universidade e instituições parceiras da rede federal.  

Cumpre sublinhar a publicação da Normativa Progep n° 44/2021, em que foi 

instituída mais uma oportunidade de capacitação e qualificação dos seus servidores com 

a Ação de Desenvolvimento em Serviço, permitindo ao servidor participar de programas 

de pós-graduação ou de treinamentos, no país ou no exterior. Todas as oportunidades 

de capacitação e qualificação foram ampla e estrategicamente divulgadas junto à 

comunidade universitária. 

Foram mantidas as ações de atenção à saúde e à qualidade de vida do servidor e 

implementadas outras atividades com idêntico propósito. Dentre estas ações cumpre 

sublinhar os atendimentos realizados pelo Serviço Social e de Psicologia; o Programa de 

Prevenção ao Suicídio; o Programa de Preparação para a Aposentadoria; o Projeto 

Mova-se: Cuidados com a saúde e bem-estar; as campanhas “Prevenção ao Câncer de 
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Próstata” e “Trabalho Remoto: alguns cuidados sobre saúde mental em tempo de 

pandemia”- Impactos do home office na vida do trabalhador”. 

Além disso, foi realizado o atendimento das demandas por equipamentos de 

proteção individual, em particular, de máscaras de proteção. Deu-se continuidade a 

concessão sumária de licenças para tratamento de saúde dos servidores e/ou familiares. 

 
 
 
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 instâncias da Instituição. 

 Nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024 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 Responsabilidade social na área de empreendedorismo e inovação – AGINOVA 
 

Em 2020, por meio da Resolução nº 9 do Conselho Universitário, a UFMS instituiu 

a Política Institucional de Inovação que estabeleceu as diretrizes gerais para a inovação, 

o empreendedorismo e a proteção da propriedade intelectual à  transferência  de  

tecnologias  e ao  desenvolvimento  científico,  tecnológico  e  de  inovação  em  um  

ambiente  promotor  da inovação,  por  meio  do  ensino,  pesquisa,  extensão  e  

desenvolvimento  institucional. 

A Política Institucional de Inovação se alinha às políticas e estratégias nacionais, 

como a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Política Industrial e 

Tecnológica Nacional. 

Internamente, a Política Institucional de Inovação deve estar presente e 

destacada no Plano de Desenvolvimento Institucional, cabendo à Agência de 

Internacionalização e de Inovação (Aginova), conjuntamente com a Pró-Reitoria de 
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Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) o monitoramento e acompanhamento das ações 

derivadas das diretrizes e objetivos propostos. 

 

3.2.2.1.1 Empreendedorismo e inovação 

 
Por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (SEEMP) e das 

Unidades de Apoio Pantanal Incubadora Mista de Empresas (PIME) e Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT), a Aginova 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 são apresentadas as principais ações realizadas em 2021 no âmbito do 

empreendedorismo e da inovação: 

I. Regulamentação das Unidades de Apoio: 

a. Pantanal Incubadora Mista de Empresas – PIME4; 

b. Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT (Instrução Normativa nº 2-

AGINOVA/RTR/UFMS, de 2 de setembro de 2021). 

II. Com o objetivo promover e disseminar a educação empreendedora na UFMS e 

ampliar os programas de formação docente para o ensino do 

empreendedorismo, objetivos elencados no PDI 2020-2024, foi firmado novo 

acordo com o SEBRAE/MS (Termo de Compromisso n°04/2021) para capacitação 

de docentes e oferta da Disciplina de Empreendedorismo e Inovação, com a 

metodologia desenvolvida pelo SEBRAE. Em 2021 a metodologia repassada foi 

adaptada para o ensino à distância, tendo em vista a excepcionalidade gerada 

pela pandemia do COVID-19. Após a capacitação de 56 docentes, a disciplina de 

Empreendedorismo e Inovação foi replicada em 10 turmas no segundo semestre 

                                            
4 https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=439167 
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de 2021, que totalizaram cerca de 250 acadêmicos de 39 cursos da instituição 

(link) . 

Ação  Quantidade 

Número de docentes capacitados 56 

Turmas da Disciplina de 
Empreendedorismo e Inovação 
ofertadas 

10 

Acadêmicos que cursaram a 
disciplina 250 

Número de cursos de graduação 
envolvidos 39 

 

III. Celebração do Termo de Adesão nº 2/2021-UFMS, junto a FUNDECT para apoio 

ao Programa Centelha.  A UFMS apoia a FUNDECT através da divulgação (link) do 

programa desde 2019, quando ocorreu a primeira edição. 

IV. Assinatura do Acordo de Cooperação nº 19/2021-UFMS para formalização da 

parceria institucional com o Living Lab (SEBRAE/MS), com a finalidade de 

viabilizar programas de fomento ao empreendedorismo e à inovação. 

V. Participação da equipe da SEEMP/AGINOVA em Workshops para a criação do 

Ecossistema de Inovação de Campo Grande/MS, realizados pelo SEBRAE/MS. 

 

3.2.2.1.1.1 Pantanal Incubadora Mista de Empresas – PIME 
 

A Pantanal Incubadora Mista de Empresas - PIME busca apoiar projetos 

inovadores de base tecnológica, voltados para a vocação do Estado de Mato Grosso do 

Sul e 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” 
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até que adquiram maturidade de gestão e possam se instalar independentes no 

mercado, com equipes e espaços próprios. 

Por meio da Resolução nº 117-COUN/UFMS, de 11 de agosto de 2021, a PIME 

passou de Unidade Técnica de Apoio (anteriormente vinculada à PROPP) à categoria de 

Unidade de Apoio (UAP) vinculada à Aginova. A alteração dá maior dinamismo ao 

funcionamento da PIME, uma vez que as competências da unidade passaram a ser 

estabelecidos em regulamento próprio (Instrução Normativa nº 5/2021-

AGINOVA/RTR/UFMS), conferindo maior celeridade às ações e às implementações de 

melhorias nos regramentos internos.  

 

Ao final de 2021 a PIME possuía seis empresas incubadas, relacionadas a seguir: 

 

Quadro 8 - Relação de Empresas Incubadas (2021) 

EMPRESAS INCUBADAS 

Empresa CNPJ 
Data  de 
incubação 

Área de atuação 
Fase  de 
maturidade 

ENG Energia 
24.448.547/0001-
12 

28/02/2019 Serviços de Engenharia Validação 

Indext 
23.649.666/0001-
70 

28/02/2019 

Desenvolvimento e 
licenciamento de 
programas de computador 
customizáveis 

Validação 

Damine 
37.914.643/0001-
50 

05/02/2020 
Algoritmo de 
reconhecimento de 
imagens 

Prototipação 

D-Módulo 
36.640.251/0001-
88 

31/01/2020 Construção civil Prototipação 

Labmol Vet 
37.000.181/0001-
66 

31/01/2020 
Exames laboratoriais 
veterinários 

Validação 

Sobios Medicina 
Regenerativa E 
Terapia Celular 

37.133.425/0001-
89 

26/05/2020 
Medicina e Medicina 
Veterinária 

Prototipação 

Fonte: UAP-PIME 
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Em 2021, foi firmado o Acordo de Cooperação entre a UFMS e o SEBRAE/MS 

(Acordo de Cooperação nº 28/2021-UFMS), objetivando a implantação do programa de 

incubação da PIME em todos os câmpus da UFMS. O acordo prevê a cedência para o uso 

da plataforma Bússola, capacitação na metodologia CERNE para equipe da PIME, 

oferecimento de consultorias para os empreendimentos incubados além do apoio na 

criação e implementação de metodologia para pré-incubação. A expansão da 

incubadora da UFMS é uma ação prevista no PDI 2020-2024. 

Com base no ajuste supracitado, a equipe da incubadora recebeu treinamentos 

para utilizar o sistema “Bússola/Pantone”, para o gerenciamento e acompanhamento 

dos empreendimentos incubados, o que se iniciou a partir de agosto de 2021. O grupo 

também recebeu capacitação em um curso oferecido pela Anprotec, sobre a 

implantação do modelo CERNE em incubadoras, em setembro de 2021. 

Parte do acordo celebrado junto ao SEBRAE/MS para expansão da PIME também 

inclui a cedência de 10 licenças (para as 10 unidades da PIME em cada câmpus) para o 

Sistema de Gestão da empresa Pantone 300, denominado Bússola, que passou a ser 

utilizado pela PIME. O Bússola é um sistema/plataforma de gestão desenvolvido 

exclusivamente para organizações que gerenciam projetos de inovação e 

empreendedorismo como Incubadoras de Empresas. 

Para fortalecer a incubadora em seu processo de expansão, houve capacitação 

da equipe da SEEMP/AGINOVA e de servidores dos outros câmpus indicados para apoiar 

a implantação da PIME, por meio do Curso de Implantação Cerne de Gestão de 

Incubadoras pela ANPROTEC entre os dias 08 e 16 de setembro de 2021. 

Destaca-se também que em 2021, iniciou-se um projeto de criação de um 

programa de pré-incubação para PIME, com o apoio do SEBRAE/MS. 

Na dimensão administrativa, em 2021, foi realizado um processo de atualização 

e aprimoramento de documentos internos da PIME. Foi elaborada uma Cartilha de 

Funcionamento da Incubadora5, Memorial descritivo da Infraestrutura da incubadora6, 

e o novo Regulamento da Incubadora7. Foi iniciado, ainda, o desenvolvimento de um 

                                            
5 https://pime.ufms.br/cartilha-de-funcionamento/ 
6 https://pime.ufms.br/files/2022/01/Infraestrutura-PIME-2.pdf 
7 https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=439167 
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novo programa de incubação, com o apoio do SEBRAE/MS, e a atualização do Manual 

de Processos da Incubadora. 

 

3.2.2.1.1.2 Programa “UFMS Júnior” 

 
O Programa UFMS Júnior, regulamentado por meio da Resolução nº 116- 

COUN/UFMS, de 11 de agosto de 2021, tem por objetivo fomentar a cultura do 

empreendedorismo no meio acadêmico. 

Em 2021, foi reconhecida uma nova empresa júnior, a Humaniza Júnior do curso 

de Enfermagem do Instituto Integrado de Saúde (INISA), através da Portaria n° 

1.263/2021-RTR/UFMS. 

A seguir são apresentadas as Empresas Juniores (EJs) reconhecidas, o número de 

projetos desenvolvidos e os faturamentos alcançados em 2021 (Tabela 10): 

Tabela 10 - Empresas Juniores reconhecidas até 2021 pelo Programa UFMS Júnior 

Empresas 
Juniores  do 
Programa  UFMS 
Junior 

Unidade ‐ Cursos 

Projetos 

em 
2021 

Faturamento 
em 2021 

ADITUM CPTL - Direito 4 R$ 5.966,66 

ADM CPAR CPAR - Administração 2 R$ 10.499,00 

AGATHON CPNV - Administração 1 R$ 150,00 

APETITE FACFAN - Nutrição 10 R$ 6.336,32 

BRAVA FACFAN - Jornalismo 12 R$ 10.199,96 

CETALI FACFAN - Engenharia e Tecnologia de Alimentos 3 R$ 1.700,00 

CONECTA CPAN - Administração 2 R$ 865,00 

EFFECTUS 
ESAN - Administração, Ciências Econômicas, Ciências 
Contábeis, Turismo e Tecnologia em Processos 
Gerenciais. 

6 R$ 19.649,89 

ENGEFOUR 
FAENG - Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Arquitetura e Geografia 

3 R$ 14.200,00 
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FACTIVA CPTL - Engenharia de Produção 6 R$ 10.300,00 

HUMANIZA INISA - Enfermagem 0 R$ 0,00 

MEGA JR. 

FACOM – Ciência da Computação, Engenharia da 
Computação, Engenharia de Software, Sistemas de 
Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Tecnologia em Redes de Computadores. 

6 R$ 23.203,00 

MULTIPLA FAENG - Engenharia de Produção 5 R$ 8.100,00 

PHARMA FACFAN - Farmácia 13 R$ 7.542,00 

VERUS FADIR - Direito (Bacharelado) 5 R$ 14.700,00 

ZOOPLUS FAMEZ - Zootecnia e Medicina Veterinária 1 R$ 5.000,00 

TOTAL 16 79 R$ 138.411,00 

Fonte: SEEMP/AGINOVA. 
 

Com o intuito de fomentar o empreendedorismo universitário foi lançado o 

Edital AGINOVA/PROPP/PROGRAD UFMS nº 06, de 24 de junho de 2021, para seleção 

de projetos inovadores para melhoria da gestão sustentável da UFMS, apresentados 

pelas empresas juniores reconhecidas pelo Programa UFMS Júnior. Em 2021, o valor de 

recurso disponibilizado foi de R$100.000,00 e trouxe uma inovação ao possibilitar que 

as Empresas Juniores (EJs) pudessem realizar projetos com o apoio de empresas juniores 

(ou organizações equivalentes de universidades) de outros países. Tal inovação resultou 

no projeto “Construindo a Universidade do Futuro” desenvolvido pela empresa júnior 

Effectus Jr., da UFMS, com o apoio da empresa júnior Junitec, do Instituto Superior 

Técnico localizado em Portugal.  

A tabela 11 exibe os projetos selecionados e a distribuição dos recursos, 

conforme o Edital AGINOVA/PROPP/PROGRAD UFMS nº 08, de 9 de agosto de 2021: 

Tabela 11 - Projetos aprovados no EDITAL AGINOVA/PROPP/PROGRAD UFMS Nº 
06/2021 

EMPRESA JÚNIOR TÍTULO DO PROJETO RECURSO 

EFFECTUS e 
JUNITEC 
(PORTUGAL) 

Construindo a Universidade do Futuro 
R$ 
10.000,00 

ENGEFOUR JR e 
EFFECTUS  Multiuso Sustentável R$ 8.000,00 
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FACTIVA e 
ENGEFOUR 

Análise dos pontos com pouca iluminação no Campus II de Três 
Lagoas e estudo luminotécnico para utilização de energias 
eficientes (Projeto Iluminação Eficiente) 

R$ 8.000,00 

MÚLTIPLA Mapeamento de processos voltado a prestação dos serviços R$ 5.000,00 

MEGA JR e 
EFFECTUS 

Reciclagem gamificada R$ 8.000,00 

ADM CPAR Compostagem Urbana R$ 5.000,00 

APETITE, EFFECTUS 
e BRAVA 

PodCast: uma discussão sobre os hábitos que impactam a saúde 
mental da comunidade acadêmica 

R$ 8.000,00 

ADITUM, VERUS e 
APETITE  

Regimento Interno do Restaurante Universitário por mais 
sustentabilidade 

R$ 8.000,00 

BRAVA e 
ENGEFOUR 

Local de Entrega Voluntária e Educação Ambiental - Campo 
Grande/MS 

R$ 7.000,00 

ZOOPLUS 
Dimensionamento de uma cisterna para captação e utilização de 
águas pluviais na Fazenda Escola – UFMS 

R$ 5.000,00 

FACTIVA 
Estudo de identificação de lugares ideais para implementação de 
novos modelos de bicicletários (Projeto SBE – Segurança e Bem-
Estar)  

R$ 5.000,00 

VERUS 
Consultoria Jurídica: ferramenta para o bem estar e manejo das 
organizações estudantis 

R$ 5.000,00 

TOTAL 
R$ 
82.000,00 

Fonte: SEEMP/AGINOVA. 
 

Outras ações voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo júnior na 

UFMS foram desenvolvidas em 2021, como: 

● Formalização de parceria com a FEJEMS através da assinatura do Protocolo de 

Intenções nº 30/2021. A entidade é responsável pelo desenvolvimento das 

empresas juniores no Mato Grosso do Sul e é parceira estratégica nas ações do 

Programa UFMS Jr, auxiliando de forma significativa nos processos de abertura 

de novas empresas e no estímulo ao empreendedorismo no âmbito acadêmico. 

● Realização do Webinar “Quer saber mais sobre as empresas juniores?” em 

parceria a Federação de Empresas Juniores de Mato Grosso do Sul (FEJEMS) e o 

Câmpus de Aquidauana (CPAQ), para divulgar o movimento e o Programa UFMS 

Júnior, estimulando a criação de novas empresas juniores. (link).  

● Atualização do regulamento para criação e organização das empresas juniores 

vinculadas ao Programa UFMS Júnior no âmbito da UFMS (link). 
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3.2.2.1.2 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT 

 

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, dispositivos, 

instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, 

para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 

A AGINOVA, por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica, é responsável pela 

gestão da propriedade intelectual da UFMS. As ações de proteção da propriedade 

intelectual da UFMS estão em consonância com o estabelecido Política Institucional de 

Inovação no âmbito da UFMS (Resolução nº 9 – COUN/UFMS), de 28 de fevereiro de 

2020), estimulando os pesquisadores a buscarem a proteção de suas criações, por meio 

do apoio no encaminhamento dos pedidos, assim como da gestão e manutenção dos 

pedidos de proteção junto ao órgão competente.  

 

Tabela 12 - Pedidos de Patente 

Tipos de procedimento 2021 

Pedidos de Patente depositados no INPI 9 

Pedidos de Patente Ativos no INPI 91 
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Cartas-Patente concedidas pelo INPI 20 

                                                  Fonte: NIT/AGINOVA. 
 

Tabela 13 - Marcas 

Tipos de procedimento 2021 

Pedidos de Registro de Marcas solicitados ao INPI 1 

Processos de Registro de Marcas ativos no INPI 21 

                                           Fonte: NIT/AGINOVA. 
 

Tabela 14 - Pedidos de programas de computadores / Topografia de Circuitos 
Integrados Registrado / Desenho Industrial Registrado 

Tipos de procedimento 2021 

Solicitações de registros de Programas de 
Computador recebidos pela UFMS (NIT/AGINOVA) 28 

Pedidos de Registros de Programas de Computador 
solicitados ao INPI 27 

Programas de Computador registrados pelo INPI 27 

Topografia de circuito integrado solicitado ao INPI 0 

Desenho industrial 1 

                                       Fonte: NIT/AGINOVA. 
 

Para estimular a cultura da pesquisa orientada para a inovação, foi realizado o 

evento Conecta UFMS que teve por objetivo promover o compartilhamento de 

experiências e oportunidades de pesquisa e inovação, estabelecendo a interação entre 

os setores produtivos e os grupos de pesquisa da UFMS com vistas a formalização de 

futuras parcerias para PD&I. Essa é a segunda edição do evento que teve sua primeira 

edição em 2020. 

Também foi promovido divulgação e articulação interna para o Curso de 

Nivelamento em Propriedade Intelectual realizado pelo INPI - Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial como parte do Programa Piloto de Mentoria em Propriedade 

Industrial (link). 
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3.2.2.1.3 Articulação Institucional 

 
Secretaria de Articulação Institucional (SEARI), unidade da AGINOVA, 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 parceiros externos, 

inclusive com as Fundações de Apoio credenciadas da UFMS. 

Na Tabela 15 seguem as informações dos instrumentos jurídicos celebrados nos 

3 últimos anos, com o assessoramento técnico prestado pela SEARI: 

Tabela 15 - Instrumentos Jurídicos de parceria celebrados 

Ano 

Instrumento Jurídico 

TOTAL 
Convênio 

Acordo de 
Cooperação 

Protocolo 
de 
Intenções 

Termo 
de 
Adesão 

Termo de 
Ajuste de 
Propriedade 
Intelectual 

Termo de 
Execução 
Descentralizada 

2021 11 94 32 3 4 20 164 
Fonte: SEARI/AGINOVA. 

  

Destaca-se o expressivo número total (164) de instrumentos de parceria 

celebrados pela UFMS em 2021. As parcerias se vinculam a relevantes projetos e 

programas institucionais de natureza distintas, envolvendo o ensino, a pesquisa, a 

extensão, o desenvolvimento institucional, o empreendedorismo, a inovação e a 

internacionalização. 

Dentre os parceiros, destacam-se a articulação junto a empresas privadas, 

entidades e associações, órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal, entre 

outros. 

 

3.2.2.1.4 Síntese dos resultados alcançados 

 
Por fim, a seguir é apresentada a síntese dos aspectos mais relevantes para a 

AGINOVA no ano de 2021 (Quadro 9): 

Quadro 9 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2021, no âmbito da 
Aginova. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades 
Ações de Melhorias  

(vigentes ou previstas) 



70 
 

Gestão da 
Propriedade 
Intelectual 

Docentes com 
competências 
comprovadas pelas 
publicações de artigos 
científicos; 

Existência de laboratórios 
em diversas áreas do 
conhecimento; 

Programas de pós-
graduação estruturados 

 

Fomento interno a 
projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação 

 

Conhecimento ainda 
incipiente, pela 
comunidade acadêmica, 
das possibilidades para o 
desenvolvimento 
tecnológico proveniente 
da produção científica 

Não aderência de boa 
parte dos projetos de 
pesquisa e 
desenvolvimento de 
produtos ou processos 
tecnológicos aos 
possíveis interessados 
em uso comercial; 

 

Dificuldade na 
elaboração da redação 
das patentes. 

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 do 
NIT em curso avançado de busca 
e redação de patentes oferecido 
pela OMPI; 

Realização do Workshop 
Construção de Patentes 
Relevantes direcionado aos 
pesquisadores; 

 

Realização do CONECTA UFMS 
2021 com objetivo de aproximar 
pesquisadores e empresas; 

 

Contratação de empresa 
especializada em elaboração de 
redação de patentes e buscas de 
anterioridade (prevista para 
2022). 

Empreendedorism
o e Inovação 

Interesse dos câmpus no 
processo de expansão dos 
ambientes de inovação; 

 

Interesse dos discentes 
em conhecer sobre 
empreendedorismo e 
gestão; 

 

Aumento da capacitação 
da comunidade 
acadêmica em habilidades 
empreendedoras; 

 

Introdução do 
Empreendedorismo e da 
Inovação na cultura 

Dificuldade de conseguir 
consultores em 
determinadas áreas 
temáticas para orientar 
as empresas incubadas; 

 

Necessidade de 
adequação, melhorias e 
aprimoramentos dos 
espaços destinados à 
incubação de empresas 
e das estruturas de 
suporte; 

 

Dificuldades das 
Empresas Juniores 
conseguirem 

Realização de reuniões com a 
PROGRAD para elaboração e 
otimização do fluxograma para 
formação das disciplinas; 

 

Acordo de cooperação com o 
SEBRAE/MS para manutenção da 
Disciplina de Empreendedorismo 
e Inovação. 

 

Acordo de cooperação com o 
SEBRAE/MS para processo de 
expansão da PIME. 

 

Adequação dos ambientes 
utilizados para incubação de 
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organizacional por meio 
de previsão estatutária; 

 

Apoio da administração no 
estímulo às ações de 
empreendedorismo e 
inovação; 

 

Aproximação com outros 
ambientes de inovação, 
através do fortalecimento 
do ecossistema de 
inovação da cidade e do 
estado de MS. 

 

salas/espaços nas 
unidades; 

 

Dificuldade de novas 
empresas juniores 
bancarem os custos 
iniciais de cartório para 
emissão dos 
documentos necessários 
para o reconhecimento 
no Programa UFMS 
Júnior; 

 

Baixa adesão dos alunos 
a algumas turmas da 
disciplina de 
Empreendedorismo e 
Inovação. 

 

empresas e, futuramente, pré-
incubação; 

 

Lançamento do Edital de 
consultores para atendimento à 
PIME; 

 

Elaboração de edital para facilitar 
o custeio da criação e 
reconhecimento de novas 
empresas juniores; 

 

Formalização de 
parcerias 

 

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; 

 

Aumento da maturidade e 
agilidade nos trâmites 
internos. 

 

Número expressivo de 
interessados em 
formalizar parcerias; 

 

Dificuldades no âmbito 
do parceiro quanto à 
tramitação processual; 

 

Diversificação dos 
modelos de parceria. 

Previsão de entrada de dois 
novos servidores em 2022 para a 
equipe SEARI/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; 

 Parecer Referencial n.º 3/2021 
da Procuradoria Jurídica sobre 
Acordos de Cooperação 
Internacionais e instrumentos 
similares; 

 

 Previsão de 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 
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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; 

 

 Incentivar a realização de 
parcerias, especialmente as que 
envolverem captação de 
recursos de empresas; 

 

Atualização de normativos 
internos. 

 
 

 
3.2.2.2 Responsabilidade social na área da pesquisa ‐ PROPP 
 

Em 2021, foram cadastrados, aprovados e colocados em andamento: 

- 230 projetos sem fomento; 

- 8 em parceria com pessoa jurídica (geralmente têm transferência de recursos); 

- 28 com fomento de agência de fomento; 

- 5 com coordenação externa. 

Incluindo esses, ao todo 1344 projetos de pesquisa estiveram em andamento por 

pelo menos um dia no ano de 2021. Desses, 273 projetos foram contemplados com 

bolsas de iniciação científica (PIBIC, PIBITI, PIBIC-AF e PIBIC-EM), 142 projetos foram 

contemplados com iniciação científica voluntária (PIVIC) e 372 projetos tiveram tanto 

estudantes bolsistas quanto voluntários (PIBIC e PIVIC). Ao todo, foram distribuídas 510 

bolsas de iniciação científica no ano de 2021. 

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 
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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 

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. 

A figura abaixo mostra a distribuição atual dos temas dos projetos de pesquisa 

da UFMS em 2021, em termos dos ODS. 

Figura 2 - Distribuição dos temas dos projetos de pesquisa da UFMS em 2021 nos ODS. 

 
Fonte: PROPP (2021).  

 
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. 

 

3.2.2.2.1 Programas e 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 
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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 

 
Seguem os dados a respeito das visitas à Base de Estudos do Pantanal em 2021, 

com um total de 239 visitas (Tabela 16).  

Tabela 16 - Visitas à Base de Estudos do Pantanal em 2021 

  TÉCNICOS  PESQUISADORES  PROFESSORES  ACADÊMICOS 

UFMS 21 35 4 102 

EXTERNO 64 9 2 2 

TOTAL 85 44 6 104 

                           Fonte: Propp, 2021. 

 

3.2.2.2.3 Base de Estudos de Bonito (BEB) 

 
A Base de Estudos de Bonito encontra-se cedida ao município de Bonito, 

conforme celebrado no Termo de Cessão n. 02/2021 – UFMS. O termo foi assinado em 

03/12/2021 e terá vigência até 31/12/2024, podendo ser prorrogado pelas partes 

interessadas. 

 

3.2.2.2.4 Coleção Zoológica8 

 
As coleções zoológicas são acervos ordenados de animais mortos ou partes 

destes obtidos em atividades didáticas, de pesquisa ou de coletas requeridas por 

legislações ambientais, adequadamente tratados e armazenados, consistindo em 

material testemunho da biodiversidade. Essas coleções são imensos repositórios de 

informação das quais a importância vem sendo crescentemente reconhecida, não só 

                                            
8 https://inbio.ufms.br/zufms/ 
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para pesquisa acadêmica, mas em áreas como conservação ambiental, medicina, 

agricultura e educação. 

A ZUFMS conta atualmente com um acervo de cerca de 170 mil exemplares. É a 

maior coleção científica do estado e é reconhecida nacionalmente e 

internacionalmente, com grande fluxo de recebimento e empréstimo de material 

científico. Na última década a ZUFMS viu seu acervo dobrar de tamanho em 

consequência da intensificação das pesquisas científicas da UFMS e do reconhecimento 

pelos seus serviços prestados. Dentro da instituição, a coleção participa de projetos de 

ensino de graduação e de extensão, promovendo e auxiliando eventos de divulgação da 

ciência e de educação ambiental. Em 2019, último ano de atividades não afetadas pela 

pandemia do Coronavírus, a ZUFMS manteve um estande de divulgação durante toda a 

programação da SBPC Jovem, durante a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência, contribuiu com o projeto de extensão do Museu de Anatomia 

Humana, realizado durante a Semana Mais Cultura, e participou das atividades do 

projeto “Vem para a UFMS” da PROECE. 

A ZUFMS é parceira de instituições governamentais e não-governamentais e 

recebe material científico oriundo de suas respetivas atividades, como do Centro de 

Reabilitação de Animais Silvestres e Laboratório de Ictiologia, ambos do IMASUL, Projeto 

Bandeiras e Rodovias do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, Projeto 

Ariranhas, Plano de Ação Nacional Tatu-Bola, entre outros.  A ZUFMS tem mantido 

também parceria com empresas de consultoria ambiental, sendo fiel depositária 

(emitindo cartas de anuência) de espécimes coletados durante trabalhos de 

consultorias, como por exemplo, resgates de fauna e monitoramento ambiental – mais 

de 150 anuências emitidas desde 2013, com uma média de 25 por ano. 

No ano de 2021, apesar de as atividades de ensino e pesquisa ainda estarem 

bastante afetadas pelas recomendações para evitar o agravamento da pandemia, a 

ZUFMS produziu material didático (vídeo) para a o curso de Graduação em Biologia e 

participou da ação de extensão Mostra Virtual do Museu de Anatomia de Ciências. 

As atividades de tombamento de material e remessas para empréstimo científico 

foram realizadas normalmente, com o acervo tendo um crescimento de cerca de 7% 

durante o ano (Tabela 17). 
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Tabela 17 - Número de exemplares de cada um dos grandes grupos animais 
adicionados ao acervo da ZUFMS em 2021. 

Táxon  Exemplares 

Invertebrados 5095 

Anfíbios 1328 

Répteis 1006 

Peixes 5437 

Morcegos 21 

Total 12887 
 

 Materiais de nosso acervo foram emprestados para 30 diferentes pesquisadores, 

do MS e de outros 9 estados do país, e emitimos um total de 29 cartas de anuência, 

concordando em receber material eventualmente coletado durante estudos de 

licenciamento ambiental realizados no estado do MS. Os quantitativos de empréstimos 

e anuências de 2021 permaneceram próximos à média dos últimos 5 anos, portanto. 

 Nosso corpo técnico também participou de 7 eventos de coleta, auxiliando a 

atividade de pesquisa de 4 pesquisadores do INBIO, e recebeu a doação de toda a 

coleção de Morcegos oriunda da UNIDERP, com cerca de 2000 exemplares que estão em 

processo de tombamento. 

 

3.2.2.2.5 Micoteca9 

 
 
Pequeno Histórico, Localização e Acervo 

 

Há uma grande diversidade de microrganismos na Terra e os fungos representam 

uma boa parte deles. Estima-se em 1,5 bilhões o número de espécies de fungos no 

mundo. Dessas, provavelmente 75% são microfungos ou os chamados fungos 

filamentosos. A maioria destes encontra-se no solo ou associados a espécies vegetais 

das regiões tropicais do planeta, inclusive as contidas nos biomas neotropicais (Peay et 

al., 2016). 

A maneira mais eficaz de se conservar microrganismos relevantes para o 

desenvolvimento científico e tecnológico é a preservação ex  situ em coleções de 

                                            
9 https://inbio.ufms.br/micoteca/ 
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culturas. As coleções de culturas têm como função incorporar, preservar e manter 

microrganismos relevantes para estudos científicos e aplicações tecnológicas, de forma 

a garantir sua sobrevivência, estabilidade e pureza durante períodos prolongados de 

tempo, o que requer o emprego continuo de diferentes métodos de preservação, 

visando torná-los disponíveis para usuários interessados e por isso são considerados 

centros de conservação de recursos genéticos (Chambergo e Valencia, 2016) 

A Coleção de Fungos de Mato Grosso do Sul (Micoteca) foi inicialmente proposta 

pela Profa. Dra. Maria Rita Marques em 1992, seguida pelas pesquisadoras do antigo 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Dra.  Giovana Cristina Giannesi e Yvelise Maria 

Possiede. Com o apoio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, 

Ciência e Tecnologia) do Estado de Mato Grosso do Sul, através da aprovação do projeto 

intitulado “Implantação de coleções de culturas de microrganismos (CCMS)” presentes 

no solo ou associados a espécies vegetais nativas do Pantanal, em 2007, foi dado o 

primeiro passo para a implantação da primeira Micoteca do nosso Estado.  

Através da Resolução CCBS no. 77 de 26/02/2015, Resolução CD no. 35 de 

12/03/2019 e Resolução COUN no. 29 de 13/03/2019, a Micoteca foi convertida em 

Unidade de Apoio Técnico. 

A Micoteca INBIO/UFMS está provisoriamente instalada no Setor de Biologia 

Geral do INBIO. Conta com três pequenas áreas construídas. Uma sala para a câmara de 

fluxo laminar, uma sala de estoque e o laboratório de pesquisa. Compreende ao todo 

cerca de 50 m2, contendo equipamentos básicos como 1 autoclave, 02 estufas de cultivo 

microbiológico, 1 banho-maria, 1 centrífuga, 1 agitador vórtex, 3 microscópios, 1 

balança digital, 1 balança analítica, 1 pHmetro, 3 refrigeradores, 1 freezer, 1 câmara de 

fluxo laminar e 1 computador. 

A Micoteca da UFMS é uma Unidade de Apoio Técnico com característica 

multiusuária, onde centenas de morfoespécies estão depositadas e preservadas, 

utilizando diferentes técnicas de manutenção das culturas puras e viáveis. Estas culturas 

permanecem disponíveis, para execução de projetos nas áreas de ecologia, 

biotecnologia, bioquímica, química, entre outros, com o objetivo de atender às 

atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação das diversas unidades da UFMS. 

Vale ressaltar que é a única coleção oficial de fungos filamentosos nativos existente 

atualmente no Mato Grosso do Sul.  
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Vários projetos foram ou estão sendo executados por alunos de graduação, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, utilizando cepas provenientes dos mais diversos 

substratos e ambientes, tais como água, solo e plantas provenientes do Pantanal, 

Cerrado e Chaco.  

Os trabalhos desenvolvidos com o acervo da Micoteca têm como objetivos 

caracterizar as amostras estocadas, quanto aos aspectos biotecnológicos, tais como, 

produção de enzimas, metabólitos secundários, utilização no controle biológico de 

patógenos de plantas, testes de biorremediação de produtos tóxicos, promoção de 

crescimento de plantas, na produção de biocombustíveis, entre outros. 

Algumas das morfoespécies já foram identificadas pelos métodos clássicos de 

análise ultraestrutural por microscopia. Atualmente a identificação, ao nível de espécie, 

tem sido realizada por métodos de análise de DNA, utilizando técnicas de Biologia 

Molecular. 

A manutenção das culturas puras e viáveis, bem como os trabalhos de 

identificação ao nível de espécie, têm sido feitos com recursos dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelos pesquisadores usuários do acervo.  Na tabela abaixo estão os grupos e 

número de cepas do acervo.  

Tabela 18 - Grupos de morfoespécies existentes no acervo da Micoteca (Fevereiro de 
2022) 
Ascomicetos (Berk. 1857) Caval.‐Sm. 1998 (Endofíticos)  N de morfoespécies 

Acremonium sp Link ex. Fries (1809)  3 
Aspergillus sp Micheli (1729)  89 
Colletotrichum sp Link. ex. Persoon (1822)  2 
Cunninghamella sp Thaxt. Ex. Blakes  1 
Curvularia sp Boedijn ( 1933)  4 
Emericella sp  3 
Fusarium sp Link. ex. Gray (1821)  73 
Geotrichum sp Link. ex. Persoon (1822)  3 
Humicola sp Traaen (1914)   2 
Nigrospora sp Zimmerman (1902)  4 
Paecilomyces sp Samson (1974)  8 
Penicillium sp Link (1809)  39 
Pestalotiopsis sp Steyaert (1949)  6 
Phoma sp Saccardo (1880) ou Phyllosticta sp  3 
Trichoderma sp Persoon ex. Gray (1801)  49 
Rhizopus sp Ehrenb.  3 
Verticillium sp  1 
Sub Total   293 
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Zigomicetos Moreau (1954) 8 
Total  301 

170 não identificados   
    
Ascomicetos ‐ (Berk. 1857) Caval.‐Sm. 1998 (Saprofíticos )  N de morfoespécies 

Aspergillus sp Micheli ( 1729)  11 
Cladosporium sp Link: Fries  3 
Curvularia sp Boedijn (1933)  1 
Fusarium sp Link. ex. Gray (1821)  5 
Paecilomyces sp Samson (1974)  1 
Penicillium sp Link (1809)  9 
Trichoderma sp Persoon ex. Gray (1801)  10 
Sub total   40 

Zigomicetos Moreau (1954) 10 
Total  50 

110 não identificados   
 

Apoio  à  Pesquisa  –  Produção  Recente Mais  Relevante  Associada  ao  Acervo  da Micoteca 

UFMS/INBIO 

Muitos projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, 

mestrado e doutorado, bem como projetos de pesquisa de professores visitantes e pós-

doutorandos já foram e estão sendo desenvolvidos com fungos do acervo da Micoteca. 

Listamos abaixo, apenas alguns, mais recentes (últimos 5 anos). 

 

1) Projetos de Pesquisa em andamento 

 

a) Estudo e aplicação de proteínas recombinantes no desenvolvimento de um coquetel 

fúngico e hidrólise de biomassas lignocelulósicas. Coordenadora –Denise Brentan da Silva 

(FACFAN/UFMS).  

b) Carboidrases de fungos filamentosos: Obtenção e estudo de enzimas para degradação 

da biomassa lignocelulósica. Coordenador: Newton Valério Verbisck 

c) Avaliação da produção de pectinases e hemicelulases pelos fungos Aspergillus sp e 

Thermoascus aurantiacus: purificação, imobilização e aplicação das enzimas na clarificação de 

sucos de frutas. Coordenador: Douglas Chodi Masui. 

d) Biorremediação de aminas aromáticas tóxicas por fungos filamentosos.  Chamada 

Universal MCTIC/ CNPq n 28/2018. Coordenador: Edson dos Anjos dos Santos 
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e) Estudo Bioquímico e Funcional do Complexo Xilanolítico e Amilolítico de fungos 

filamentosos do cerrado e Pantanal Sul Matogrossense e sua Aplicação Biotecnológica em Dietas 

para Aves, Suínos e Peixes. Fundect 59/300.114/2015. Coordenador: Douglas Chodi Masui. 

f) Caracterização bioquímica dos complexos celulolítico e hemicelulolítico do fungo 

termofilo Humicola  brevis var. thermoidea: aplicação em processos biotecnológicos. 

Coordenador: Douglas Chodi Masui. 

g) Imobilização de xilanases fúngicas: biocatalisadores em aplicações industriais. 

Coordenador: Douglas Chodi Masui. 

h) Explorando novas estratégias para a despolimerização de polissacarídeos da parede 

celular vegetal. Coordenador: Roberto Ruller 

i) Plataforma para produção de complexo celulolítico aplicada na hidrólise enzimática de 

bagaço de cana-de-açúcar e produção de etanol de 2ª geração. Coordenador: Roberto Ruller 

j) Engenharia molecular de hidrolases glicosídicas no estudo e desenvolvimento de 

enzimas aplicadas na conversão de biomassas vegetais. Coordenador: Roberto Ruller 

k) Potencial de Cepas de Trichoderma spp. Isolados da Micobiota do Cerrado e Pantanal 

no Controle Biológico de Sclerotinia  sclerotiorum (Lib.) de Bary - Um Fitopatógeno de 

Importância Comercial. Coordenadora: Maria Rita Marques 

l) Seleção de fungos filamentosos para produção de ácidos graxos poli-insaturados 

(PUFAS) a partir de glicerol de biodiesel. Coordenadora: Felícia Megumi Ito 

m) Diversidade de fungos endofíticos de Aspilia grazielae (Santos) Asteraceae: uma espécie 

endêmica do Mato Grosso do Sul. Coordenadora: Maria Rita Marques 

 

2) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Concluídos 

 

a) Daniel Guerra Franco. Produção, purificação, caracterização e imobilização de proteases 

produzidas por fungos filamentosos do gênero Aspergillus, e aplicação das enzimas em 

processos biotecnológicos. 2017. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências 

Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientador: Fabiana Fonseca Zanoelo. 

b) João Vitor Souza Ribeiro. Avaliação da produção de hidrolases pelo fungo termofílico 

Rasamsonia composticola visando degradação de biomassa o lignocelulósica. 2020. Iniciação 

Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientador: Fabiana Fonseca Zanoelo. 

c) Izabela Pavão Vargas. Fungos filamentosos produtores de enzimas do complexo 

celulolítico: Otimização da produção e identificação molecular. 2017. Iniciação Científica. 
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(Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientador: 

Fabiana Fonseca Zanoelo. 

d) Nathalia Nunes Glienke. Caracterização bioquímica das pectinases produzidas pelos 

fungos Aspergillus  japonicus e Aspergillus sp. M1 e sua aplicação na Clarificação da polpa de 

manga. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientador: Giovana Cristina Giannesi. 

e) Alex do Nascimento Franco. Seleção de fungos filamentosos produtores de pectinases e 

xilanases e aplicação das enzimas na degradação do Eucalyptus sp. 2019. Iniciação Científica. 

(Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. 

Orientador: Giovana Cristina Giannesi. 

f) Bruna Mesquita Barroso Furtado de Mendonça. Seleção de fungos filamentosos 

produtores de N-acetiltransferase (NAT) e sua aplicação nos processos de desintoxicação de 

aminas aromáticas. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Farmácia) - Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, UFMS. Orientador: Giovana Cristina Giannesi. 

g) Aline Pereira de Almeida. Purificação de uma xilanase do fungo termofílico Humicola 

brevis var. Thermoidea para aplicação em processos biotecnológicos. 2018. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientador: Douglas Chodi Masui. 

h) Camila Aparecida Marques de Morais. Aplicação biotecnológica de amilases e xilanases 

de fungos filamentosos na torta de dendê de belém para frangos de corte. 2017. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Nutrição) - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul. Orientador: Douglas Chodi Masui. 

i) Leandro de Oliveira Parangaba. Biorremediação de Metais (Ferro e Manganês) por 

Aspergillus sp e Penicillium sp isolados de Aspilia grazielae (Santos L.). 2018. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul. Orientador: Maria Rita Marques. 

 

Iniciação Científica : Em andamento 

 

a) João Victor Souza Ribeiro. Avaliação da produção e caracterização bioquímica de uma 

amilase produzida pelo fungo termofílico Rasamsonia composticola. Início: 2021. Graduando em 

Ciências Biológicas. UFMS. Orientadora Dra. Fabiana Fonseca Zanoelo.  

b) Samanta Monção Silva. Trichoderma  sp com potencial para controle biológico dos 

fungos patogênicos Macrophominia  phaseolina e Sclerotinia  sclerotiorum: avaliação das 



82 
 

atividades e enzimáticas. Início: 2021. Graduanda em Ciências Biológicas). UFMS. Orientadora 

Dra. Fabiana Fonseca Zanoelo.  

c) Jessica schlosser de Sa Teles. Produção de fitase e xilanase a partir de resíduos 

agroindustriais em fermentação no estado sólido utilizando fungos do gênero Aspergillus. Início: 

2021. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, UFMS. Orientadora: Giovana Cristina Giannesi. 

d) Gabriel Ramires de Carvalho Silva. Estudos da produção de antimicrobianos por Fungos 

do gênero Acremonium spp. Starting year:  08/2021-08/2022. (Bolsista PIVIC-PROPP). 

Orientador: Adilson Beatriz. 

e) Rosely Domingos de Morais. Estudos da produção de antimicrobianos por Fungos do 

gênero Fusarium spp. Starting year: 09/2021-08/2022 (Bolsista PIBIC-CNPq). Orientador: Adilson 

Beatriz. 

f) Aline Reginaldo.  Produção e Caracterização Bioquímica de uma xilanase (carboidrase) 

do fungo Trichoderma sp., um novo isolado do bioma sul-matogrosensse. PIBIC. 2021-2022. 

Orientador: Roberto Ruller. 

 

Concluídos 

 

a) Aline Pereira de Almeida. Purificação e caracterização bioquímica de uma xilanase do 

fungo termofílico Humicola  brevis var. Thermoidea para aplicação em processos 

biotecnológicos. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas - Bacharelado) - 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. Orientador: Douglas Chodi Masui. 

b) Arthur dos Santos Montanholi. Estudo da Biotransformação de Aminas Aromáticas pelo 

fungo Aspergillus sp. 2016-2017. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico. Orientador: Edson dos Anjos dos Santos. 

c) Gabrielle Teixeira Machado. Biotransformação do Herbicida Atrazina Utilizando Fungos 

Filamentosos. 2020-2021. Iniciação científica (Graduando em Farmácia) - Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Orientador: Edson dos Anjos dos Santos. 

d) Aline Reginaldo. Avaliação do potencial de fungos isolados do bioma do pantanal sul-

mato-grossense. PIBIC. 2019-2020. Orientador: Roberto Ruller. 

e) Arthur dos Santos Montanholi. Estudo da Biotransformação de Aminas Aromáticas pelo 

fungo Aspergillus sp. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - 
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico. Orientador: Edson dos Anjos dos Santos.  

f) Natália Mendonça Lopes. Investigação da incorporação e de viabilidade de derivado de 

porfirina em Aspergillus  flavus. Iniciação Científica. 2020-2021. (Graduando em Ciências 

Biológicas) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientadora: Clarice Rossato 

Marchetti. 

 

Dissertações de Mestrado  

 

Em andamento 

a) Ana Lorena de Oliveira Simas. Produção e caracterização bioquímica de fitases 

produzidas por Aspergillus sp usando resíduos agroindustriais e sua inclusão na ração animal. 

Início: 2021. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. Orientadora: Giovana Cristina Giannesi 

b) Camila Langer Marciano. Atividade amilolítica do fungo termofílico Humicola brevis var. 

thermoidea: produção, purificação e caracterização bioquímica de uma amilase e sua aplicação 

biotecnológica na degradação do amido. Início: 2021. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e 

Biologia Molecular) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientador: Douglas Chodi 

Masui. 

c) Danrley Ramires dos Santos de Borba. Bioprospecção de antibióticos produzidos por 

fungos endofíticos filamentosos do Pantanal. Início: 2021. Dissertação (Mestrado em 

BIOTECNOLOGIA) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Orientador: Adilson Beatriz 

d) Laís Rocha de Sá. Atividade Bactericida e Fungicida dos Metabólitos Secundários 

produzidos por um isolado do gênero Penicillium  em bancada laterítica no Município de 

Corumbá. Início 2022. Programa de PG em Bioquímica e Biologia Molecular. Orientador: Maria 

Rita Marques. 

 

Concluídas 

 

a) Isabela Pavão Vargas. Estudo bioquímico de B-glucosidase de Rasamsonia composticola 

e aplicações na hidrólise de resíduos agroindustriais. 2019. Dissertação (Mestrado em 

Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Orientador: 

Fabiana Fonseca Zanoelo. 

b) Daniel Guerra Franco. Produção, purificação e caracterização bioquímica de uma 

xilanase produzida pelo fungo termofílico Rasamsonia  composticola utilizando resíduos 



84 
 

agroindustriais. 2018. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior. Orientador: Fabiana Fonseca Zanoelo. 

c) Rodrigo Mattos Silva Galeano. Bioprospecção de fungos filamentosos do Pantanal sul-

matogrossense produtoras de moléculas indutoras de crescimento em plantas. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 

Fabiana Fonseca Zanoelo. 

d) Larissa Costa Olarte. Purificação e caracterização de uma poligalacturonase produzida 

por Aspergillus  japonicus e sua aplicação na clarificação de suco de frutas. 2020. Dissertação 

(Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovana Cristina 

Giannesi. 

e) John Dayvan Maidana Serpa. Avaliação da Produção de Lipase a partir do consumo de 

Glicerol Industrial por fungos filamentosos: Purificação e Caracterização bioquímica do melhor 

produtor. 2018. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 

Tecnologia do MS. Orientador: Giovana Cristina Giannesi. 

f) Evelyn de Andrade Salomão. Purificação e Caracterização Bioquímica das Amilases 

Produzidas por Aspergillus sp. e Neurospora crassa exo-1: imobilização da enzima em alginato 

de sódio. 2017. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Orientador: Giovana Cristina Giannesi. 

g) Luana Ribas Rege. Xilanases de fungos filamentosos isolados no Estado de Mato Grosso 

do Sul: produção, caracterização bioquímica e imobilização de enzimas para sua aplicação em 

processos biotecnológicos. 2018. Dissertação (Mestrado em Programa Multicêntrico de Pós-

Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular) - Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, Orientador: Douglas Chodi Masui. 

h) Luciane Gomes Freire. Produção, caracterização bioquímica e imobilização de uma beta-

glucosidase do fungo termófilo Humicola brevis var. thermoidea. 2018. Dissertação (Mestrado 

em Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular) - Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Orientador: Douglas Chodi Masui. 

i) Angela Akimi Shimabukuro. Estudo da capacidade de biotransformação de defensivos 

agrícolas por fungos filamentosos. 2016-2018. Dissertação (Mestrado em Química) - 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Orientador: Edson dos Anjos dos Santos 
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j) Luis Henrique Camargo Costa. Seleção de fungos filamentosos para produção de ácidos 

graxos poli-insaturados (PUFAS) a partir de glicerol de biodiesel. 2016-2018. Dissertação 

(Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Orientador: Maria Rita Marques. 

k) Muryel Furtado de Barros. Estudo comparativo do perfil fitoquímico de dois isolados de 

Trichoderma sp e avaliação da atividade dos extratos sobre fungos patogênicos de soja (Glycine 

max L.). 2014-2017. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) - Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. Orientador: Maria Rita Marques. 

l) Angela Akimi Shimabukuro. Estudo da capacidade de biotransformação de defensivos 

agrícolas por fungos filamentosos. 2018. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Orientador: Edson dos Anjos dos Santos. 

 

Teses de Doutorado  

 

  Em andamento 

 

a) Isabela Pavão Vargas. Análise da tolerância por metais em Trichoderma sp visando sua 

aplicação como promotores de crescimento vegetal. Início: 2022.Doutorado em Bioquímica e 

Biologia Molecular. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. (Orientadora: Fabiana Fonseca 

Zanoelo/INBIO). 

b)  Rodrigo Mattos Silva Galeano. Avaliação do Potencial de Isolados Bacterianos e 

Fúngicos como Agentes de Controle Biológico contra Nematóides e Fungos Patogênicos de Soja. 

Início: 2020. Doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular. Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. (Orientadora: Fabiana Fonseca Zanoelo/INBIO).  

c) Nelciele Cavalieri de Alencar Guimarães. Purificação e caracterização bioquímica de 

pectinases produzidas por Aspergillus japonicus e Thermoascus aurantiacus usando erva-mate 

como indutor de produção e sua aplicação na clarificação de sucos de frutas. Início: 2019. Tese 

(Doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

(Orientadora: Giovana Cristina Giannesi. 

d) Amanda Dal'Ongaro Rodrigues. Biorremediação dos Herbicidas Atrazina e Diuron por 

Fungos Filamentosos. Início: 2019. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Orientador: Edson dos Anjos dos Santos. 
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e) Diogo Careli dos Santos. Diversidade, riqueza e abundância de Ascomicetos assexuais 

saprotróficos aquáticos em salinas e baías da Nhecolândia, sub-região do Pantanal sul-

matogrossense, Brasil. Doutorado. Programa de PG em Ecologia e Conservação. Início 2022. 

Orientador: Maria Rita Marques 

Concluídas 

 

a) Carla Fonseca Alves Campo. Enzimas fúngicas em dietas com alimentos alternativos para 

frangos de crescimento lento. 2018. Tese (Doutorado em Ciência Animal Tropical) - Universidade 

Federal do Tocantins, Coorientador: Giovana Cristina Giannesi. 

b) Clarice Rossato Marchetti. Controle Biológico de Sclerotinia sclerotiorum (lib.) De Bary e 

Indução de Crescimento de Feijão por Cepas de Trichoderma spp. Isoladas de Plantas e Solo do 

Cerrado e Pantanal. 2016-2021. Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação) - Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. (Orientador). 

c) Carlos Eduardo Weirich. Diversidade de Fungos Endofíticos de Folhas e Raízes de Aspilia 

grazielae: uma espécie endêmica do Pantanal. 2016. Tese (Doutorado em Ecologia e 

Conservação) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Maria Rita Marques. 

 

Pós‐Doutorandos 

 

a) Roberto Ruller. Início: 2021. Projeto: Biotecnologia de Enzimas e Microrganismos. 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Supervisor: Douglas Chodi Masui 

b) Carlos Eduardo Weirich. Início 2021. Projeto: Biodiversidade de Fungos do Pantanal e 

Cerrado Brasileiros como Ferramenta para Agricultura Sustentável. Supervisores: Maria Rita 

Marques e Dênis Pires de Lima 
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3.2.2.2.6 Biotério10 

 
O Biotério Central é uma Unidade de Apoio com características multiusuária, 

sendo composta pelo Setor de Criação de Animais, Setor de Experimentação e 

Laboratórios de Controle Sanitário e de Reprodução Assistida, com o objetivo de 

produzir e fornecer animais de laboratório com qualidade, genética e sanitária, para 

atender às atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação das diversas unidades 

da UFMS. 

O Biotério mantém 12 colônias isogênicas e heterogênicas de animais de 

laboratório: camundongos (Mus musculus) – SWISS, C57BL/6, BALB/c, NSG, HAIRLESS, 

                                            
10 https://inbio.ufms.br/bioterio/ 
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NOD, GFP, BALB/nude, ratos (Rattus norvegicus) - WISTAR, gerbil (Meriones 

unguiculatus), hamster (Mesocricetus auratus) e gambá de laboratório (Monodelphis 

domestica).  

Em 2007, foi importada do Biotério da Southwest Foundation for Biomedical 

Research (SFBR), San Antonio, Texas, USA, exemplares de Monodelphis domestica 

(gambá de laboratório) para o estabelecimento, reprodução e manutenção de um novo 

modelo animal no Biotério. 

Em 2019, o Instituto Nacional do Câncer-INCA/RJ, fez a doação de exemplares de 

camundongos NSG e BALB/c nude para o estabelecimento destas colônias na UFMS. E 

em dezembro de 2020, recebemos duas novas linhagens de camundongos: NOD e GFP, 

doadas pelo Instituto Gonçalo Moniz – FIOCRUZ/BA.  

  A tabela 19 abaixo informa o número de animais fornecidos pelo Biotério 

Central no ano de 2021. 

Tabela 19 - Número de animais fornecidos pelo Biotério Central 

Colônias  Linhagem/Tipo 
Nº 

Total  Machos  Fêmeas 

Camundongos 

BALB/c Isogênico 793 292 501 
C57Bl/6 Isogênico 128 68 60 
NOD Isogênico /Especial 60 20 40 
SWISS Heterogênico 570 440 130 

Ratos WISTAR Heterogênico 297 229 68 
Total 1848 1049 799 

 

Observa-se que o maior fornecimento em 2021 foi de camundongos (84%), 

isogênicos (linhagens geneticamente padronizadas) e especiais (modelos específicos de 

enfermidades) em maior número em relação a linhagem heterogênica (com 

variabilidade genética). Os ratos ficaram com apenas 16% do fornecimento. Salienta-se 

que esses números se referem aos animais fornecidos aos pesquisadores, não 

significando o total de animais produzidos. 

Não tiveram solicitação de utilização as linhagens isogênicas de camundongos 

Hairless, BALB/c nude, NSG, GFP, além de Hamster, Gerbil e Gambá de Laboratório.  

Já a tabela 20, a seguir, quantifica os projetos de pesquisa atendidos pelo Biotério 

Central considerando as Faculdades, Institutos e Campus da UFMS: 
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Tabela 20 - Faculdades/Institutos/Campus atendidas pelo Biotério Central 

Faculdades/Institutos/Campus  Nº de projetos 

FACFAN 24 
FAMED 2 
FAMEZ 5 
INBIO 8 
INISA 1 
INQUI 2 
CPAR 4 
TOTAL  46 

 

Ressaltamos que três projetos foram conduzidos no setor de Experimentação antes do 

início da reforma do NB3, sendo dois projetos de pesquisadores da FAMEZ e um do INISA 

A tabela 21 informa os Programas de Pós-Graduação e linhas de pesquisas atendidas 

pelo Biotério Central no ano 2021. 

Tabela 21 - Programas e linhas de pesquisa atendidas pelo Biotério Central 

PROGRAMAS LINHAS DE PESQUISA Nº 
projetos 

Ciências Farmacêuticas 

Prospecção, síntese, controle de 
qualidade e desenvolvimento 
tecnológico de produtos de 
interesse farmacêutico 

17 Investigação de Alvos 
Terapêuticos, estudos 
epidemiológicos e pré-clínicos 

Farmacologia da Resposta 
Inflamatória 

Biotecnologia e Biodiversidade   4 

Biotecnologia Biotecnologia aplicada à saúde 
humana e animal 6 

Saúde e Desenvolvimento 
Respostas ao Exercício e Saúde 
Humana 5 
Metabolismo e Nutrição 

Ciências Veterinárias 

Dor, analgesia e cicatrização 

7 
Clínica, cirurgia e métodos 
terapêuticos 
Reprodução e Conservação de 
Material Genético 

Química Estudo químico de plantas e 
liquens 3 

Total 42 
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3.2.2.3 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). 

 

3.2.2.3.1 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. O herbário CGMS também abriga 

espécimes de fungos liquenizados provenientes do Continente Antártico sendo a 

maior coleção desse grupo da região Centro-Oeste. É o maior e mais completo 

herbário do Estado, com acervo de quase 81.000 exsicatas, 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 e liquens 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 da flora e 

funga e para a conservação dos recursos naturais. 

As ações envolvendo o Herbário CGMS, contam com a participação do curador, 

subcurador e duas técnica-administrativas de nível superior. Os especialistas Ângela 

Sartori, Adriano Spielmann, Luciana Canêz, Arnildo Pott, Flavio Macedo Alves e, mais 

recentemente, o pesquisador estrangeiro, Dr. André Aptroot da Holanda, têm 

colaborado para melhoria das coleções de referências do acervo. No último ano foram 

acrescidos à coleção mais 9 tipos de fungos liquenizados, que agora totaliza 32. A 

possibilidade de guardar espécimes tipo no herbário é algo muito valioso para a 

Ciência, uma vez que o espécime tipo é base para descrição de uma nova espécie. 
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Muitos são os trabalhos científicos disponibilizados para a comunidade 

acadêmica que são oriundos de amostras que estão ou que foram depositadas no 

herbário CGMS como vouchers dos resultados obtidos. Abaixo a lista destes trabalhos 

publicados em 2021 e que diretamente dependem da manutenção das coleções do 

herbário, muitos deles descrevendo novas espécies e/ou citando novas ocorrências. 

1. Aptroot A, Souza MF. 2021. New crustose lichens from a tropical coastal area in 
Paraná (Brazil). Cryptogamie Mycologie 42:181-191. 

2. Aptroot A, Souza MF. 2021. New lichen species and records from the Chapada 
Dos Guimarães, Mato Grosso, Brazil. Cryptogamie Mycologie 42:171-180. 

3. Aptroot A, SouzaMF, Spielmann A.A. 2021. Two new crustose Cladonia species 
with strepsilin and other new lichens from the Serra de Maracaju, Mato Grosso 
do Sul, Brazil. Cryptogamie Mycologie 42:160-169. 

4. Micheletti AC, Honda NK, Ravaglia LM, Matayoshi T, Spielmann AA. 2021. 
Antibacterial potencial of 12 lichen species. Anais da Academia Brasileira de 
Ciências 93(4):2-11. 

5. Sartori ALB, Arruda RCO, Souza PR (Orgs.). 2021. Chaco: Caracterização, riqueza, 
diversidade, recursos e interações. 1. ed. Campo Grande: UFMS, 2021. 446p. 

6. Scur MC, Kitaura MJ, Paula JB, Spielmann AA, Lorenz AP. 2021. Contrasting 
variation patterns in Austroplaca hookeri and Rusavskia elegans (Teloschistaceae, 
lichenized Ascomycota) in maritime Antarctica. Polar Biology 45: 101–111. 

7. Spielmann AA, Scur MC, Lorenz AP, Honda NK. 2021. The rediscovery of Xanthoria 
(Teloschistaceae) in Brazil. Archive for Lichenology 24:1-7. 

8. Torres JM, Barbosa TD, Kitaura MJ, Spielmann AA, Lorenz AP. 2021. Two new 
species of Sticta (Peltigeraceae subfam. Lobarioideae) from the Brazilian Cerrado 
(Brazilian savanna). The Bryologist 124(4): 506-521. 

 

Ações desenvolvidas em 2021 
 

Tabela 22 - Quantificação de atividades realizadas no Herbário CGMS/INBIO 

 Informatização  Número 

Ações do 
Registros novos para a coleção 1939 

Correção de nomes de Reino 4324 

corpo técnico  Correção de nomes de famílias Todas corretas 

 Correção de nomes de gêneros Nenhuma 

 Correção de nomes de espécies 97 

 Correção de nomes de autores 83 

 Correção de localidade 1141 
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Ações do   

corpo técnico 

e/ou 

Correção de coordenadas 

geográficas 
804 

curadoria   

 Regularização de remessas   

 Regularização de remessas junto 
15 

 ao SISGEN 

 Empréstimos devolvidos ao 
7 

 herbário de origem 

 Empréstimo solicitado 2 

 Doações para outros herbários 
3 

 indexados 

 Divulgação  Público 

 
Bat
e 

pap
o 

sobr
e 

Florístic
a e Comunidades científica e estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitossociologia no 71o Congresso 
Nacional de Botânica, Goiânia, GO, 
online. Participação dos 

doutores Arnildo e Vali Pott. 

universitários 

Palestra "O papel da Arborização 
Urbana na conservação da 
biodiversidade" durante a XXX 
Semana do Meio Ambiente de 

Dourados, MS,
 online. 
Palestrante: Dr. Arnildo Pott. 

 

 
Comunidades científica e civil. 

Entrevista dada pelo Dr. Arnildo 
Pott intitulada 

"Campo Grande,
 também conhecida como 
cidade árvore do mundo, ganha 
tom colorido com a floração dos
  ipês",  
https://www.guanandinews.com.
br/site/2021/07/10/campo-
grande-tambem-conhecida-como-
cidade-arvore-do-mundo-ganha-
tom-colorido-com-floracao-dos-
ipes/ 

 

 

 

 

 

 
Comunidade em geral 

 

Atendimento 

Visita de 5 alunos de graduação para 
consultar exsicatas da coleção para 

suas pesquisas 
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Ações junto à 
comunidade 

 
Atendimento 

Visita de 7 alunos do ensino médio 
para conhecer as dependências, 
funcionamentos e importância de 

um herbário 

 

 

Atendimento 

Aula remota para os alunos da 
disciplina optativa “Manejo de 
Coleções Biológicas”
 sob 
responsabilidade da professora Dra 

Vanda Lúcia Ferreira. 

 

 

Supervisão 

Estagiária Rosângela da Silva Costa 
com treinamento no processamento 
e organização da coleção de liquens, 
supervisionada pela profa. Luciana 

Canêz. 

 

 

 

Supervisão 

Estagiárias Sara Oliveira e Fabiane 
Cruz Bezerra com treinamento no 
processamento e organização da 
coleção de liquens, supervisionada 
pela profa. Dra Luciana Canêz como 
estágio curricular obrigatório do 

Curso de Ciências Biológicas. 
 

O Herbário CGMS participa da rede de herbários brasileiros 

(https://www.botanica.org.br/catalogo-da-rede-brasileira-de-herbarios/), do projeto 

REFLORA (https://reflora.jbrj.gov.br) e do INCT. Deste modo, a disponibilização dos 

dados online  em plataformas como do SpeciesLink (https://specieslink.net/) e Jabot 

(http://cgms.jbrj.gov.br/v2/consulta.php) 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 1939 novos registros em 2021, número 

bastante expressivo se comparado ao ano de 2020, que teve pouco mais de 600 

registros. No entanto, devido às atividades remotas principalmente do ano de 2020, 

ocorreram ganhos na qualidade dos dados disponíveis do Herbário CGMS que corrigiu 

muitos registros errados e nenhuma incongruência foi encontrada em 2021. A qualidade 

dos dados da coleção disponibilizados foi mantida. 

O atendimento, às comunidades civil e acadêmica, foi reduzido em virtude da 

COVID-19 e aos poucos vêm sendo retomada e foram mantidas as supervisões de 

bolsistas e estagiários. Os bolsistas e estagiários, durante a vigência do trabalho têm 

desempenhado as atividades de forma híbrida. O atendimento à comunidade 
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acadêmica, quando presencial, ocorreu via curadora, conforme as normas de 

biossegurança da UFMS e seguindo o novo regimento do herbário (RESOLUÇÃO Nº 442-

CAS/INBIO/UFMS). 
 

Quadro 10 - Fragilidades e potencialidades – Herbário CG 2021. 

 

Aspectos 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

Ações  de 
melhorias  (vigentes 
ou previstas) 

   
- Contratação de técnico para 
gerir a coleção, solicitada à 
Administração 

 

 

 
 

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 

- Remoção da técnica Aline 
Gianini que atua na UFMS, 
com treinamento em química 
de liquens para o Herbário 
CGMS. A solicitação foi 
iniciada pelo interesse da 
técnica na remoção, mas foi 
negada. Devido a demanda 
será novamente solicitada. 

   
- Arquivos deslizantes 
instalados em 2020 precisam 
de manutenção
 das maçanetas. 

 

Gestão 
da 
Coleção 
de 
Faneróga
mas 

 

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. 

- Solicitação de até duas 
quotas de bolsas à PROGEP. 
O herbário teria bolsistas 
para atuarem todos os anos, 
vinculados ao Pró-estágio 
UFMS. 
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- 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. 

 
 

Gestão do 
Herbário 
CGMS 

 
 

Manutenção das 
atividades de 
montagem de 
exsicatas 

 
 

Espaço
 pa
ra 
acondicionar a coleção 
geral 

- Aquisição de uma quota 
fixa de recurso financeiro 
anual destinada ao Herbário 

- Aquisição de mais 
armários deslizantes 
solicitados em projetos de 
pesquisa ou 

projetos institucionais. 

 
 

Gestão do 
Herbário 
CGMS 

 
Melhorar a 
organização, 
gestão e 
disponibilidade do 
acesso às coleções 

 
Necessidade de 
normas para
 organizaç
ão, gestão e 
disponibilidade do 
acesso às coleções ut 

- Elaboração de 
Regulamento do Herbário - 
Unidade de Apoio (UAP) do 
INBIO que foi implantado 
através da Resolução
 4
42- 

CAS/INBIO/UFMS 
Fonte: INBIO/UFMS. 2021. 

 
 
 

3.2.2.3.2 Herbário – HERBA – UT/CPTL 

 

O Herbário-CPTL foi fundado em 1996 e veio abrigando importantes registros de 

cerca de 2800 espécimes vegetais originárias 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 2021 boa parte das atividades que são normalmente realizadas no 

herbário continuaram suspensas pela maior parte do ano. As atividades de extensão, 

normalmente referentes a receber alunos de escolas de Três Lagoas e região não foram 

realizadas, por conta da limitação de ocupação do espaço para seguir as normas de 

biossegurança da UFMS, Adicionalmente, as escolas permaneceram a maior parte do 
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ano ainda em ensino remoto. No ano de 2022, com a volta das aulas presenciais nas 

escolas, esperamos que o herbário possa reativar suas atividades de extensão. 

As atividades de apoio ao ensino de graduação e pós-graduação da UFMS 

também teve a maior parte das atividades suspensas por conta da pandemia. O herbário 

foi utilizado apenas para a realização de algumas filmagens e fotografias ao longo do 

ano para serem incluídas em vídeo-aulas e material de apoio. No ano de 2022, com a 

volta das aulas presenciais na UFMS, esperamos que o herbário possa reativar suas 

atividades de apoio ao ensino. 

As atividades de pesquisa foram retomadas aos poucos no herbário em 2021, 

ainda que de forma reduzida por conta da pandemia. 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. A estufa do herbário foi utilizada em diversos momentos para secagem de material 

botânico proveniente de coletas na pesquisa, e sua coleção foi utilizada como referência 

para identificação de materiais em múltiplos momentos. 

As atividades básicas de manutenção do herbário foram realizadas ao longo do 

ano. Com materiais passando pelo freezer para a eliminação de possíveis pragas na 

coleção e checagem de contaminação dos materiais. 

Ações desenvolvidas no HERBA‐UT/CPTL 
 

Tabela 23 - Quantificação de atividades realizadas no HERBA-UT/CPTL. 

Tipo de atividade  Atividade  Número 

 

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 15 
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Pesquisa 
Artigos publicados/aceitos, realizados com apoio do 
herbário 

 

2 artigos 

Curadoria Materiais mantidos em coleção Cerca de 2800 

 

Curadoria 
Materiais tratados a frio em freezer para controle de 
pragas 

 

Cerca de 1500 
 

Quadro 11 - Fragilidades e potencialidades – Herbário CPTL 2021. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades  Melhorias 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo docente e 
técnico 

 

 

 

 

 

Compromissados com a 
finalidade das atividades 
desenvolvidas. 

Solícitos
 n
o 

atendimento
 da
s demandas do Herbário. 

Após a aposentadoria do 
técnico responsável pelo 
herbário, ainda não houve 
sinalização de reposição 
da vaga do técnico 
aposentado. Os técnicos 
da Biologia que auxiliam 
no herbário possuem
 diversa
s demandas de trabalho, e 
com isso muito do básico 
que deveria ser realizado 
no herbário acaba não 
podendo ser realizado. 

 

 

 

 

 

 

Que se destine uma vaga 
de técnico para o HERBA-
UT/CPTL 

 

 

 

 

Infraestrutura e 
acervo 

O herbário possui um 
espaço físico compatível 
com a sua necessidade. 
Acervo
 co
m 

representatividade da 
região nordeste de Mato 
Grosso do Sul. 

Novas coletas estão sendo 
realizadas. 

-Serviços
 d
e 

manutenção demorados. 

-Materiais de consumo 
demoram muito tempo 
para serem recebidos. 

- Armários pouco 
especializados. 

 

 

 

Aprovar cada vez mais 
projetos que visem verbas 
para materiais de 
consumo. 

 
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
 bo
a parte das atividades 

 

 

Futura volta de mais 
atividades presenciais 

Fonte: CPTL (2021). 
 
 

3.2.2.3.3 Herbário COR /CPAN 
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Para atender as demandas do Herbário COR o planejamento foi elaborado 

conforme Regulamento da Unidade de Apoio Herbário do Câmpus do Pantanal da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul11. 

A grande fragilidade que deve ser apontada é com relação a conservação da 

coleção do Herbário COR, como ocorre com qualquer coleção museológica; 

especificamente, um herbário necessita ser fumigado anualmente com produtos 

específicos, usualmente Gastoxin, para exterminar as pragas que podem infestar a 

coleção e dar cabo nela em pouco tempo. Essa fumigação deve, sempre, ser prevista em 

edital, o mesmo que contempla a dedetização do Campus do Pantanal (CPAN), mas é de 

suma importância que seja destacado, a especificidade de uma coleção botânica, quanto 

ao uso dos produtos específicos nesse processo de dedetização, no entanto, isso não 

vem ocorrendo, em 2021 não foi previsto a utilização de nenhum produto específico, 

como o Gastoxin. Outra grande fragilidade é com relação a acomodação da coleção, o 

espaço físico não comporta crescimento e já temos exemplares em prateleiras abertas 

sujeitas a contaminação, então é importante prever a compra de armários compactados 

que poderão atender um maior número de exsicatas, ou seja o aumento do acervo no 

mesmo espaço físico. Outra fragilidade que apontamos é que nas atas não há produtos 

especializados utilizados no herbário, a cartolina não é adequada para a preparação de 

exsicatas, o correto é gramatura 180, livre de ácido, esse tipo não é contemplado em 

ata, nem mesmo, canetas indeléveis, lápis adequados etc. Por último, apesar do esforço 

contínuo para melhorar a qualidade dos dados disponibilizados pelos Herbário COR, 

ainda há um longo trabalho pela frente para atingir a qualidade adequada dos dados 

disponibilizados online, uma vez que, originalmente, os dados armazenados não 

seguiam uma padronização, pois foram alimentados por diferentes pessoas, alunos, 

estagiários etc, sem o rigor necessário pela falta de um servidor técnico. 

 

Os resultados obtidos podem ser apresentados em cinco frentes:  

 

a)  Gestão dos dados: 

                                            
11 https://cpan.ufms.br/files/2022/03/res461.pdf 
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A tarefa de inclusão de novos espécimes obtidos em coletas por alunos e 

professores ou recebidos por doação no banco foi contínua (300 novos registros). 

Demos especial atenção a qualidade dos dados, trabalhando na atualização e correção. 

Foram feitas aproximadamente 10.000 correções, atualizações dos nomes no banco e 

nas exsicatas e inserções de coordenadas geográficas.  

 

b) Intercâmbio com outros Herbários: 

Ao longo do ano de 2021 26 exsicatas foram enviadas para especialistas visando 

determinação correta ou confirmação de identificação e/ou como doação para os 

herbários CGMS e VIC, dando preferência àqueles que fazem parte do INCT-Herbário 

Virtual da Flora e dos Fungos do qual o Herbário COR é parceiro. 

Devido a pandemia do Covid-19 não recebemos visitantes, taxonomistas em 

2021, o intercambio foi via empréstimos e doação de materiais botânicos. 

 

c) Conservação do acervo: 

As tarefas relacionadas à conservação e manutenção da coleção também foram 

contínuas. Durante 2021 a coleção de Briófitas (341 exsicatas) foi restaurada, organizada 

e digitalizada, além dessas, cerca de 300 exsicatas de Angiospermas, também foram 

restauradas; os armários, organizados por ordem alfabética de famílias botânicas 

continuam sendo organizados e, de acordo com a necessidade, as camisas das exsicatas 

foram trocadas e as capas de cartolina também. 

Os problemas de contaminação por fungos foram amenizados, especialmente  

com uso do desumidificador de ar, além do ar condicionado, mas quando surgem, 

devido a característica do Pantanal, é feito o uso de formol para limpeza das exsicatas.  

 

d) Orientação aos estagiários, alunos de graduação: 

Durante o ano de 2021, apesar da pandemia do Covid-19, os alunos do PIBIC, 

bolsistas e voluntários continuaram com o desenvolvimento dos seus projetos na área 

de biodiversidade e filogenia e também aprenderam a trabalhar com a gestão dos dados 

na plataforma onde estão armazenados os dados do Herbário COR- JABOT 

(http://cor.jbrj.gov.br/v2/consulta.php). Durante 2021, o Herbário COR contou com 

cinco estagiários, três PIBIC, sendo dois, bolsistas CNPq e um voluntário, além de contar 
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com uma bolsista de apoio técnico com bolsa do INCT-Herbário Virtual da Flora e dos 

Fungos. 

Os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, disciplinas de Sistemática de 

Fenerógamas desenvolveram atividades de forma remota na plataforma do Herbário 

COR-JABOT (http://cor.jbrj.gov.br/v2/consulta.php)  realizaram atividades avaliativas. 

 

e) Atividades de extensão, eventos e divulgação e publicação de artigos científicos.  

Diversas atividades científicas e culturais foram realizadas de forma remota no 

Herbário COR durante 2021, algumas delas específicas para alunos do curso de biologia, 

outras com convite extensivo a toda comunidade acadêmica e externa. Esse conjunto 

de atividades teve como objetivo divulgar o herbário na universidade e na região de 

Corumbá e Ladário, fomentar a melhoria do acervo, integração de professores, técnico 

e alunos, transferência do conhecimento científico e cultural:  

● Realização de uma série de atividade de forma remota em comemoração do 6th 

Fascination of Plants Day – 6o.  "Dia de Fascinação pelas Plantas no perfil do 

Instagram @herbário_cor  (https://www.instagram.com/herbario_cor/):  

1.  I Concurso de Fotografias do Herbário COR “Plantas Fascinantes”; 

2. Podcast com a Profa. Dra. Vali Joana Pott e Prof. Dr. Arnildo Pott, autores de 

diversos livros e inúmeros artigos científicos, estão entre os maiores 

conhecedores da Flora do Pantanal. O Episódio especial foi veiculado em 

parceria com o podcast PantaCast (@panta.cast); 

3.  Postagens de divulgação científica envolvendo temas de morfologia vegetal, 

taxonomia, fisiologia vegetal, ecologia e conservação; sempre dentro da 

temática: “Plantas fascinantes da nossa terra- o Pantanal”.  

 

● Participação no 71o. Congresso Nacional de Botânica (online) com apresentação 

de resumos referentes aos projetos desenvolvidos pelos estagiários no Herbário 

Cor 

1. TEIXEIRA, C. A. S. ; CASTELLO, A. C. D. ; PEREIRA, A. S. S. ; FARINACCIO, M. A. . 
Evolução de Caracteres Morfológicos de Aspidosperma sect. Aspidosperma e 
A. sect. Pungentia (Apocynaceae). In: 71° Congresso Nacional de Botânica, 
2021, Goiânia. Anais do 71° Congresso Nacional de Botânica e XIII Encontro 
de Botânicos do Centro-Oeste. Goiânia: Cegraf UFG, 2021. v. 1. p. 608-609. 
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2. CAMPOS, S. H. ; FARINACCIO, M. A. . Checklist de Apocynaceae na Estrada 
Parque do Pantanal de Mato Grosso do Sul.. In: 71° Congresso Nacional de 
Botânica, 2021, Goiânia. Anais do 71° Congresso Nacional de Botânica e XIII 
Encontro de Botânicos do Centro-Oeste. Goiânia: Cegraf UFG, 2021. v. 1. p. 
603-604. 

3. MENDES, D. M. ; FARINACCIO, M. A. Asteraceae da Estrada Parque do 
Pantanal de Mato Grosso do Su. In: 71° Congresso Nacional de Botânica, 
2021, Goiânia. Anais do 71° Congresso Nacional de Botânica e XIII Encontro 
de Botânicos do Centro-Oeste. Goiânia: Cegraf UFG, 2021. v. 1. p. 598-598. 

 

● Parceria com Projeto de extensão “Plantas alimentícias do Pantanal e Cerrado” 
com participação do XI Curso de plantas alimentícias do Pantanal e Cerrado e 
divulgação do evento: 
Título: Extrativismo na comunidade Apa Baia Negra: produtos e iniciativas. 
Ministrantes: Maria Ana Farinaccio & Marcus V. S. Urquiza. 
 

● Parceria com Projeto de extensão “Rede Biológica do Conhecimento e 
organização e apresentação da mesa redonda: “O fascinante mundo das 
plantas carnívoras”. 

 
● Divulgação de conteúdos sobre biologia vegetal no perfil do @herbario_cor  

 
● Projeto de Ensino de Graduação: “ÁRVORES DO CAMPUS PANTANAL, FASE I – 

CPAN/UFMS – 2020”.  

 

No Quadro 12 estão destacados os aspectos mais relevantes para a gestão da 

Unidade. 

Quadro 12 - Fragilidades e potencialidades Herbário COR /CPAN /UFMS. 2021 

Aspectos 

 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

 

Ações de melhorias 
(vigentes ou previstas) 

 

Acervo do COR 

1. Grande importância e 
representatividade do 
acervo, o Pantanal é um 
bioma complexo, menos 
conhecido e o menos 
coletado do Brasil.  
2. A coleção de Fanerógamas 
e Briófitas está totalmente 
digitalizada com fotografias 
de alta qualidade. 
3. Coleção pode 

1. falta de espaço 
físico nos armários 
para acomodar 
toda a coleção. 
2. Falta de 
cartolina adequada 
para montar as 
exsicatas. 
3. Falta de 
produtos 
adequados para 

1. Através do Projeto 
aprovado pela FUNDECT  
será adquirida uma lupa 
para estudo da coleção, 
além de material de 
escritório adequado para 
preservar a coleção. Ação: 
vigente 



104 
 

disponibilizadas na rede 
através da plataforma do 
JABOT. 
4. Através das coletas dos 
projetos de PIBIC o acervo vai 
crescendo.  

 

 

fumigação do 
Herbário e assim 
manter para 
coleção livre de 
pragas 
4. Falta digitalizar 
as coleções, fungos 
e  liquens. 

 

2. Solicitado a 
COAD/direção. Ação: 
prevista 

3. Solicitado a COAD/ 
direção.  Ação: prevista. 
4. Ação vigente. 

4. Digitalização pela 
bolsista do INCT-F . Ação: 
vigente. 

Banco de dados 

1. Informatizado e 
disponibilizado online para 
toda a comunidade científica. 
 

1. Apresenta erros 
de digitação, falta 
de formatação, 
dados incompletos 
etc. 

1. Correção e formatação 
dos dados pelo técnico e 
estagiários. Ação vigente. 

Transmissão de 
conhecimento 

1. Estagiários desenvolvem 
suas pesquisas e conhecem a 
rotina do herbário, 
aprendendo todas as tarefas. 
2. Oficinas ministradas para 
acadêmicos do CPAN. 
3. Alunos do CPAN 
desenvolvem  aulas práticas 
de forma remota na 
plataforma JABOT. 
4. Palestras ministradas aos 
acadêmicos por palestrantes 
convidados. 

 

   

Importância 
Social 

1. Realização de concurso de 
fotografias; 

2. Participação em eventos de 
fora do CPAN,. 
3. Divulgação de 
conhecimento pela rede 
social; 
4. Realização de atividades 
que integram outras 
disciplinas,  

5. Atividades que exploram o 
conhecimento do meio 
ambiente, com o lema 
“Conhecer para preservar”. 

 

  

Atividades 
institucionais em 
interação com o 
meio social 

1. Realização de atividades na 
área de educação com foco 
no meio ambiente, cidadania 
(Oficina e aulas práticas de 
laboratório). 
2. Atividades com foco 
cultural e científico (Bate 
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Papo sobre Meio Ambiente, 
música, poesia). 

Atividades 
cooperativas 

                                                        
Atividades integradas com 
diferentes grupos e projeto. 

  

Fonte: COR /CPAN /UFMS. 2021 
 
 

3.2.2.4 Hospital Veterinário e Fazenda Escola 

3.2.2.4.1 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 2021 realizamos 3363 

atendimentos clínicos e 7.379 exames, números muito superiores aos de 2020. 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 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 
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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 

HOVET. 

O ano de 2021, pontuamos algumas ações realizadas: 

Quadro 13 - Ações do HOVET ano de 2020 e 2021. 

HOVET‐ 2020  HOVET ‐ 2021 

Manutenção e aperfeiçoamento de serviço 
informatizado de senhas para a triagem e cadastro 
dos proprietários e pacientes na recepção dos 
animais; 

Implantação do sistema de gestão SIMPLESVET em todos 
os ambientes do hospital e sistema de agendamento por 
telefone. 

- A manutenção preventiva predial de maquinários 
e equipamentos é feito regularmente; 

- A manutenção preventiva predial de maquinários e 
equipamentos é feito regularmente; 

- Construção de uma Central de gases para o Bloco 
Cirúrgico, UTI e sala de Emergência; 

Planejamento sobre a criação de um setor de Oncologia 
para pequenos animais. 

- 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; 

- Atuação do referido docente nas disciplinas de 
graduação, pós-graduação (Residência), além de ter 
coordenado e participado de projetos de pesquisa, 
extensão e ensino. 
- Lançado o edital EDITAL PROGEP/UFMS Nº 40, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 2021 para contratação de Professor do 
Magistério Superior da UFMS, com 02 vagas para a 
FAMEZ (01 para a área de Pastagem e Forragicultura e 01 
para Medicina Veterinária Preventiva). 

 - 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; 

- Computadores instalados em todos os ambulatórios, 
consultórios e laboratórios, com acesso ao sistema 
SIMPLESVET 

Foi iniciado a parceria com a FAPEC, visando gerar e 
aplicar conhecimentos que contribuam para a 
qualidade de vida do ser 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. 

Parceria com a FAPEC vigente. 

Compra do equipamento de vídeo endoscopia para 
pequenos e grandes animais. Realização de exames videoendoscópicos 

 

Estão em desenvolvimento: 
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- Criação de um setor de Oncologia, para atendimento e tratamento 

especializado dessa especialidade de medicina de pequenos animais, incluindo terapia 

quimioterápica antineoplásica. 

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). 

- Reestruturação do espaço físico do HOVET, planejamento para ampliação no 

número de ambulatórios para atendimento de pequenos animais e criação de 

internamento para animais silvestres. 

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 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. 
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O Hospital Veterinário presta serviço à sociedade por meio 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 2021 foi superior em termos de rotina hospitalar, pois, o HOVET 

funcionou todo o ano (exceto feriados, recessos e finais de semana), enquanto no ano 

de 2020 o serviço foi interrompido de 17/03/2020 à 31/08/2020, devido a pandemia de 

COVID-19. A implantação do Plano de Biossegurança da FAMEZ permitiu o retorno das 

atividades de forma controlada e responsável, para prestar o melhor serviço possível 

aos cidadãos.   

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 

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. 
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VÍNCULO COM A GRADUAÇÃO 

Acontecem aulas práticas no HOVET, com possibilidade de acompanhamento 

dos acadêmicos nas diferentes áreas da medicina veterinária. 

 No HOVET, também são oferecidos aos graduandos a possibilidade de participar 

de: projetos de ensino, projetos de pesquisa, projetos de extensão, monitoria acadêmica 

e estágio curricular obrigatório. Essas atividades ocorrem nas diferentes áreas de 

atuação. 

 

Quadro 14 - Fragilidades e potencialidades do HOVET. 2021. 

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 
ultrapassados que 
costumam apresentar 
defeitos, exigindo 
manutenções 
frequentes. 

Reforma e construção de 
laboratórios, setores, baias 
e galpões. Ampliação com 
a construção do bloco 18 
de 3 andares. 
Manutenção preventiva 
predial, de máquinas e 
equipamentos. 

VÍNCULO COM A 
GRADUAÇÃO 

Acontecem muitas 
aulas práticas no 
HOVET 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. 
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3.2.2.4.2 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, 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, 
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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 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 5 técnicos efetivos do quadro, 

sendo 3 técnicos agrícolas e 2 auxiliares de campo, e de seis terceirizados, sendo 1 

tratorista, 4 auxiliares de campo e 1 cozinheira. 

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. 

Apesar da pandemia (Covid-19) ainda permanente em 2021, as atividades na 

Fazenda Escola não foram interrompidas. As atividades de rotina da fazenda 

continuaram e o atendimento de projetos de pesquisas foram atendidos e 

desenvolvidos. A Fazenda Escola vem demonstrando incremento anual de 10% em sua 

casuística e em infraestrutura. 
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Em 2021 foram desenvolvidos projetos de pesquisa de alunos do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal que geraram Dissertações e Teses, além da execução 

de projetos de iniciação científica PIBIC-UFMS. 

A Fazenda Escola visa atender as demandas de atividades práticas das disciplinas 

dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária da FAMEZ, entretanto devido a 

pandemia essas atividades no primeiro semestre de 2021 não foram realizadas 

presencialmente. Os projetos de pesquisa foram atendidos, sendo executados 12 

projetos de pesquisa e cerca de 36 planos de trabalho de PIBIC, incluindo dissertações e 

teses de doutorado. 

Em 2021 os setores de produção da Fazenda continuaram com suas atividades 

normais. Para manutenção das instalações foram realizadas ações com: Pintura das 

estruturas e instalações dos setores (prédios e galpões), finalização da instalação da 

estrutura do galpão no setor de ovinocultura, no setor de bovinocultura de leite foram 

instalados equipamentos de medição do leite no sistema de ordenha e manutenção 

preventiva do sistema de ordenha mecânica. Foi realizada manutenção nas cortinas do 

galpão de avicultura via mesmo edital de instalação e manutenção de equipamentos. 

Realizou-se o plantio de áreas de culturas para produção de silagem, reformas 

nas instalações do setor de confinamento de bovinos, reforma das áreas de pastagens e 

manutenção de cercas da fazenda, além da continuidade no andamento da Implantação 

do Campo Agrostológico no setor de Forragicultura em parceria com a Embrapa Gado 

de Corte. 

Em novembro se deu início à celebração do contrato entre a UFMS e FAPEC do 

projeto “Fazenda Escola fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão na UFMS”, cuja 

contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), que visa o 

apoio à UFMS em Projeto Institucional de Desenvolvimento Institucional, prestando 

serviços de gestão dos recursos financeiros proveniente de produtos gerados de ensino 

e pesquisa, necessários ao atendimento das demandas. 
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Quadro 15 - Fragilidades e potencialidades da Fazenda Escola da UFMS. 

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 das 
estradas internas da 
fazenda.  

- Manutenção do arruamento interno 
da FE, pois há grande dificuldade de 
deslocamento em períodos chuvosos. 

- Manutenção e reforma dos galpões e 
instalações. 

- Construção da estrutura interna do 
novo galpão do setor de ovinocultura. 

Implantação e 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. 

Força de 
trabalho 

A FE (COFE) conta com 
cinco servidores, dentre 
eles: técnicos em 
agropecuária, e auxiliares 
em agropecuária. 

E seis funcionários 
terceirizados, dentre eles: 
sendo 04 trabalhador rural 
polivalente, 01 tratorista e 
01 cozinheira. 

O quadro hoje não atende 
à demanda existente na 
Fazenda Escola. 

Para atendimento das atividades da FE 
é necessário a contratação de mais 2 
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 

Possui dois tratores.  

A FAMEZ disponibiliza 
transporte diariamente 
para FE. 

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. 
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3.2.2.5 Hospital Maria Aparecida Pedrossian – Humap‐UFMS 
 

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap)12 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 21 especialidades. 

O HUMAP-UFMS é referência estadual em doenças infectocontagiosas e 

procedimentos de alta complexidade no tratamento de pacientes com HIV, terapia 

renal, diagnose, cirurgia cardiovascular, hemodiálise e neurologia, além de gestação de 

alto risco, urologia, tratamento com tomografia e litotripsia ligados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Em 18 dezembro de 2013, o Humap-UFMS passou a ser administrado pela 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da 

Educação. O plano de recuperação do Hospital já adotou medidas para a melhoria da 

infraestrutura física e vários setores estão passando por reformas.  

Em 2021, a composição do quadro próprio de colaboradores do Humap - UFMS 

foi de 1.575 colaboradores, sendo 450 servidores admitidos mediante concurso pelo 

Regime Jurídico Único (RJU), 1.125 empregados públicos admitidos mediante concurso 

com base na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Em 2021 o Humap - UFMS prestou diversos atendimentos assistenciais à 

comunidade, incluindo o atendimento hospitalar de terapia intensiva a pacientes 

                                            
12 Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/humap-ufms/acesso-a-

informacao/institucional/sobre 
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acometidos pela COVID-19, ofertou ainda, atendimentos especializados como consultas, 

internações, cirurgias, partos, atendimentos de fisioterapia, além de diversos exames, 

conforme se pode verificar a descrição e os quantitativos apresentados a seguir no 

Tabela 24. 

Tabela 24 - Atendimentos do Humap - UFMS, no período de 2021. 

Atendimentos realizados/ executados  2021 

Ações coletivas/individuais em saúde 1565 

Coleta de material 995 

Diagnóstico em laboratório clínico 777709 

Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 3312 

Diagnóstico por radiologia 21967 

Diagnóstico por ultrassonografia 8438 

Diagnóstico por tomografia 8825 

Diagnóstico por endoscopia 707 

Diagnóstico por radiologia intervencionista 138(*) 

Métodos diagnósticos em especialidades 14368 

Diagnóstico por teste rápido 2240(*) 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 87018 

Fisioterapia 49000(*) 

Tratamentos clínicos (outras especialidades) 997 

Tratamento em oncologia 20 

Tratamento em nefrologia 4008 

Hemoterapia  2940(*) 

Tratamentos odontológicos  17 

Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de 
causas externas  70 

Terapias especializadas  234 

Parto e nascimento  918 

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e 
mucosa  296 

Cirurgia de glândulas endócrinas  1 

Cirurgia do sistema nervoso central e periférico  5 

Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do 
pescoço  81 

Cirurgia do aparelho da visão  168 

Cirurgia do aparelho circulatório  345 
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Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal  542 

Cirurgia do sistema osteomuscular 659 

Cirurgia do aparelho geniturinário 433 

Cirurgia de mama 11 

Cirurgia obstétrica 881 

Cirurgia torácica 33 

Cirurgia reparadora 17 

Bucomaxilofacial 20 

Outras cirurgias 428 

Cirurgia em oncologia 46 

Anestesiologia 653 

Cirurgia em nefrologia 91 

Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato 
cirúrgico 226 

Total  940.422 

                       Dados: Média obtida considerando 10 meses de dados extraídos do Tabwin. 
                       (*). Dados obtidos dos procedimentos realizados na AIH. 
                      (**). Dado conferido e revisado com o Setor de Contratualização e Regulação. 
 
 

Em 2021, o quadro da pandemia da COVID-19 se manteve, considerando os 

problemas causados pela pandemia, dentre outros, de maneira geral, o Humap-UFMS 

teve que se readequar para manter os atendimentos com comprometimento e 

qualidade levando em consideração a mudança no perfil dos pacientes, o cuidado com 

a saúde dos colaboradores, a instabilidade econômica, entre outros fatores.  

Quadro 16 - Fragilidades e potencialidades do Hospital Maria Aparecida Pedrossian 
previstas para 2021. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades 
Ações  de  Melhorias 
Realizadas 

Infraestrutura 

● Construção do 
Prédio Administrativo, 
liberando assim toda a 
estrutura atual para a 
assistência; 

● Reforma do local 
que abrigava o antigo 
Pronto Atendimento 
Médico, de modo que o 
mesmo seja destinado 
para receber alguma 
unidade assistencial 
(proposta inicial: 

● Vários setores 
precisando de reformas 
com urgência; 

● Sistema elétrico 
antigo, necessitando de 
melhorias; 

● Sistema hidráulico 
comprometido, 
necessitando de reforma; 

● Dependência do 
REHUF para custeio, 
prejudicando o 
investimento em obras e 

As ações realizadas pelo 
Humap-UFMS se pautaram 
no Plano de Aplicação de 
recursos pactuado junto à 
Ebserh-SEDE em 2021. 
Embora o planejamento 
inicial para 2021 tenha sido 
diversas vezes alterado, 
especialmente pela inserção 
de diversas atividades 
relacionadas às medidas de 
enfrentamento à pandemia 
ocasionada pela COVID-19, 
apresentam-se as seguintes 



117 
 

Laboratório de Análises 
Clínicas). 

● Adequação das 
estruturas elétricas e 
hidráulicas, reduzindo 
custos e promovendo 
melhoria do atendimento 
ao paciente internado; 

● Aumento das 
verbas do REHUF; 

● Implantação de 
Contrato mais eficiente 
para o Gerenciamento da 
Manutenção Predial, a 
partir da escolha do 
Humap-UFMS como 
projeto piloto da rede 
Ebserh para este tipo de 
contratação. 

melhorias de 
infraestrutura. 

 

ações de melhoria 
concretizadas no ano: 

1. Gestão e 
Fiscalização do Contrato nº 
2020/54, cujo objeto é a 
contratação de empresa 
especializada para 
a construção  da  Central  de 
Vácuo  Clínico do Humap-
UFMS; 

2. Gestão e 
Fiscalização do Contrato nº 
2020/78, cujo objeto é a 
contratação de empresa 
para realização de reforma 
das  Enfermarias  de  Clínica 
Médica; 

3. Gestão e 
Fiscalização do Contrato nº 
2021/12, cujo objeto é a 
aquisição de solução 
automatizada para controle 
de  acesso  e  fluxo  de 
veículos; 

4. Gestão e 
Fiscalização do Contrato nº 
2021/13, cujo objeto é 
a aquisição  e  instalação  de 
grupos  motogeradores para 
atender as demandas do 
Humap-UFMS; 

5. Assinatura do 
Contrato nº 2021/37, cujo 
objeto é a contratação de 
empresa especializada para 
prestação de serviços  de 
manutenção  da  qualidade 
da água, a serem executados 
de forma periódica e por 
demanda no âmbito do 
Humap-UFMS; 

6. Assinatura do 
Contrato nº 2021/38, cujo 
objeto é a prestação de 
Serviços de reforma, sob 
regime de contratação de 
empreitada por preço 
unitário, com objetivo de 
reestruturação física e 
elétrica, incluindo emissão 
de Atestado de 
Conformidade das 
Instalações Elétricas, para 
o Ambulatório Geral. 
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7. Assinatura do 
Contrato nº 2021/40, cujo 
objeto é a contratação de 
empresa especializada do 
ramo de Engenharia para 
realização de serviços de 
reforma, sob regime de 
contratação de empreitada 
por preço unitário, com 
objetivo de reestruturação 
física e elétrica, do Abrigo 
externo  e  abrigos 
transitórios  de  resíduos do 
Humap-UFMS. 

8. Gestão e 
Fiscalização do Contrato nº 
2020/80, cujo objeto é a 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia 
para reforma de outras 
unidades do hospital, tais 
como: Reforma da 
Hemodinâmica, Reforma da 
Radioterapia, 
Reestruturação das 
Instalações Elétricas. 

9. Solicitação do 
Projeto de Retrofit das 
instalações Hidrossanitárias 
e de Gases Medicinais  na 
contratação de projetos 
realizada de maneira 
centralizada pela Ebserh-
SEDE (23477.005051/2021-
60). 

Ensino e 
Pesquisa 

● Aumentar a 
captação de Pesquisas 
Clínicas, revertendo 
recursos necessários a 
melhoria da estrutura e 
suporte de interveniência 
administrativa; 

● Credenciamento 
de novos programas de 
residência em áreas 
estratégicas para o SUS. 

● Laboratório de 
Ensino de Habilidade e 
Simulação em Saúde; 

 

 

● Priorização de 
melhorarias na 
infraestrutura física e 
tecnológica para adequar 
as atividades de ensino e 
pesquisa; 

● Dimensionament
o de pessoal para equipes 
de trabalho da Gerência de 
Ensino e Pesquisa. 

 

 

● Revisão das 
matrizes de competência dos 
programas de residência 
médica, incluindo os novos 
de programas de residência 
em áreas estratégicas do SUS 
de interesse da instituição. 
Foram submetidas à 
Comissão Nacional de 
Residência Médicas (CNRM) 
as propostas de 
credenciamento de novos 
programas de residência 
médica em anestesiologia, 
endocrinologia e 
metabologia, neurologia e 
patologia. Submetidas 
também propostas de 
recredenciamento com 
aumento no número de 
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vagas nos programas de 
residência médica em 
cardiologia, ginecologia e 
obstetrícia e infectologia. 

● Manutenção e 
renovação de acordos de 
cooperação e 
intercambialidade entre 
instituições de ensino para 
troca de experiências e 
conhecimento em ensino e 
serviço. Assinatura de 
Acordo de Cooperação com 
o Hospital Cassems e 
manutenção dos 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 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - 
SENAC para promover o 
intercâmbio e a cooperação 
entre as instituições. 

● Manutenção do 
credenciamento das 
instituições de apoio: FAPEC, 
FUNDEP e FUNDMED. 

● Laboratório de 
Ensino de Habilidade e 
Simulação em Saúde: está 
em andamento para 
melhoria, a aquisição de 
materiais e infraestrutura 
para o próximo ano.  

 

 

Atendimento
s 

● Melhoria da 
contratualização com o 
gestor do SUS para 
ampliação de 
atendimentos em 
consonância com o 
ensino e pesquisa. 

● Aumento de 
cirurgias eletivas 

● Manutenção dos 
serviços de readequação 
– PAM. 

● Remuneração dos 
procedimentos por tabela 
SUS; 

● Dependência do 
serviço de regulação do 
município; 

● Aumento do 
número de afastamentos 
de profissionais em 
decorrência da covid-19, 
ocasionando a redução de 
leitos. 

● No ano de 2021 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. Foram 
abertos 27 leitos de UTI 
Covid, a partir do 
redimensionamento dos 
serviços existentes.  

● Em relação a 
contratualização foi criado 
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● Habilitação de 
novos serviços. 

 

● Déficit no quadro 
de anestesistas. 

● Falta de 
comprometimento do 
gestor municipal em 
relação ao cumprimento 
da contratualização, 
principalmente em relação 
ao respeito à capacidade 
instalada do Hospital. 

um grupo de trabalho para a 
condução da mesma, 
envolvendo as Gerências de 
Atenção, Administrativa, e 
ensino e pesquisa, cujo 
objetivo foi o subsidio a 
construção de um 
instrumento formal de 
contratualização, que leve 
em consideração as 
especificações do Humap-
UFMS como uma instituição 
de saúde e ensino. 

● Apesar das 
expectativas de aumento no 
volume de cirurgias eletivas 
para o ano de 2021, 
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, 
não foi possível, pois foi 
necessário a redução de 
leitos cirúrgicos para 
ampliação dos leitos de UTI 
Covid, além do grande 
número de afastamentos de 
profissionais da enfermagem 
e déficit de anestesistas. 

● Em que pese as 
contingências vivenciadas no 
ano de 2021, 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, se 
tornou insuficiente para 
manutenção dos serviços de 
readequação – PAM em 
virtude, principalmente, do 
encaminhamento de 
pacientes acima da 
capacidade instalada por 
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parte da regulação 
municipal. 

● Foram habilitados 
05 leitos da Unidade de AVC. 

Fonte: Hospital Maria Aparecida Pedrossian. 2021. 
 

Em que pese as restrições impostas pela pandemia da COVID-19 os resultados 

das ações foram extremamente positivos. Em 2021, dando continuidade às ações no 

Humap-UFMS, foram concluídas obras em andamento como a construção da central de 

vácuo clínico, bunker da radioterapia, centro de processamento celular, instalação de 

cancelas com solução automatizada para controle de acesso e fluxo de veículos, bem 

como a aquisição e a instalação de grupos motogeradores para atender as demandas do 

Humap-UFMS. A reforma da enfermaria da clínica médica está em andamento. Foram 

assinados os contratos para dar início à execução das obras de reforma do Ambulatório 

Geral com objetivo de reestruturação física e elétrica, incluindo emissão de Atestado de 

Conformidade das Instalações Elétricas e do Abrigo externo e abrigos transitórios de 

resíduos com objetivo de reestruturação física e elétrica. Ainda, foram assinados os 

contratos para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para reforma de 

outras unidades do hospital, tais como: Reforma da Hemodinâmica, Reforma da 

Radioterapia, Reestruturação das Instalações Elétricas e Projeto de Retrofit das 

instalações Hidrossanitárias e de Gases Medicinais realizada de maneira centralizada 

pela Ebserh.  

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 2021, na área do ensino e pesquisa, foram realizadas revisões das matrizes 

de competências dos programas de residência médica, aprovação pela Comissão 

Nacional de Residência Médicas do credenciamento de novos programas em 

anestesiologia, endocrinologia e metabologia, neurologia e patologia, bem como, as 

propostas de recredenciamento com aumento no número de vagas nos programas de 

residência médica em cardiologia, ginecologia e obstetrícia e infectologia, Manutenção 

e renovação de acordos de cooperação e intercambialidade entre instituições de ensino, 
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assinatura de Acordo de Cooperação com o Hospital Cassems e manutenção dos 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 o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para promover o intercâmbio e a 

cooperação entre as instituições.   

No atendimento, foram realizadas ações em 2021 que possibilitaram a melhoria 

nos serviços assistenciais prestados, a habilitação de leitos, aumento no número de 

cirurgias eletivas, 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; 

Quanto a gestão financeira o Humap-UFMS manteve as contas em equilíbrio em 

2021 e proporcionou melhorias na infraestrutura e reestruturação do parque 

tecnológico com parte dos recursos recebidos pelo programa de Reestruturação do 

Hospitais Universitários Federais (REHUF). 

 

 

 

3.2.2.6 Clínica Escola Integrada (CEI) ‐ INISA 
 

O Plano de Gestão da Clínica Escola Integrada (PG-CEI), elaborado pela atual 

Coordenação, está orquestrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2020–

2024), em especial no que tangencia sua Sustentabilidade.  

A partir do percurso histórico de gestão da CEI, o atual PG é centrado na 

reorganização da CEI de modo a caracterizá-la como unidade de ensino prestadora de 

serviços de saúde, à partir de projetos de ensino, pesquisa, extensão e assistência, sendo 

estes últimos alinhados aos Termos de Cooperação interinstitucionais.  

Atividades 2021 

O ano de 2021 foi marcado por grandes desafios, sejam eles no âmbito das 

instituições, dos processos ou relacionado às pessoas. Entretanto, corroborando com as 

decisões institucionais afirmativas ao papel e responsabilidade social da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul e do Instituto Integrado de Saúde, a Clínica Escola 
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Integrada manteve as atividades assistenciais em funcionamento durante todo o ano de 

2021, norteadas pelo Plano de Biossegurança do INISA. 

a) Recursos Humanos 

Em 2021 a Clínica Escola Integrada passou a contar com mais uma servidora de 

nível superior, ocupante do cargo de Enfermeira e também mais dois servidores técnicos 

de enfermagem, garantindo a esta área a uma força de trabalho de seis (06) servidores. 

Também foi incorporado ao rol de servidores da clínica um servidor de nível 

superior – Administrador, dando suporte à coordenação das atividades administrativas 

da CEI. Um servidor técnico administrativo e um atendente de enfermagem também 

agregaram força de trabalho e desenvolvimento. 

b) Infraestrutura 

A CEI está contemplada efetivamente no plano de expansão do INISA e em fase 

adiantada nos processos de readequação de espaço físico conforme consta no processo 

SEI 23104.036819/2021-85. 

Uma Sala de Procedimentos foi implantada a fim de atender às demandas 

oriundas de projetos assistenciais ou de serviços conduzidos por profissionais 

residentes. Procedimentos tais quais curativos, avaliação de lesões, coleta de material 

biológico para pesquisa entre outras atividades têm sido atendidos nesse espaço. 

c) Residências 

Dois programas de residência multiprofissional foram incorporados à CEI no ano 

de 2021. A CEI conta agora com três (03) Programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde, cujas áreas de concentração são: 

1. Atenção ao Paciente Crítico, que atende a pacientes portadores de doenças 

crônicas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - HUMAP/UFMS. 

2. Reabilitação Física, que atende pacientes da própria Clínica Escola e 

encaminhados pelo Centro de Reabilitação da APAE. Dentre as atividades desta 

residência destaca-se o atendimento a pacientes pós-COVID-1913. 

3. Saúde do Idoso, responsável pelo Ambulatório de GerontoGeriatria e Cuidados 

Paliativos. Este ambulatório é coordenado pelo Prof. Dr. Ramon Moraes Penha e 

trata de projeto piloto para implantação definitiva como serviço assistencial. 

                                            
13 Resultados publicados: Comin, MR etc al. Diaphragmatic morphofunctional aspects and pulmonary function in post-

covid-19 patients who have been submitted to invasive mechanical ventilation. Conjecturas, ISSN: 1657-5830, Vol. 22, Nº 1 
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d) Sala de Vacinas e Imunização 

Tendo em vista a alta demanda pela procura de agentes imunizantes, a Sala de 

Vacinas passou a atender initerruptamente das 7:30hs às 16:45hs ampliando a 

cobertura vacinal da comunidade interna e externa à UFMS.  

A CEI ainda acolheu no primeiro semestre de 2021 a aplicação do anticorpo 

monoclonal IgG1 humanizado – Palivizumabe, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde. 

e) Sistemas e Processos 

No intuito de atender às demandas operacionais da Clínica Escola integrada, em 

Abril de 2021 foram implantados formulários para registros de atividades e de pessoas. 

Estudantes e Residentes foram orientados sobre os novos recursos, bem como 

devidamente cadastrados na rede interna da CEI. Também foram convidados docentes 

que desenvolvem projetos de extensão para tal procedimento. Entretanto, a adesão 

docente ainda é baixa. 

Cada formulário foi adaptado de modo a atender as necessidades específicas das 

atividades desenvolvidas, conforme exemplos: 
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Ainda de modo a qualificar o funcionamento e otimizar a qualidade de 

atendimento às pessoas, em 2021 a CEI passou a manter-se aberta no horário do 

intervalo para o almoço, potencializando a execução de projetos de ensino, extensão ou 

de assistência à saúde. 

Outra importante tarefa foi a reorganização do organograma interno, de modo 

a estabelecer novos setores: Secretaria Administrativa, composta por Apoio Logístico e 

Recepção; Setor de Agendamento e Gestão de Prontuários: 
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Em 2021 também foi acelerado o processo de aquisição do software para 

Prontuário Eletrônico de Pacientes, conforme consta no processo SEI 

23104/001830/2021-24. 

 

f) Apresentação de Resultados de Atendimentos na CEI 

1. Residências Multiprofissionais 

a. Pelas residências foram realizados mais de 1.523 atendimentos dos 

quais: 

 

 

b. Em relação aos Ciclos de Vida, 52,1% dos atendimentos 

corresponderam ao Ciclo III - Adulto Jovem. 
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c. Controle de Presença de Pacientes e Desfecho 

Sobre o controle de presença de pacientes, observa-se que expressiva maioria é 

assídua ao tratamento. Por outro lado, a cronicidade dos pacientes evidencia o desfecho 

encontrado: 

 

 
 

g) Sala de Vacinas 
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A sala de vacinas da CEI está vinculada ao Hospital Universitário da UFMS 

e à Secretaria Municipal de Saúde. Realiza todas as imunizações previstas no 

calendário regular de vacinação nacional, incluindo a participação em 

campanhas sazonais, tais como Influenza. 

Conta com equipe de 4 colaboradores, sendo uma técnica de 

enfermagem cedida do HUMAP. Três vezes por semana, os vacinadores da CEI 

vão ao HUMAP vacinar recém-natos para BCG e Hepatite B. 

No ano de 2021 foram administradas em torno de 4.922 doses de 

imunizantes, em sua maioria direcionadas ao público pediátrico, além de 

acadêmicos e residentes que necessitam da atualização do estado vacinal para 

irem ao campo de práticas. 

 

h) Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

A seguir são apresentados no quadro 18 os atendimentos por atividades 

de ensino realizados em 2021: 

Quadro 17 - Atividades de Ensino realizadas na Clínica Escola Integrada, 2021. 

Atividades de Ensino 

Disciplina/Projeto  de 
ensino 

Técnicos  e  Docentes 
responsáveis 

Público‐alvo 

Disciplina: Estágio 
obrigatório em 
território de Prática I 

Docente: Gustavo 
Christofoletti 

Adultos e idosos com doenças neurodegenerativas 
(principalmente Parkinson e Alzheimer) 

Docente: Lílian de Fátima 
Dornelas 
Técnico: Juliana Teixeira de 
Almeida 
 

Adultos e idosos com afecções cardiorrespiratórias 

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 

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 
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Docentes: Thomaz Nogueira 
Burke; Paula Felippe 
Martinez; Charles Taciro 
Técnico: Renata Fonseca 
Rodrigues 

Crianças, adultos e idosos com disfunções 
musculoesqueléticas (principalmente 
traumatortopédicos) 

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 

Disciplina: 
Módulo Mulher no 
ciclo vital 

Docentes/Tutores: Sandra 
Freitas Gestantes e puérperas 

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. 

Residência em 
Cuidados 
Continuados 
Integrados 
PREMUS/FAMED 

Docentes/Tutores: Camila 
Polisel Guimaraes; Ramon 
Moraes Penha; Suzi Rosa 
Miziara Barbosa  
 

Condução do Ambulatório de GerontoGeriatria e 
Cuidados Paliativos 

Residência em 
Reabilitação Física 
PREMUS/INISA 

Docentes: Ramon Moraes 
Penha; Atendimento às pessoas portadoras de deficiência 

Residência em 
Atenção ao paciente 
crítico PREMUS/INISA 

Docente: Prof. Karla 
Magnani  

Fonte: COEI/INISA. 2021. 

  

O quadro 18 reflete as atividades de Extensão realizadas na CEI. 

Quadro 18 - Atividades de Extensão realizadas na CEI no ano de 2021: 

Título  da  ação  de 
extensão 

Edital 
Coordenador 
da ação 

Público‐alvo 

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. 

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 
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Intervenção de 
Enfermagem na 
Saúde da Criança 

PAEXT/2020 
(sem 
fomento) 

Marisa Rufino 
Ferreira Luizari 

Famílias de crianças com deficiência, câncer, 
condições crônicas de saúde, transtornos 
mentais e prematuros. 

Proposta de 
intervenção de 
enfermagem à 
mulher no clico 
gravídico-puerperal 

PAEXT/2019 
(com 
fomento) 

Sandra Freitas Gestantes e puérperas 

Ambulatório de 
Práticas 
Integrativas e 
Complementares - 
Auriculoterapia 

PAEXT/2020 
(com 
fomento) 

Nathan Aratani Público Em geral 

    
 

 As pesquisas realizadas na CEI estão apresentadas no quadro 19. 

Quadro 19 - Pesquisas realizadas na Clínica Escola ano de 2021. 

Atividades de pesquisa 

Coordenador  do 
projeto  de 
pesquisa 

Laboratórios/grupos de pesquisa / curso 
Modalidades:  
IC, TCC, TCR,  
Pós‐graduação  

Ana Beatriz 
Gomes de 
Souza Pegorare 

Grupo de pesquisa: 
Estudos avançados em Ciências do 
Movimento e Reabilitação 

PPG em Ciências do Movimento 
(INISA) 

Profa. Bruna 
Paola Murino 
Rafacho 

Nutrição Pós-graduação 

Daniele Soares 
de Almeida 
Marangoni 

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 

Laboratório de Estudo do Músculo Estriado 
- Grupo de pesquisa: 
1) Estudos Avançados em Ciências do 
Movimento e Reabilitação 

- PPG em Ciências do Movimento 
(INISA) 

Gustavo 
Christofoletti Hidrocinesioterapia - Fisioterapia TCC e  

Pós-graduação 

Karla Luciana 
Magnani Seki 

Ginásio de Exercício Físico, Sala de 
Reabilitação Neurofuncional do Adulto 
(Neuroadulto), Sala de Reabilitação 
Neurofuncional Pediátrica (Neuroped), 
Laboratório de Músculo Estriado (LEME) - 
Fisioterapia 

Pós-graduação 

Paula Felippe 
Martinez 

- 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 
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Maria Angélica 
Marcheti 

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 

- Laboratório de Estudo do Músculo Estriado 
- Grupos de pesquisa: 
1) Estudo do Músculo Estriado 
2) Estudos Avançados em Ciências do 
Movimento e Reabilitação 

- PPG em Saúde e 
Desenvolvimento na Região 
Centro-Oeste (FAMED) 
- PPG em Ciências do Movimento 
(INISA) 
- Programa de Iniciação Científica 
(PIBIC) 

Ramon Moraes 
Penha 

- Grupo de pesquisa: Multiprofissional de 
Estudos e Pesquisa em Gerontologia  

Programa de Iniciação Científica 
(PIBIC) 
-Residência Multiprofissional em 
Saúde 
 

 

A seguir, no quadro 21 encontram-se apontadas as potencialidades e fragilidades 

de 2021 e as ações de melhorias previstas para 2022. 

Quadro 20 - Potencialidades e Fragilidades - Clínica Escola Integrada 2021/22. 

ASPECTOS 
POTENCIALIDADES 
(VISTAS EM 2021) 

FRAGILIDADE 
(VISTAS EM 2021) 

AÇOES DE MELHORIAS 
(vigentes  ou  previstas  em 
2022) 

Gestão da 
CEI 

1. Formalização de 
parcerias; 
2. Consolidação de 
ambulatórios pilares 
para atendimento aos 
4 ciclos de vida; 
3. Adequação de 
atividades dos 
profissionais lotados 
na CEI; 
4.  Plano de 
sustentabilidade; 
5. Inserção e 
Otimização de 
atividades de 
Residências da UFMS. 

1.  Prontuário eletrônico 
multiprofissional unificado; 
2. Sistema de informação; 
3. Projetos de Extensão 
realizados isoladamente; 
4. Plataforma de custeio de 
serviços prestados pela CEI; 
5. Envolvimento docente na 
implantação de processos. 
 

1. Ajuste no quadro técnico-
administrativo, de 
profissionais de nível 
superior e de estagiário; 
2. Estímulo ao envolvimento 
docente nos processos 
organizacionais da CEI; 
3. Estratégias para captação 
de recursos; 
4. Fortalecimento dos 
Acordos de Cooperação; 
5. Estabelecimento de fluxos 
de trabalho por ciclos de 
vida; 
6. Ofertar serviços 
vinculados a atuação das 
residências e projetos de 
extensão de modo a otimizar 
o atendimento à saúde das 
pessoas. 

Comunicaçã
o 

1. Interlocução com a 
comunidade interna e 
externa; 

 
1.  Atualização da página da 
Clínica Escola; 

 
1. Atualização 
sistemática de informações 
e mídias sociais. 
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2. Midiatização das 
atividades 
desenvolvidas; 
3. Sistema de 
agendamento de 
pacientes. 

2. Atualização de mídias 
sociais; 
3. Identidade visual da CEI; 
4. ausência de estagiário 
com habilidade em 
comunicação e mídias; 
5. Uso de ferramenta 
gratuita (google) para 
constituição do sistema de 
agendamentos. 
 

2. Criação de site 
específico para a CEI, 
vinculado ao domínio UFMS; 
3. Software para 
Prontuário Eletrônico do 
Paciente. 
4. Sistema de 
agendamento com melhor 
especificidade. 
 
 
 
 

Atendiment
os 

1. Otimização do 
registro de 
atendimentos; 
2. Aumento das 
atividades assistenciais 
e quantidade de 
pessoas atendidas. 
3. Qualificação dos 
servidores da 
recepção. 

1. Sistema informatizado 
para gestão dos 
atendimentos; 
2. Identificação visual dos 
cenários de atendimento; 
3. Manutenção dos espaços 
de acolhimento e 
atendimento aos pacientes. 

1. Reavaliação do formulário 
de registro de 
atendimentos; 
2. Aquisição de prontuário 
eletrônico; 
3. Sensibilização dos 
coordenadores de projetos 
para parceria no registro de 
atendimentos. 
 

 

i) 2021. 

 

De acordo com o Relatório de Autoavaliação Setorial 2020, no tangente às 

questões de infraestrutura e recursos humanos, a CEI foi contemplada com aquisição de 

equipamentos de manutenção, bem como novos colaboradores, que além de otimizar 

o corpo de trabalho, oportunizou a ampliação do horário de atendimento da clínica 

melhorando os indicadores de serviços prestados à comunidade. 

Com a implantação de novos processos, sistemas e procedimentos, a CEI 

avançou tanto na organização de fluxos e atendimentos quanto na geração de 

indicadores de produção, carecendo ainda de melhorias em tais sistemas para que 

alcance melhores patamares na oferta de indicadores de produtividade. Há de se 

destacar o envolvimento das residências que, além de potencializar o atendimento à 

comunidade, tem qualificado processos de trabalho e constituído protocolos de 

intervenção de excelência, como observado no atendimento a pacientes pós-COVID-19. 

Em 2021, destacaram-se: 

1. a implantação de formulários eletrônicos para cadastro, registro e 

monitoramento de atividades; 
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2. Expansão do horário de atendimento da CEI; tratativas e formalização de 

Acordos de Cooperação de relevante expressão local, regional e nacional; 

3. Criação do sistema interno de agendamentos; 

4. Fortalecimento da ação das residências; 

5. Otimização da estrutura física; 

6. Aumento do quadro de colaboradores; 

7. Potencialização das relações interinstitucionais, dentre outros. 

No período 2019-2021 algumas fragilidades ainda foram perenes, tais como: 

1. inconclusão da parceria CEI-HUMAP; 

2. Envolvimento docente na implantação do fluxo de entrada de pacientes e o 

registro por ciclos de vida; 

3. Ausência de prontuário eletrônico; 

4. Equipamentos e materiais obsoletos. 

 

Muito embora o período 2020-2021 tenha sido absolutamente exigente para 

com os recursos humanos e orçamentários da UFMS e do Instituto Integrado de Saúde, 

a manutenção da CEI, o esforço dos servidores (técnicos e docentes) bem como alunos 

e residentes, deixaram um importante legado à comunidade interna e externa à UFMS: 

o empenho na atenção integral à saúde humana, especialmente em momentos tão 

desafiadores.   

 

3.2.2.7 Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
 

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 2021, foram realizadas 13 reuniões, com a avaliação de mais de 40 

projetos de pesquisa envolvendo o uso de animais. 

 

3.2.2.8 Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/UFMS) 
 

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 2021 foram cerca de 1262 projetos analisados, em 12 reuniões 
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realizadas, sempre com vistas a aprimorar o trabalho dos pesquisadores em sua relação 

com os participantes. 

 
3.2.2.9  SisGen – Sistema de Gestão do Patrimônio Genético 
 

Na UFMS, temos um total de 384 cadastros realizados até o momento pelos 

pesquisadores, sendo 14 realizados em 2021, 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 SECOM/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. 

 
3.2.2.10 Responsabilidade social na área da assistência estudantil – PROAES 

3.2.2.10.1 Programa Incluir: acessibilidade e ações afirmativas – SEAAF 

 

A SEAAF tem desenvolvido seu trabalho para que se eliminem todas as 

formas de barreiras, sejam as de ordem arquitetônicas, sejam as de ordem 

atitudinais para que estudantes que têm deficiência ou necessidade educacional 

especial tenham seu direito de acesso e permanência garantidos pela UFMS. 

Documentos como o Plano de Acessibilidade da UFMS 2021-2024 

(https://www.ufms.br/plano-garante-acessibilidade-a-espacos-e-servicos-na-

ufms/) auxiliam e norteiam as atividades realizadas nesta secretaria. 
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Em 2021, esta equipe também contou com a colaboração de 15 discentes 

bolsistas (https://www.ufms.br/estudantes-poderao-atuar-como-apoiadores-

educacionais/) que atuam como apoiadores àqueles que se autodeclaram com 

deficiência ou com necessidade educacional, selecionados por meio de edital 

específico. O apoio está distribuído por todos os campi que a Universidade possui. 

O acompanhamento direto ao estudante, neste ano de 2021, ocorreu de 

forma mista, sendo que grande parte foi realizado de forma online, devido ao 

período pandêmico que ainda estamos passando, o qual tem sido desafiador, 

considerando que provoca um distanciamento social. Os suportes aos assistidos 

foram realizados por meio de plataformas digitais, como Google Meet, e-mail, 

reuniões online, atendimento presencial, WhatsApp. 

As ações desenvolvidas tiveram por finalidade contribuir para a inclusão 

social e permanência do estudante que tem deficiência ou necessidade 

educacional especial. Também são realizadas ações de integração social junto à 

comunidade com temas relacionados às políticas públicas, diversidade e 

diferenças sociais na universidade (https://www.ufms.br/palestras-sobre-temas-

de-conscientizacao-etnico-racial-sao-realizadas-de-18-a-30-de-novembro/). O 

presente relatório tem por objetivo descrever detalhadamente tais ações 

realizadas pela SEAAF no ano de 2021, bem como apresentar algumas sugestões 

de melhorias para os próximos anos. 

A SEAAF também realiza o acompanhamento da Bolsa Permanência do 

MEC, que é um auxílio destinado a estudantes indígenas e quilombolas 

matriculados na UFMS, com o objetivo de garantir a permanência desses 

estudantes nos cursos em que se matricularam. As bolsas são homologadas 

mensalmente e os históricos dos acadêmicos analisados semestralmente. 

Outra atividade realizada pela equipe é a organização de bancas de 

verificação de autodeclaração de ingresso de candidatos pretos e pardos e com 

deficiência, que também foi feita de forma remota no ano de 2021. A Resolução 

COUN UFMS Nº 150/2019 foi atualizada em 2021, dando lugar a Resolução COUN 

UFMS Nº 154, publicada em janeiro de 2022 

(https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=445914). 
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A equipe da SEAAF é composta por: 1 docente (secretária), 6 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), 1 psicóloga, 3 Técnicos em Assuntos Educacionais, 

1 técnico administrativo e 1 Assistente Social, integrada a equipe em setembro de 

2021. 

As ações da SEAAF 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. 

Quanto às ações promotoras de acessibilidade e permanência destacam-se 
aquelas apresentadas na Tabela 25. 
 

Tabela 25 - Ações promotoras de acessibilidade e permanência em 2021. 

AÇÃO  RESULTADOS  2021 

Desenvolvimento da 
política de ações 
afirmativas 

Bancas de verificação de 
autodeclaração de raça. 

725 

Bancas de verificação de 
autodeclaração de deficiência. 25 

Formação e qualificação de 
Bancas - 

Elaboração de protocolo para 
atuação das Bancas 1 

Elaboração de minutas e 
Resolução 1 

Avaliadores formados - 

Participações em Bancas em 
instituições parceiras 

1 banca – SESAU 
3 bancas – SEMED 
1 banca  - MSGÁS 

Denúncias verificadas (Editais 
em conjunto com a PROGRAD) - 

Apoio aos indígenas no 
preenchimento do cadastro 
BPMec 

- 

Homologação de pagamento de 
bolsas BPMec 250 

Participação em eventos 6 

Desenvolvimento de 
política de inclusão 
– ações de 
acessibilidade 

Atendimento aos estudantes e 
professores com surdez e/ou 
deficiência auditiva. 

4 discentes surdos 
atendidos 
44 eventos e reuniões 
3 prof. surdos 
atendidos na Cidade 
Universitária 

Gravação de editais e 
documentos em libras 18 
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Ações de promoção a inclusão 
nas salas de aula e espaços de 
circulação 

- 

Participação em eventos 10 
Carro adaptado na Cidade 
Universitária - 

Atendimentos psicológicos 
realizados 60 

Orientações aos familiares 1 
Orientações à coordenação de 
curso 30 

Elaboração e Publicação de 
Edital (seleção de estudante 
apoiador) 

2 (8 editais publicados) 
– 15 estudantes 
selecionados 

Discentes PcDs atendidos pelo 
apoio educacional 18 

                   Fonte: Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas (SEAAF/DIIEST/PROAES/UFMS) 
 
 
 
 
3.2.2.11 Responsabilidade social na área de extensão ‐ 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, 
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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 2021 foram gerenciados 16 Programas. O 

quadro 21 contém o título dos programas, a unidade que os coordena, o coordenador 

atuante em 2021, área e vigência de cada um dos programas.  

Quadro 21 - Programas institucionais de Extensão Universitária desenvolvidos pela 
PROECE em 2021  

  UNIDADE 
TÍTULO  DO 
PROGRAMA 

COORDENADOR  DO 
PROGRAMA  EM 
2021 

ÁREA 
VIGÊNCIA  DO 
PROGRAMA 

1 FAALC PROGELI Marta Banducci Rahe Educação 
Fevereiro/2019 
a 
Fevereiro/2022 

2 FAALC Escola de Música Rafael Pedrosa 
Salgado Educação 

Fevereiro/2020 
a 
Dezembro/202
2 

3 FACOM INTEGRA UFMS Auri Claudionei 
Matos Frübel Educação (Junho/2020 a 

Junho/2023 

4 FAENG 

Ciência, Sociedade e 
Paisagem: Estudos 
de Organização do 
Espaço Físico e seus 
Reflexos 
Institucionais: 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)" 

Camila Guimarães 
Polisel 

Direitos 
Humanos e 
Justiça 

Maio/2020 a 
Abril/2023 
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9 PROECE Cursinho UFMS Ivo Leite Filho Educação Janeiro/2020 a 
Janeiro/2023 

10 PROECE 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 Lia Raquel Toledo 
Brambilla Gasques 

Comunicaçã
o 

Agosto/2020 a 
Agosto/2022 

13 PROECE Mais Cultura Eduardo Silva 
Escrivano Cultura  Agosto/2021 a 

Agosto/2026 

14 PROECE Programa do Esporte 
Universitário 

Edinéia Aparecida 
Gomes Ribeiro Saúde 

Setembro/2021 
a 
Setembro/2025 

15 PROECE 

Rota Rupestre: 
Inovações e 
tecnologias sociais 
da bioeconomia na 
perspectiva do 
Arqueoturismo 

Lia Raquel Toledo 
Brambilla Gasques 

Tecnologia 
e Produção 

Setembro/2021 
a 
Setembro/2026 

16 FAMEZ 

Atendimento 
veterinário 
especializado à 
comunidade Sul-
MatoGrossense 

Fabricio de Oliveira 
Frazilio Saúde 

Setembro/2021 
a 
Setembro/2023 

 
Segue breve descrição dos objetivos de cada um dos programas vigentes em 

2021: 

 

● PROGELI: Programa que oferece curso de línguas a um preço acessível, 

colaborando com a comunidade na formação de jovens e adultos conscientes quanto à 

importância da aquisição de uma língua estrangeira e oferecendo aos estudantes 

universitários o conhecimento em idiomas e o acesso às publicações em outro idioma.  

● INTEGRA  UFMS: divulgação, popularização e difusão da Ciência, 

Tecnologia e Inovação. A edição do INTEGRA de 2021 foi on-line, com 1097 submissões, 

e 1047 propostas aprovadas, das quais 20 foram da AGINOVA, 203 de extensão 

(PROECE), 253 de ensino de graduação (PROGRAD) e 569 de pesquisa (PROPP). 

● Ciência, Sociedade e Paisagem: Estudos de Organização do Espaço Físico 

e seus Reflexos Institucionais: o Laboratório da Paisagem e a UFMS 

● 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 
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e a qualificação dos serviços e das políticas sociais voltadas a este segmento 

populacional.   

● Cursinho UFMS: No Brasil, com a unificação dos vestibulares para acesso 

às universidades públicas e particulares, por meio do ENEM - Exame Nacional do Ensino 

Médio – além de, o retorno do vestibular da UFMS, houve um crescimento significativo 

na quantidade de cursinhos preparatórios, principalmente nas redes particulares, com 

objetivo de preparar os jovens para a realização do exame. A UFMS, por meio da PROECE 

– Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte e em parceria com a PROGEP – UFMS Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, instituiu o Cursinho UFMS, em um instrumento de 

gerenciamento da política de recursos, possibilitando a solução para a problemática da 

educação popular e construindo juntos com os seus segmentos uma relação efetiva e 

contínua entre a comunidade e a Universidade, características da Extensão 

Universitária. 

● 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  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. 

● Escola  de Música: A proposta do programa é oportunizar o estudo 

musical, em diversas modalidades, para acadêmicos, servidores, comunidade interna e 

externa movendo acadêmicos e professores do Curso de Música da UFMS.  

● Programa  do  Esporte Universitário:  O programa garante bolsas para 

acadêmicos de graduação, visando despertar a vocação científica, extensionista e social, 

incentivando talentos potenciais, mediante a participação em Ações de Esporte 
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desenvolvidas e executadas com a sociedade sul-mato-grossense, e fortalecendo a 

integração curricular dessa atividade em um processo de flexibilização de currículo. 

● Rota Rupestre:  Este projeto tem como carro chefe a implantação do 

Arqueoturismo no estado de Mato Grosso do Sul, sendo contemplados os municípios 

Jaraguari, Rio Negro, Rio Verde, Figueirão, Alcinópolis, Coxim, Chapadão do Sul, Costa 

Rica e Paraíso das Águas, ambos possuidores de sítios arqueológicos com arte 

rupestre.  A Rota Rupestre além de verificar o aproveitamento dos sítios arqueológicos 

para visitação, implantação e desenvolvimento do Arqueoturismo no Estado de Mato 

Grosso do Sul e responder o quanto a influência dos fatores geográficos (aspectos 

físicos), políticos e a logística, será determinante para a implantação e desenvolvimento 

da Bioeconomia da região Norte do estado de MS através de divulgação e produção de 

produtos agregados a esta rota. Assim, partindo da arqueologia pode-se gerar 

estratégias de desenvolvimento e sustentabilidade (bioeconomia) inspirando-se no que 

cada município envolvido produz em artesanato, alimentos, turismo, assessorados por 

pesquisadores das Universidades Sul-mato-grossenses em parceria com outras 

universidades brasileiras, possibilitando a aplicação de novos conhecimentos para 

possibilitar a geração de novos empregos e produção e comércio de produtos 

sustentáveis, ambientalmente amigáveis e competitivos. 

● Vem  pra  UFMS:  O Programa Vem pra UFMS proporciona aos 

estudantes/visitantes o contato com a cultura da UFMS, seus espaços, seus cursos e 

saberes. Duas frentes de trabalho compõem o “Vem pra UFMS”. A primeira refere-se à 

visita guiada dos estudantes das escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul e 

estados vizinhos pelos espaços da UFMS (cidade universitária e campus). A segunda 

objetiva levar conhecimentos e divulgação da UFMS às escolas de Mato Grosso do Sul, 

a partir de exposições itinerantes, e-mails, lives e visitas de pesquisadores às escolas. 

● Mais  Cultura: Promove o desenvolvimento artístico da comunidade 

interna e difundir a arte na sociedade sul-mato-grossense por meio de circulações de 

apresentações, palestras, oficinas e workshops das diversas linguagens artísticas. 

● Atendimento  veterinário  especializado  à  comunidade  Sul‐Mato‐

Grossense:  O objetivo é oferecer atendimento médico-veterinário especializado à 

sociedade sul-mato-grossense, com consequente treinamento teórico-prático para 
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alunos da graduação, pós-graduação, profissionais médicos veterinários, e a 

comunidade em geral. 

● Programa de Atenção à Saúde Bucal ‐ Proasb: objetivo de proporcionar 

à comunidade, o acesso a serviços odontológicos e principalmente inerentes à saúde 

bucal. 

● Rede Ciência no Pantanal: Coordenado por um grupo de educadores 

com diversificada experiência em pesquisa e aplicação de metodologias de ensino de 

Ciências, o programa pretende desenvolver meios e recursos didáticos que auxiliem na 

promoção da alfabetização científica e de atividades investigativas de ensino, junto aos 

professores e estudantes da educação básica.  

3.2.2.11.1 Ações de extensão, cultura e esporte 

 

A Diretoria de Cultura e Esporte – DICE, é a unidade responsável pelo fomento, 

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

culturais da UFMS.  

Festival Universitário da Canção – O Festival Universitário da Canção (FUC) é o 

mais tradicional evento musical promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS), com 22 edições realizadas. O Festival Universitário da Canção é realizado 

pela UFMS desde 1987. No ano de 2022 foram estipuladas duas categorias de 

participação, a categoria Música Popular e a Música de Câmara. Após seleção foram 

gravadas 10 canções da categoria Música Popular e 6 canções da categoria Música de 

Câmara e publicadas no canal da TVUFMS no YouTube. Também foram premiadas seis 

canções nas categorias, Melhor Música Popular, Melhor Canção de Câmara, Melhor 

Interprete, Composição Revelação, Melhor Poesia Original e Melhor Construção 

Melódica Harmônica. 

 Movimento Concerto – O Movimento Concerto é um projeto que promove 

concertos musicais a partir dos projetos de pesquisa e ações de cultura do Curso de 

Música da UFMS. Além disso, recebe convidados de outras IES que difundem sua 

produção acadêmica e desenvolvem atividades didáticas junto aos alunos da UFMS. Por 

fim, visa a expansão de suas atividades no Câmpus Campo Grande e nos demais Campo 

do interior. 
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No ano de 2022 foram realizados 13 concertos musicais transmitidos pelo canal 

da TVUFMS no YouTube. 

 Eventos Institucionais – Promovendo o desenvolvimento artístico da 

comunidade interna e difundir a arte na sociedade sul-mato-grossense por meio de 

circulações de apresentações, palestras, oficinas e workshops das diversas linguagens 

artísticas. Foram organizados os eventos institucionais: para a recepção aos calouros da 

UFMS foi organizado o Show de Verão com a apresentação do músico Gabriel Sater, em 

homenagem às mulheres, em março, foi realizado o Pocket Show com apresentação dos 

músicos Marcelo Fernandes e Ana Gaborim,  O Arraiá da UFMS aconteceu em agosto 

com a transmissão do show do grupo Tradição e em dezembro com a participação da 

banda Urbem, do Grupo PCIU e do músico Guilherme Rondon foi realizado o Natal Luz. 

 Festival Mais Cultura – A oitava edição do Festival Mais Cultura aconteceu em 

formato híbrido, com atrações on-line e presenciais, de 22 de outubro a 5 de novembro. 

Sua programação contou com oficinas, palestras e workshops e ainda com 

apresentações artísticas de música, dança, mostras de artes visuais e cinema. 

 Semana Mais Esporte 2021: Evento On-line - A terceira edição contou com 

diversas atividades virtuais voltadas para toda a comunidade. O objetivo foi sensibilizar 

e promover o interesse pela prática de atividade física e esportiva, promovendo a 

integração entre os estudantes, servidores e professores da UFMS, bem como atletas, 

estudantes de outras instituições de ensino e profissionais de Educação Física de Mato 

Grosso do Sul. 

A programação foi on-line, de 16 a 19 de junho de 2021, com diversas atividades 

como palestras, mesas-redondas e workshops, estimulando o debate científico sobre 

prática de atividade física e esportiva durante a pandemia da covid-19, bem como 

capacitação de professores e formação dos estudantes de educação física. As atividades 

foram transmitidas pelo canal TV UFMS e outras pelo YouTube da Diretoria de Extensão 

e também foi utilizado como meio de transmissão o perfil no Instagram da 

Sepes/Dice/UFMS. 

 10º Volta UFMS – 2021 e II Caminhada nos Câmpus UFMS - A 10ª edição da Volta 

UFMS foi realizada em 7 de novembro e  reuniu as modalidades corrida (7 km), 

caminhada (3,5km) e maratoninha (400m), que envolve a comunidade universitária e a 

população externa à UFMS na Cidade Universitária, enquanto que a caminhada foi 
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executada, exclusivamente, nos campos que aderiram a proposta (CPAR, CPCX, CPAQ, 

CPAN, CPTL e CPNV) cujo percurso foi de 3,5 km. O objetivo geral deste evento foi 

fomentar a prática de atividade física por meio da corrida e caminhada para a promoção 

da saúde entre as pessoas de diferentes faixas etárias, bem como promover a integração 

da comunidade universitária junto à comunidade externa. 

 Esporte e Saúde – Visando estimular a prática regular de atividade física, 

buscando incorporar a adoção de um estilo de vida ativo e saudável entre a comunidade 

acadêmica. Neste sentido foram realizadas as ações, o projeto Mova-se com 

transmissão de lives de atividade física e meditação guiada, entre outras práticas, 

“Sábado de futebol no Morenão” que organizou a prática do futebol no Estádio 

Universitário Pedro Pedrossian. Os espaços esportivos da Cidade Universitária, quadras, 

complexo aquático e pista atlética ficaram disponíveis para o uso pela comunidade 

interna através de agendamentos organizados pela Secretaria de Projetos e Eventos 

Esportivos. 

 

Cursos de Especialização Lato Sensu 

A Secretaria de Especialização e de Aperfeiçoamento (SEESP) é a unidade 

responsável pelo suporte administrativo e técnico dos cursos de pós-graduação lato 

sensu e cursos de aperfeiçoamento da UFMS. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu são programas de nível superior e de 

educação continuada, com duração máxima de dois anos, com o objetivo de 

complementar e atualizar a formação acadêmica, incorporar competências técnicas e 

desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no 

mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por profissionais tecnicamente mais 

qualificados para o setor público, empresas e organizações do terceiro setor, tendo em 

vista o desenvolvimento do país. 
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Os seguintes cursos de Especialização foram realizados em 2021: 

Tabela 26 - Cursos de Especialização Lato Sensu 

Curso 
Unidade  ou 
Campus  que 
ofertou o curso 

Quantidade  de 
alunos 
matriculados 

Alfabetização e Letramento  CPAN  39  
Gestão de Organizações Públicas e Privadas na 
Contemporaneidade CPAQ 13  

Gestão Organizacional e Negócios  CPNA 28  
Ensino de Sociologia CPNV 180 
Linguística Aplicada e Ensino de Línguas  FAALC  149  
Gestão em Segurança Pública  FADIR 169 
Educação Inclusiva com Ênfase em Libras  FAED 134 
Cuidado às Condições Crônicas em Atenção 
Primária de Saúde  FAMED 7 

    719 alunos 
atendidos 

 

Formação de professores 

 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. 

Com a pandemia tivemos que mudar o modo em como oferecemos cursos e palestras, 

então usamos muito a plataforma AVA/Moodle, o Google Meet, o StreamYard e 

inauguramos o nosso Canal no YouTube. 

No primeiro semestre de 2021 retomamos o projeto do E-book "Caderno da 

Escola de Extensão: mosaico de relatos de experiência de ações 2018 e 2019", que foi 

idealizado pela antiga coordenadora da SEFOR e em 2020 foi colocado em andamento. 

Enviamos este ano para o edital da Agecom e ele foi aprovado para ser publicado em 

2022. 

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 SEFOR realizou articulações junto à 

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 
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funcionários para a participação em atividades de formação desenvolvidas na UFMS. Em 

2021, ainda mediamos o contato da SEMED com a FAED sobre a demanda de um curso 

de formação para Formadores. A prof Lilian Caldeira assumiu o curso, cadastrou-o no 

SIGPROJ e o iniciou em setembro. 

Cabe dizer que todas as ações da SEFOR tiveram custo zero, nenhum palestrante 

externo cobrou pró-labore, e descobrimos professores da UFMS realizando trabalhos 

muito interessantes. 

Outros cursos oferecidos em 2021: 

 I) Curso de Formação Inicial à Docência na Educação Superior da UFMS - Turma 

6 

Esse curso, que faz parte do  Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), em 

parceria com a PROGRAD, PROGEP e AGEAD, teve como público-alvo os servidores que 

ingressaram recentemente na Carreira do Magistério Superior e que não participaram 

ou concluíram edições anteriores. O curso teve 78 inscritos e palestras online realizadas 

em forma de Lives (síncronas), e atividades assíncronas no AVA/Moodle. 

II) Curso Microsoft Word para Acadêmicos (público interno e externo) 

O curso foi oferecido pela primeira vez no início de 2020.1 no âmbito do Edital 

de Enfrentamento à COVID 19. Em 2021, foi mantido fora do âmbito deste edital. O 

curso foi desenvolvido na plataforma Moodle da UFMS, tem 16h e é totalmente auto 

instruído. Foram oferecidos até 2021.2, cinco chamadas (ver quadro), totalizando 6422 

inscritos. O curso oferece certificação opcional para aqueles que preencherem um 

questionário de satisfação ao final do mesmo. No total, foram emitidos 1146 certificados 

na soma das ofertas. 

O público atendido pelo curso em 2021 foi de 1753 pessoas. Na chamada de 

2021.2 quatro novos módulos foram acrescentados, elevando a carga horária do curso 

de 16 para 20 horas. 

III) Curso de formação continuada de gestores e coordenadores: diálogos e 

reflexões sobre a escola 

Realizamos um curso de extensão de 80h para diretores e coordenadores da 

Secretaria Municipal de Terenos, primeira ação referente a um Acordo de Cooperação 

entre UFMS e Prefeitura de Terenos. O curso atendeu 25 participantes, dentre eles: 

diretores, coordenadores, técnicos da Secretaria de Educação e a Secretária desta pasta. 
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Ele ocorreu de agosto a dezembro de forma semipresencial, com módulos no Moodle, 

encontros presenciais e via Google Meet.  

IV) Projeto Conectar 2.1 – palestras (online) educacionais 

As Lives (palestras online) do projeto Conectar visam apresentar e capacitar os 

servidores quanto às rotinas administrativas e, ainda, oferecer capacitação para 

docentes (público interno e externo) em relação à Metodologias Ativas e outros temas. 

O projeto começou em 2020 a partir de temas sugeridos pelo prof Ruy (ex PROGRAD) e 

prof Camila (vice-reitora), começamos com 9 Lives transmitidas pelo StreamYard no 

YouTube, as quais tiveram uma média de 230 visualizações, mas alguns vídeos 

ultrapassaram 400 visualizações. 

Em 2021 ampliamos o projeto, alguns temas foram sugeridos por professores da 

rede municipal de Educação de Campo Grande. No total foram 24 Lives, em média 

tínhamos uns 50 participantes assistindo de forma síncrona, mas muitos dos vídeos 

ultrapassaram 300 visualizações no Canal da SEFOR no YouTube. 

 

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 

Para divulgar as pesquisas científicas, os cursos da UFMS e colocar em prática a 

Missão do programa Institucional VEM PRA UFMS, a fim de traçar o melhor plano para 

captar e engajar os adolescentes do ensino médio e trazê-los ao universo UFMS, ações 

foram colocadas em prática como: 

A presença e captação de seguidores nas redes e mídias sociais. Esta  se deu pela 

necessidade criada na situação pandêmica em que se vive, a qual a aglomeração 

deveria/deve ser evitada, portanto, o meio de conexão mais abrangente e utilizado 

são/foram as mídias sociais, também a faixa etária sendo um fator contribuinte para 

utilizar esta ferramenta pois o uso das mídias sociais é alto por parte dos adolescentes. 

Foi criado um banco de dados de informações das escolas estaduais, municipais 

e particulares do Mato Grosso do Sul, que oferecem a educação de nível médio - 

portanto os estudantes estarão prestando vestibular para ingresso numa faculdade em 

breve -  a fim de manter contato sobre os acontecimentos das pesquisas científicas, bem 

como a divulgação dos eventos, e visão dos alunos da UFMS sobre os cursos da 

universidade no qual o mesmo está inserido. Para estas escolas foram enviados via e-
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mail os dias e horários da lives, bem como as orientações para o vestibular e PASSE da 

UFMS. 

     Foram realizadas duas visitas aos laboratórios da UFMS (Centro de 

processamento Celular (CPC) e no laboratório da Unidade de Tecnologia de Alimentos 

(UNITAL) , nos meses de novembro e dezembro, e experimentos foram realizados junto 

aos alunos de duas escolas estaduais de Campo Grande - MS. As visitas aos laboratórios 

de  pesquisa  promoveram aos alunos do ensino médio a experiência de estar num 

laboratório participando de uma pesquisa científica. 

  Aos sábados foi realizado o Vem pra UFMS no Parque, que com a participação 

de 5 bolsistas, para atendimento ao público, fizeram atividades lúdicas e guiaram os 

visitantes pelos monumentos da física. O evento durou de 13 de outubro a 11 de 

dezembro de 2021. No horário das 8:00h às 11:30h. O Vem pra UFMS: Sábado no 

Parque, atendeu 252 visitantes presencialmente. 

 O projeto do Cursinho UFMS, este ano excepcionalmente online, matriculou 330 

alunos, atendeu 12 monitores bolsistas e contou com 6 professores. O cursinho contou 

com a compra da plataforma de questões online Super professor, com validade até 

novembro de 2022. Às quintas-feiras foram realizadas lives (15) com os alunos do 

cursinho, sob mediação do coordenador sobre o tema profissões e professores da 

UFMS. A equipe da DIPC distribuiu 37 apostilas de cursinhos pré-vestibulares, como 

material de apoio, arrecadadas pela Atlética do Curso de Medicina da UFMS. 

Houve um evento de Educação Patrimonial no Município de Alcinópolis – tema: 

Arqueologia de MS, atendendo 69 professores da rede básica de educação e 33 alunos, 

projeto em parceria com MuArq/UFMS. 

Apoio e organização da ida da UFMS à 18a Feira de Ciência e Tecnologia em 

Brasília de 03 a 10 de dezembro de 2021. 

Tendo em vista as variantes de cada ideia, juntamente com suas necessidades 

operacionais no meio físico e digital, detalhamos os caminhos e metodologias 

realizadas. 

No total foram realizados 3.307 atendimentos de agosto a dezembro de 2021, 

diretamente.  
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Atendimentos da PROECE 

A Tabela 27 mostra o público atendido em 2021 em ações de extensão da Escola 

de Extensão, Especializações Lato Sensu, Cursos de Formação de Professores, Cultura e 

Esporte, Popularização da Ciência e de Programas de Extensão.  

Tabela 27 - Número de atendimentos presenciais e virtuais realizados diretamente e 
indiretamente pelas ações de extensão universitária em 2021. 

Unidade ou Campus  Público Interno 
Público 
externo 

AÇÕES DE 2020 VIGENTES EM 2021 52653 34243 
AGEAD 187 120 
AGINOVA 524 162 
CPAN 1345 2225 
CPAQ 2730 2243 
CPAR 310 212 
CCPS 151 196 
CPCX 73 36 
CPNA 147 164 
CPNV 1993 1568 
CPPP 40 320 
CPTL 3854 9944 
DIBIB 118 114 
ESAN 492 607 
FAALC 3274 4920 
FACFAN 715 2694 
FACH 1441 4636 
FACOM 18 30 
FADIR 972 419 
FAED 1405 5329 
FAENG 1556 2369 
FAMED 473 896 
FAMEZ 52 12 
FAODO 210 731 
INBIO 821 1762 
INFI 161 13 
INISA 1222 1091 
INMA 444 1445 
INQUI 400 2863 
PROADI 31 4 
PROAES 5146 178 
PROPP 413 0 
PROECE   (GAB) 24 578 
PROECE  (DICE) 680 430 
Projetos Culturais da PROECE 3106 449 
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Eventos Culturais On-line da PROECE 0 121407 
Eventos Esportivos On-line da PROECE 0 615 
Eventos Esportivos Presenciais da PROECE 880 1061 
Agendamento dos Espaços Esportivos 2772 0 
Especializações Lato Sensu 0 719 
Lives de Formação de Professores 0 3649 
Formação de Professores (incluindo cursos on-line) 1065 1000 
Popularização da Ciência 0 3307 
Total de pessoas atendidas em projetos de 
extensão, especializações, formação de professores, 
cultura, esporte e popularização da ciência 

91898 214861 

UnAPI   83 
Escola de Conselhos 3 316 
Cursinho UFMS 20 331 
Integra 5235 2528 
Progeli 16 1231 
Escola de Música 8 466 
Atendimento veterinário especializado à 
comunidade Sul-Mato-Grossense 295 32396 

Saúde e Cuidado Humano 372 78949 
Total de atendimentos - Programas de extensão 5949 116300 
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS EM AÇÕES DE 
EXTENSÃO 97847 331.161 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS (PUBLICO 
INTERNO + PÚBLICO EXTERNO) 429.008 

 

Considerações Finais 

 Este relatório apresenta um resumo das ações fomentadas e executadas pela 

Proece em 2021 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. 

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: todas as ações de extensão, cultura e de esporte estão 

comprometidas em atender, prioritariamente, à comunidade externa, ainda que seja 

possível, no âmbito da curricularização da extensão, que ações de extensão também 

atendam ao público interno de outras unidades.   

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 DIEX – 
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priorizam o a formação técnica, científica e humana do acadêmico. 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 2022;   

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 redução considerável de ações presenciais impactou fortemente a extensão da UFMS 

em 2021, 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. 

Ressaltamos também o já citado edital emergencial para enfrentamento dos 

efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, que resultou em milhares de 

atendimentos. 

Para o ano de 2022, vislumbra-se um cenário bastante desafiador, considerando 

o processo de curricularização da extensão, que já está sendo colocado em prática para 

fins de adaptação dos docentes, discentes e administração universitária. Pretende-se 

aumentar a quantidade de bolsas de extensão, bem como a quantidade de vagas em 

editais para participação de alunos em projetos de extensão, de popularização da ciência 

e nos programas institucionais de extensão.  
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3.2.2.12 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. 

 
 
 
 

3.2.2.12.1 Escritório Modelo de Assistência Judiciária ‐ EMAJ/FADIR14 

 
O curso Noções Básicas de Cálculo Rescisório (https://www.ufms.br/ultimos-

dias-para-inscricoes-em-curso-sobre-calculos-rescisorios/) foi ministrado em maio e 

junho de 2021 com apoio do CEMAJ, de forma gratuita, pela professora Joselita 

Prudente Ferreira, coordenado pelos professores Aurélio Briltes e Tchoya Fina. 

Entre os eventos ocorridos em 2021, podemos citar as participações em ações e 

eventos sociais, tendo colaborado em dezembro de 2020 e 2021 nas Expedições de 

Educação Ambiental no Pantanal, em parceria com a Polícia Militar Ambiental. Entre 

Campo Grande/MS, a área urbana de Corumbá/MS, bem como nas Comunidades 

Tradicionais do Pantanal Sul, foram percorridos mais de 1.300 km (a pé, caminhonete 

4x4, canoa, lancha, navio e até helicóptero). Conseguimos atender as regiões e 

Comunidades Tradicionais no Pantanal Sul, quais sejam: Castelo, Paraguai Mirim, São 

Francisco, Amolar, Barra de São Lourenço, Aldeia Indígena Guató e Porto Indio (divisa 

de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bolívia). A proposta da PMA foi proporcionar 

educação ambiental, assistência social, fornecimento de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e tutela em Direito do Trabalho, Assistência e Previdência Social. Foi 

emocionante a união das instituições, tais como: Ministério Público do Trabalho (MPT 

24ª Região), Tribunal Regional do Trabalho (TRT 24ª Região), Escritório Modelo de 

Assistência Jurídica da Faculdade de Direito da UFMS, Prev Fogo IBAMA, Instituto SOS 

Pantanal, ECOA, Instituto Acaia Pantanal, Exército Brasileiro e a Coordenadoria Geral de 

Policiamento Aéreo. Ao todo foram atendidas 402 pessoas. Já no recorte de 

atendimentos pelo Projeto foram em torno de 75 atendimentos jurídicos, sendo em 

torno de 30 típicos para ajuizamento de ações em matéria de seguridade social (direito 

                                            
14 https://praticajuridica.ufms.br/pagina-inicial-2/ 
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previdenciário e assistência social). Todos os protocolos de segurança foram adotados, 

e em virtude das dificuldades de acesso territorial, da vulnerabilidade histórica das 

comunidades tradicionais, agravada pelo incêndio que sofreram, tratou-se também de 

uma grande ação humanitária. Conforme links abaixo: 

https://www.pm.ms.gov.br/geral/pma-de-corumba-e-parceiros-realizam-a-5a-

expedicao-de-educacao-e-trabalhos-sociais-no-pantanal-e-atendem-a-402-ribeirinhos-

com-participacao-da-atriz-cristiana-oliveira/ 

https://bonitonet.com.br/v2/index.php/2021/11/30/iasb-e-pma-realizam-

expedicao-de-educacao-ambiental-no-pantanal/ 

http://tiny.cc/35mouz 

Em 2021, participamos também da equipe de execução da Inauguração do 

Juizado Especial Federal Itinerante com o desempenho de: cadastro, triagem, 

informação e encaminhamento da população; orientações jurídicas e administrativas; 

apoio na organização e desenvolvimento das atividades. Participação na Solenidade de 

Inauguração. A implantação do Atendimento Jurisdicional, sob a forma de Itinerância, 

visou promover condições de acesso à Justiça Federal das populações privadas do 

atendimento formal, residentes em locais de difícil acesso territorial, tais como: 

população ribeirinha, residentes em assentamentos e aldeias indígenas, buscando 

ampliar a interiorização da Justiça Federal da Terceira Região no Estado de Mato Grosso 

do Sul. Com isso, diante da natureza educativa e formação humanizada que a UFMS 

proporciona, em especial no Curso de Direito por meio do CEMAJ/FADIR, firmou-se essa 

parceria institucional entre a JFMS e o EMAJ/FADIR/UFMS nas linhas emancipatórias 

institucionais  que foi de grande utilidade pública, orgânica, social e institucional, em 

especial na promoção de assessoria jurídica aos jurisdicionados, com a supervisão de 

professores, para o cumprimento das horas obrigatórias de estágio supervisionado do 

EMAJ/FADIR/UFMS (https://www.jfms.jus.br/juizado-especial-federal-itinerante-

chega-a-corumba-de-16-a-20-de-novembro). 

Ademais, é 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: 

https://www.ajufe.org.br/expedicao-da-cidadania;  
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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/ . 

Diante disso, é possível demonstrar alguns números das atividades realizadas em 

2021, que foram: 

Atividade  Quantidade 

Atendimentos realizados no Plantão Jurídico 
com uso tecnologias da informação e 
comunicação, como whatsapp, email e telefone 

253 

Andamentos processuais (dados do Gestor 
Jurídico FAZ/SEDEP) 809 

Compromissos agendados (dados do Gestor 
Jurídico FAZ/SEDEP) 112 

Sessão de julgamento com sustentação oral 01 
Alcance social (pessoas totais cadastradas no 
Gestor Jurídico FAZ/SEDEP) 673 

Spots informativos na Rádio UFMS Mais de 2.500 
reproduções 

 

Já atuaram mais de 25 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, quanto 

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 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/). 

Assim, conclui-se que se realiza com excelência a função social que a Prática 

Jurídica possui, promovendo o acesso à justiça à população, ao lhe fornecer informações 

e orientações 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 
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instrumentalidade eficiente do projeto, a expectativa é que ele permaneça ativo mesmo 

após a pandemia. No quadro a seguir, destacam-se os aspectos mais relevantes para a 

gestão da EMAJ/FADIR, quanto à responsabilidade social, verificando-se as fragilidades 

e ações de melhorias que necessitamos: 

Quadro 22 - Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de Assistência 
Judiciária/FADIR. 

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 à 
comunidade 
hipossuficiente; 
recebimento de 
premiações e doações 
de móveis e veículos; 
execução do Contrato 
Nº 63/2019-UFMS com 
apoio da FAPEC e 
fomento do MPT. 

Ausência de sistemas 
de informação próprio; 
Necessidade de 
captação de fonte de 
recursos próprios e/ou 
externos; 
Escassez de servidores. 

Elaboração de 
convênios e parcerias 
institucionais 

3.2.2.12.2 Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ/CPTL 

 

A nova dinâmica administrativa, iniciada em 2019, ainda em execução para 

implementação, possibilitou enfrentar o período pandêmico com a proteção de pessoas 

e a não interrupção das atividades desenvolvidas, atendendo a população de Três 

Lagoas e região da melhor forma possível, respeitando as recomendações de 

biossegurança. 

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, 

viabilizou a estruturação de 3 (três) Laboratórios de Práticas Jurídicas reais, 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: RESOLUÇÃO Nº 873- CAS/CPTL/UFMS, DE 12 DE MAIO DE 2021 - SEI nº 

2568256; 2. Núcleo de Mediação e Conciliação – Processo nº 23448.000246/2020-80 – 
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Constituição: SEI nº 1765598 – Indicação de Professor Responsável: SEI nº 2287632 – 

Regulamento do Laboratório: RESOLUÇÃO Nº 874-CAS/CPTL/UFMS, DE 12 DE MAIO DE 

2021 - SEI nº 2568364; 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: RESOLUÇÃO Nº 876-

CAS/CPTL/UFMS, DE 12 DE MAIO DE 2021.SEI nº 2568593. 

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 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 ano de 2021, mesmo diante dos desafios trazidos pelo período pandêmico, o 

EMAJ/CPTL realizou: 

 

Modalidade Extensão: Atividade Público beneficiado Link divulgação 

 
Projeto ASA - Além 
da Sala de Aula - 
Laboratório de 
Desenvolvimento 
Humano, sob 
coordenação da Prof 
responsável: Prof.ª 
Dr.ª Heloisa Helena de 
Almeida Portugal 

Capacitação Ações 
Afirmativas para 
Negros e 
Heteroidentificação 
(03 a 06/11/2021): 
https://www.even3. 
com.br/capacitacao_ 
heteroidentificacao 7064 https://www.projeto 

asa.net.br/ 

Curso de 
Governança em 
Proteção de Dados 
(25/09/2021 – 
01/12/2021): 
https://www.even3. 
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com.br/privacidade2 
021 

Capacitação sobre 
Bullying Escolar 
(23/10/2021): 
https://www.even3. 
com.br/capacitacao_ 
bullying_escolar/ 
Capacitação Ações 
Afirmativas para 
Negros e 
Heteroidentificação 
(03 a 06/11/2021): 
https://www.even3. 
com.br/capacitacao_ 
heteroidentificacao 
Curso de 
Governança em 
Proteção de Dados 
(25/09/2021 – 
01/12/2021): 
https://www.even3. 
com.br/privacidade2 
021 

Laboratório: Núcleo 
de Apoio e 
Assistência 
Judiciária, Prof.ª 
responsável: Dr.ª 
Dr.ª Caricielli Maísa 
Longo 

ATENDIMENTOS: 
Orientação: 31 
Judicialização: 24 
Para andamento 
processual: 19 

presenciais 
15 
 
videoconferência 
59 

74 

AUDIÊNCIAS: 

Instrução e 
Julgamento: 06 
 
Sessão de Mediação 9 
- Art. 695 CPC/2015: 
03 

9 

 

No Quadro abaixo são apresentadas as fragilidades e potencialidades 
observadas no Escritório Modelo de Assistência Judiciária do CPTL, em 2021. 
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Quadro 23 - Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de Assistência 
Judiciária/CPTL. 2021. 

  
Potencialidades  Fragilidades 

Ações  de  melhorias  
(vigentes ou previstas) 

Corpo 
docente 

1. Compromissado com a 
finalidade das atividades 
desenvolvidas. 
2. Solícito no atendimento 
das 
demandas dos 
laboratórios. 
3. Em 2021, a equipe de 
professores 
orientadores junto aos 
Laboratórios do 
EMAJ/CPTL encerrou o ano 
letivo 
mantendo 4 professores 
efetivos. 

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. Atende os 
procedimentos 
imprescindíveis para o 
desenvolvimento das 
atividades do 
laboratório NAAJ.  
2. Capacidade para 
aprender novas 
atividades.  
3. Ética profissional. 
4. Organização e 
manutenção da 
ordem nos laboratórios. 
5. Zelo pelo patrimônio 
público 
destinado ao laboratório. 

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 
outros imprevistos que o 
servidor está 
sujeito. 
2. Excesso de trabalho 
para 
execução por um único 
servidor. 

1. Solicitado contratação 
de 2 
estagiários como solução 
paliativa e 
temporária. Aguardando 
contratação. 
2. Solicitação de mais um 
técnico 
administrativo para dar 
suporte às 
atividades desenvolvidas 
nos 
laboratórios. 

 

3.2.2.12.3 Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ/CPAN 

 
O Escritório Modelo de Assistência Judiciária – EMAJ é um órgão sem finalidade 

lucrativa, de duração por tempo indeterminado e com vínculo jurídico e didático-
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pedagógico com o Curso de Direito do Campus do Pantanal da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. 

Em 2021, houve um aumento na demanda por atendimento realizado pelo EMAJ, 

que somaram um total de 54 (cinquenta e quatro), divididos entre 34 (trinta e quatro) 

orientações verbais e encaminhamentos diversos, e 20 (vinte) atendimentos que 

geraram novos processos ou impulsionamentos nas ações já existentes.  

 Ainda em 2021, o EMAJ participou do Feirão da Cidadania, evento promovido 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de 

Corumbá, ocorrido entre os dias 8 e 12 de novembro. A ação tinha como finalidade 

prestar diferentes tipos de atendimentos gratuitos à população de Corumbá, Ladário e 

região. Ali o EMAJ atendeu 33 (trinta e três) pessoas fornecendo orientações e 

encaminhamentos variados. O evento foi destaque na mídia local e também no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.15 

No Quadro 24 são apresentadas as fragilidades e potencialidades observadas no 

EMAJ/CPAN, em 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 https://www.tjms.jus.br/noticia/60126 
https://www.corumba.ms.gov.br/2021/11/feirao-da-cidadania-acontece-ate-a-sexta-feira-dia-12-

no-jardim-da-independencia/ 
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Quadro 24 - Fragilidades e potencialidades do Escritório Modelo de Assistência 
Judiciaria /CPAN. 2021. 

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 
- Acesso à justiça de 
modo a garantir a 
observância de 
princípios 
constitucionais e 
infraconstitucionais 

- 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; 
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; 
d) Implementar 
campanhas de 
publicidade dos 
serviços prestados 
pelo EMAJ, por 
intermédio de 
banners, outdoors e 
outras mídias 
disponíveis. 

Fonte: CPAN. 2021. 
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3.2.2.13 Memorial Henrique Spengler – CPCX16 
 

O Memorial Henrique Spengler desenvolveu as seguintes atividades no período 

de 2021: 

● Organização temática do acervo documental que compõe o Centro de Documentação 

Histórica existente no referido Memorial. 

● Divulgação da produção de visita virtual ao Memorial, apresentando o artista 

plástico e suas obras à comunidade escolar e não escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=pL-liLL5b9c&feature=youtu.be , Essa 

produção foi resultado 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.  

● Visitação de estudantes da comunidade escolar local e regional e ainda, 

pesquisadores (as) com a apresentação do Memorial Henrique Spengler e do 

acervo bibliográfico e das artes plásticas do artista.  

● Apresentação de comunicações e resultados parciais de pesquisa em eventos 

científicos. 

 

No Quadro 25 destacam-se os aspectos mais relevantes para o Memorial 

Henrique Spengler, quanto à responsabilidade social. 

Quadro 25 - Fragilidades e potencialidades do Memorial Henrique Spengler – CPCX. 
2021. 

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. 
Ambiente e 
instalações 
inadequadas para a 
preservação da  
obras 

Continuidade de 
realização de projetos 
que visibilizem o 
acervo, como 
exposições e visitas 
guiadas. 
Adequação do 
Ambiente e das 
Instalações. 

                                            
16 https://cpcx.ufms.br/memorial 
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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; 
Digitalização das obras 
para consulta pública 
 

 
    

    
    
    

Fonte: CPCX. 2021 
 
 
 

3.2.2.14 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). 

 

3.2.2.14.1 Unidade de apoio: Clínica de Psicologia – FACH 

 

A Clínica de Psicologia (CLIPS) é uma Unidade de Apoio Pedagógico (UAP) da 

Faculdade de Ciências Humanas (FACH), subordinada administrativamente à Direção 

da FACH/UFMS e tecnicamente ao Curso de Psicologia. É um serviço que oferece 

atendimento psicológico à comunidade, a partir dos estágios supervisionados aos 

acadêmicos do curso de Psicologia e dos atendimentos realizados pelas psicólogas 

técnicas. Cabe ressaltar que possui uma dupla função: 

1) oferecer atendimento psicológico de qualidade à população de Campo Grande e 2) 

contribuir para a formação profissional dos acadêmicos de Psicologia da FACH/UFMS. 
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Ações desenvolvidas em 2021 

Ao longo de 2021 foram realizados atendimentos psicológicos (entrevista de 

triagem, psicoterapia individual e grupo com acadêmicos) de modo online e presencial. 

A entrevista de triagem se caracteriza por ser um atendimento breve, na maioria das 

vezes ocorre em uma única sessão, com o objetivo de acolher o usuário e identificar 

sua queixa. Já a psicoterapia se caracteriza por ser um atendimento contínuo, em geral 

na frequência semanal ao longo de meses ou anos. Foram atendidos adultos/idosos, 

adolescentes e crianças, conforme tabela abaixo: 

Tabela 28 - Atendimentos realizados em 2021 

Descrição  Quantidade 

Triagem 121 

Psicoterapia 256 
                                                               Fonte: CLIPS/FACH/UFMS (2021) 

No que se refere à tabela acima, cabe destacar que entre as 256 pessoas que 

foram contactadas para início de psicoterapia no ano de 2021, aproximadamente 76 

(30%) continuam em atendimento. O motivo principal do encerramento pode ser 

caracterizado da seguinte forma: 

1) alta, 2) desistência, 3) falta/desligamento, 4) encaminhamento para outro serviço, 

5) sem contato (telefone inexistente, incorreto, não atende ligação). 

As 121 triagens realizadas se caracterizam conforme tabela abaixo:  

Tabela 29 - Triagens realizadas em 2021 

Descrição  Quantidade  % 

Triagem criança 19 16% 

Triagem adolescente 31 25% 

Triagem adulto/idoso 71 59% 

TOTAL 121 100% 
                                                  Fonte: CLIPS/FACH/UFMS (2021) 

Tabela 30 - Pastas encerradas em 2021 

Descrição  Quantidade  % 

Psicoterapia criança 10 5% 

Psicoterapia adolescente 46 26% 

Psicoterapia adulto/idoso 124 69% 

TOTAL 180 100% 
                                           Fonte: CLIPS/FACH/UFMS (2021) 
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No período de 06/08/2021 a 06/12/2021 as inscrições foram reabertas apenas 

para o público adulto e adolescente, sem ampla divulgação, recebendo 97 inscrições: 

28 adolescentes (29%) e 69 adultos (71%). Dentre esses, alguns foram triados. No final 

de 2021, o total de usuários que ainda aguardavam triagem corresponde à tabela 

abaixo: 

Tabela 31 - Pacientes aguardando triagem 

Descrição  Quantidade  % 

Psicoterapia criança 17 23% 

Psicoterapia adolescente 19 25% 

Psicoterapia adulto/idoso 39 52% 

TOTAL 75 100% 
                                                     Fonte: CLIPS/FACH/UFMS (2021) 

 
Já o número de pessoas aguardando psicoterapia está abaixo descrito:  

 

Tabela 32 - Pacientes aguardando psicoterapia 

Descrição  Quantidade  % 

Psicoterapia criança 27 51% 

Psicoterapia adolescente 4 7,50% 

Psicoterapia adulto/idoso 22 41,50% 

TOTAL 53 100% 
                                               Fonte: CLIPS/FACH/UFMS (2021) 

 

O atendimento em grupo ocorrido em 2021 foi oferecido aos acadêmicos de 

Psicologia da UFMS e teve como objetivo proporcionar aos participantes vivências para 

autoconhecimento com ênfase nas habilidades e preferências profissionais e 

possibilitar momentos de maior contato com as áreas da Psicologia, por meio de roda 

de conversa com psicólogos atuantes no mercado de trabalho. Os integrantes do grupo 

puderam tirar dúvidas e conhecer melhor as principais atividades desempenhadas por 

psicólogos das áreas organizacional, escolar e clínica, principalmente. Dezoito 

acadêmicos se inscreveram, mas somente oito participaram. No decorrer dos 

encontros, três encontraram estágio e uma desistiu, permanecendo até o final, 

portanto, quatro acadêmicos. 
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- Realização de eventos técnicos-científicos 

Ao longo do segundo semestre, foi realizado o Ciclo de  Palestras Online da 

CLIPS/FACH, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia da 14ª região, com a 

participação de acadêmicos do curso de Psicologia sobre diversos temas da prática 

profissional. 

Além disso, em 26 de novembro de 2021, foi realizado II Encontro da Clínica de 

Psicologia  da  FACH/UFMS, que ocorreu de modo online e teve a participação de 

acadêmicos, docentes e psicólogos-técnicos da UFMS. Nesse encontro foram 

discutidos casos clínicos atendidos no âmbito da universidade, a partir de diferentes 

abordagens teóricas, além de contar com a participação de relatos de experiências de 

ex-alunos. 

Análise e avaliação das ações realizadas 
 
Pontos positivos: 
 

- Atuação dos supervisores e técnicas, 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; 

- Reorganização do acervo de testes psicológicos em planilha online, 

facilitando a retirada de materiais para fins de ensino-pesquisa-extensão; 

- Informatização dos dados em planilha online (lista de inscritos e arquivo-

morto) a fim de melhor organizar o processo de trabalho; 

- Retorno das reuniões entre supervisores, técnicas e coordenação da CLIPS, 

para discussão e reorganização das atividades desenvolvidas no serviço; 

- Integração com outros setores da Universidade na realização do Encontro da 

Clínica de Psicologia; 

- Redução da fila de espera de novos interessados em atendimentos 
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psicológicos e reabertura da lista de inscrições; 

- Solicitação de compra de novos brinquedos e itens pedagógicos para 

organização do consultório infantil. 

Pontos negativos: 

- Impactos da pandemia do COVID-19; 

- Finalização do contrato da bolsista-estagiária; 

- Baixa oferta de atendimento infantil (ludoterapia, avaliação psicológica, 

queixa escolar), em função da ausência de docentes supervisores que orientem essa 

modalidade de atendimento; 

- Baixa participação dos docentes do curso na oferta de estágios e atividades 

na Clínica de Psicologia; 

- Dificuldades na atualização dos prontuários físicos, em função do ensino 
remoto. 

Quadro 26 - Fragilidades e potencialidades - Clínica de Psicologia – FACH 2021 

Itens/aspectos/que sitos  Potencialidades  Fragilidades 
Ações/estratégias  na 
busca de melhorias 

Número de vagas para 
atendimento, conforme 
possibilidade ofertada pela 
CLIPS 

Definir períodos para inscrição na 
CLIPS;  
Definir número de vagas 
disponíveis; 
Definir serviços ofertados à 
população; 
Diminuir a fila de espera  e 
dinamizar os atendimentos 

Estágio de triagem com 
número de triagens 
realizadas maior do que 
de vagas para psicoterapia 

Discutir em reunião 
com supervisores e 
técnicas 

Incentivar o quantitativo 
de projetos de extensão e 
oferta de estágios 

Aumentar o número dos usuários 
atendidos; Diminuir fila de espera 

Baixa adesão por parte 
dos docentes 

Enfatizar a 
importância da 
proposta junto a 
professores da 
graduação e pós-
graduação 

Efetivar sistema de plantão 
psicológico e 
atendimentos mais breves 

Minimizar tempo de espera entre 
a inscrição e primeiro 
atendimento; Encaminhar mais 
rapidamente casos que não são 
perfil da CLIPS 

Aumento de lista de 
espera para psicoterapia 
(?) 

Discutir em reunião 
com supervisores e 
técnicas 

         Fonte: CLIPS/FACH/UFMS (2021) 
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3.2.2.14.2 Unidade de apoio: Clínica‐Escola de Psicologia – CPAR   

 
Ações desenvolvidas em 2021 

Ao contrário do ano anterior (2020), para garantir e contribuir com a qualidade 

de vida do público-alvo e com o desenvolvimento profissional dos acadêmicos em 

formação durante a Pandemia de COVID-19, a COE e os docentes providenciaram e 

inovaram meios e instrumentos necessários em segurança para o retorno dos estágios 

obrigatórios, bem como das sessões de Acolhimento em alternativa, por meio da 

implantação da telepsicologia e de formulário online de cadastro, disponível no seguinte 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFFoJtq86glFawEVuLgnWLHOHz3wh_kR

cuBAcQOJs-gf47sw/viewform 

Inicialmente, contemplou-se uma excelente recepção e alta procura por parte do 

público-alvo, apesar de algumas carências e dificuldades observadas ao longo do 

semestre, tais como possuir efetivamente meios tecnológicos, um certo tipo de 

conhecimento em manejá-los e a disponibilidade de sinal de telefonia e de Internet na 

região, tanto de ordem técnica das operadoras, quanto financeira não só dos clientes, 

mas também dos acadêmico-estagiários. 

Desta forma, o Câmpus de Paranaíba se articulou e para sanar os obstáculos 

mencionadas acima foram disponibilizados microcomputadores, câmeras de vídeo 

(webcam), fones/microfones e acesso a Rede de Internet em salas preparadas, com a 

observância e a aplicação das normas sanitárias, de acordo com o Plano de 

Biossegurança, versão vigente naquela época. 

Por conseguinte, para divulgar a nova modalidade de Acolhimento, enviou-se 

comunicação externa (ofícios) para diversos órgãos públicos e privados, tais como 

postos de saúde, hospitais, secretarias, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e rádios, afora 

entrevistas concedidas e compartilhamento nas redes sociais e nos canais oficiais. 

Por outro lado, algumas fragilidades de aspecto organizacional ainda não 

puderam ser sanadas, devido ao surgimento do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e a 

imposição do home office (teletrabalho), a fim de atingir o isolamento e o 

distanciamento sociais máximos para achatar a curva de contagiados, não sobrecarregar 
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o sistema público de saúde e proteger as comunidades universitária e externa, bem com 

os familiares destas. 

Outrossim, postergou-se, para os anos de 2021 e 2022, a continuidade dos 

trabalhos e dos investimentos com a esperança do fim desta pandemia e a volta da 

normalidade presencial para se prosseguir com a prática e a conclusão efetiva de poucas 

ações de melhorias vigentes ou previstas elencadas no Quadro 35, sem contar aquelas 

de ato contínuo, visto que se referem à substituição ou ao consumo.  Por isso, optou-se 

por mantê-las na respectiva tabela. 

Além do mais, apesar dos problemas surgidos, conseguiu-se realizar avanços, 

sobretudo na criação do atendimento virtual para os interessados, por meio de acesso 

e de contato de aplicativos virtuais, como o WhatsApp Business®, em substituição da 

recepção e da informação presenciais, com o objetivo de manter as já consagradas 

agilidade e disponibilidade desta secretaria. 

Por fim, realizaram a manutenção preventiva na fachada do bloco 

correspondente desta Seção na aparência (reforma e pintura) predial. 

Tabela 33 - Clientes atendidos no ano de 2021 

  

ACOLHIMENTO  + 
PSICOTERAPIA 

TOTAL de Clientes 
atendidos 

FEMININO  38 
MASCULINO  171 
Adulto  188 
Adolescente  21 
Criança  - 
TOTAL  209 

                                                   Fonte: Clínica-Escola de Psicologia – 
              CPAR. 2021.  
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Quadro 27 - Fragilidades e potencialidades - Clínica-Escola de Psicologia – CPAR  2021. 

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, Sala de Aula e 
de uso dos estudantes 
climatizadas; 
 
Aquisições concretizadas 
de materiais de consumo 
escolares e de 
brinquedos;  
 
Disponibilização de 
assentos para obesos e 
cadeira de rodas em prol 
da inclusão social; e 
 
Balança para pesagem 
humana disponível no 
inventário. 
 
Atendimento ao público-
alvo ofertado pela 
Secretaria, por meio da 
implantação da 
plataforma WhatsApp 
Business® de conversa 
instantânea online 
(disponibilidade e 
agilidade). 
 
Reforma e pintura da 
fachada predial. 

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 rotineira e 
reposição 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 (coletivo). 
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Social; 
 
Cidadania; 
 
Cultural; 
 
Pedagógico; 
 
Saúde; 
 
Científico; e 
 
Solidariedade. 

Providenciado meios e 
instrumentos 
necessários e seguros 
para o retorno dos 
estágios obrigatórios, 
bem como das sessões 
de Acolhimento em 
alternativa, por meio da 
implantação da 
telepsicologia e de 
formulário online de 
cadastro para contribuir 
com a qualidade de vida 
do público-alvo e com o 
desenvolvimento 
profissional dos 
acadêmicos em 
formação durante a 
Pandemia de COVID-19; 
 
 

 
Interrupção presencial 
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); 
 
 
 

Retorno presencial dos 
estágios obrigatórios 
(Plantão de Acolhimento 
e Psicoterapia). 
 
Continuação das sessões 
de Acolhimento e 
Psicoterapia em 
alternativa (online/home 
office), se necessário; 
 
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. 
 
Continuação 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. 2021. 
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3.2.2.15 Núcleo de Estudos Afro‐brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul (NEABI‐UFMS) 
 

Aglutinar as forças sociais que atuam pela promoção da igualdade racial e étnica 

e difundir o respeito às diferenças são propostas mestras do Núcleo de Estudos Afro-

brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (NEABI-UFMS). 

Formado por pesquisadores da UFMS, entre eles professores, graduandos e pós-

graduandos, o Núcleo também está aberto a ativistas que queiram estudar a história e 

a cultura africana, afro-brasileira e indígena, além dos problemas relativos a esses 

grupos, especialmente na realidade sul-mato-grossense. 

Em 2021, foram várias as atividades desenvolvidas pelo núcleo algumas delas são 

mencionadas abaixo: 

 

1.  Participação nas bancas de heteroidentificação para o ingresso de estudantes 

 - Professoras Thaize de Souza Reis e Eugênia Portela de Siqueira Marques  

2. Grupo de estudos sobre relações étnico-raciais  

 - Projeto de extensão coordenado pela Profa Thaize de Souza Reis 

 - Reuniões semanais de abril a novembro de 2021 

3. XIII Seminário África-Brasil, evento online realizado nos dias 24, 25 e 26 de 

maio, com transmissão pelo Facebook.  

4. Live NEAB convida: Atuação e desafios dos NEABs no MS, no dia 21 de outubro 

 Participaram a Profa Claudia Cristina Ferreira Carvalho – coordenadora 

NEAB UFGD, a Profa Cintia Santos Diallo, coordenadora CEPEGRE/UEMS e a servidora 

Luciana Emanuelle Sanches Silva, coordenadora NEABI/IFMS Jardim. 

5. III Semana da Consicência Negra, evento online com várias atividades ao longo 

do mês de novmembro. Destaque: 

 1ª Capacitação das Comissões de Heteroidentificação da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul: projeto de extensão coordenado pela Profa Eugênia 

Portela de Siqueira Marques. O evento foi realizado de 03 a 06 de novembro, tendo 

contado com palestras de pesquisadores da temática racial de todo o país. 

5. Comissão Permanente Consultiva de Ações Afirmativas 
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As Profas Thaize de Souza Reis e Eugênia Portela de Siqueira Marques integram a 

comissão instituída por meio de portaria da PROAES desde setembro. 

 

3.2.2.16 Desenvolvimento institucional na percepção dos segmentos da UFMS 
 

O Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional da UFMS foi avaliado por todos os 

segmentos. Os participantes avaliaram os itens com relação a elementos como missão, 

visão, valores, entre outros, em uma escala que variou de 1 (discordo totalmente) a 5 

(concordo totalmente). O participante poderia marcar a opção "Não Se Aplica / Não Sei 

Responder", caso julgasse não ter elementos suficientes para julgar o item. A Tabela 34 

apresenta tanto o percentual respondido em cada uma das opções de resposta dos 

itens, bem como a média obtida em cada um dos itens avaliados pelo segmento de 

estudantes.  

A comunidade acadêmica avaliou o Desenvolvimento Institucional a partir de 

uma escala de concordância, em que 5 representa “Concordo Totalmente” e 1 

representa “Discordo Totalmente”, para o conjunto de assertivas abaixo:  

 

Q001 - Existem ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial. 
Q002 - Há articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, 
pesquisa e extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade 
(metodologias, avaliação, ferramentas). 
Q003 - Existem programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), como, por exemplo, campanhas de saúde e bem-estar, de redução 
no consumo de água e energia, e de sustentabilidade. 

Tabela 34 - Avaliação dos estudantes quanto ao Desenvolvimento Institucional (2021) 

Item Média 5 4 3 2 1 NS/NSA 

Q001 4,41 53,63 21,95 8,31 1,71 1,90 12,50 

Q002 4,38 53,06 22,76 10,60 1,71 1,52 10,35 

Q003 4,30 44,92 22,24 10,05 2,45 1,84 18,50 
                 NS – não sei; NSA – não se aplica 

 
De um modo geral, o segmento dos estudantes avaliou positivamente os itens 

relacionados ao Desenvolvimento Institucional da UFMS, concordando totalmente em 

sua maioria, conforme a Tabela 34, já que a maioria dos itens avaliados receberam mais 

de 70% de conceitos 4 ou 5.  
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Vale um destaque para a percepção dos respondentes referentes aos itens 1 e 2, 

que alcançaram uma mediana e moda igual ao escore 5, o que significa que mais da 

metade dos respondentes atribuem uma boa avaliação a estes dois itens. Também 

reforça essa boa avaliação o percentual de notas atribuídas ao escore 4, alcançando mais 

de 75% das respostas que atribuíram os escores 4 e 5 nestes dois itens. De fato, as 

diversas políticas institucionais dentro da universidade vem corroborando com este bom 

destaque nas ações afirmativas e às articulações entre missão, visão e valores da UFMS. 

Sobre os respondentes que declararam não ter conhecimento para julgar os dois 

primeiros itens, o percentual não passou de 12,50%. 

O item referente aos programas e ações vinculadas aos 17 objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) não foi tão bem avaliado como os outros, visto que 

o valor mediano é 4, significando que mais da metade dos respondentes não 

conseguiram atribuir o escore máximo neste item. Além disso, é o item com maior 

número de respostas “não sei responder” e “não se aplica”, chegando a 18,50% das 

respostas, o que pode demonstrar o desconhecimento dos participantes quanto aos 

ODSs e não efetivamente as ações realizadas. 

Os servidores também avaliaram o desenvolvimento institucional para o 

conjunto de assertivas abaixo: 

Q001 - Existem ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial. 
Q002 - Há articulação entre missão, visão e valores da UFMS e as políticas de ensino, 
pesquisa e extensão, além de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade 
(metodologias, avaliação, ferramentas). 
Q003 - Existem ações para incentivo da produção artística, cultural e esportiva. 
Q004 - Existem programas e ações vinculadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), como, por exemplo, campanhas de saúde e bem-estar, de redução 
no consumo de água e energia, e de sustentabilidade. 

Tabela 35 - Avaliação dos servidores quanto ao Desenvolvimento Institucional (2021) 

Item Média 5 4 3 2 1 NS/NSA 

Q001 4,27 45,64 30,08 12,29 2,46 1,34 8,19 

Q002 4,24 42,59 35,15 12,73 2,53 0,67 6,33 

Q003 4,24 47,58 28,07 13,70 3,50 1,34 5,81 

Q004 4,21 41,33 31,57 13,18 3,35 0,89 9,68 
               NS – não sei; NSA – não se aplica 
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O segmento dos servidores (Tabela 35) avaliou positivamente os itens 

relacionados ao Desenvolvimento Institucional da UFMS, pois em todos os itens a 

mediana alcançou um escore 4 e moda igual a 5. Em todos os itens, pelo menos 70% das 

respostas receberam os escores 4 ou 5, com destaque para as ações afirmativas, em que 

o percentual chega a 75,72%. 

Importa ainda ressaltar que no segmento de servidores tivemos baixos 

percentuais de respondentes que declararam não ter conhecimento para julgar os itens 

com relação ao Desenvolvimento Institucional. Consiste em um forte indicativo de que 

as políticas na área estão sendo divulgadas e conhecidas por este segmento de 

respondentes. 

Comparando o quadro de respostas dos estudantes com o quadro de respostas 

dos servidores, infere-se que os servidores alegam conhecer mais sobre 

Desenvolvimento Institucional que os estudantes, sendo um indicativo de que estas 

ações e políticas são mais divulgadas naquele segmento. O escore máximo (em sua 

maioria) é oriundo do segmento estudantil, enquanto que nos servidores a maioria 

oscila com uma diferença mais sutil entre os escores 4 ou 5. Nos dois quadros o item 

referente aos programas e ações vinculadas aos 17 objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) foi o item em que os segmentos mais alegaram desconhecimento 

para responder. 
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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 políticas, é exposta ao final do eixo, por meio dos resultados dos 

instrumentos de autoavaliação e analisadas pela CPA. Por último, foi disponibilizado um 

quadro em que são listadas as principais Potencialidades, Fraquezas e ações de 

melhorias previstas ou vigentes nessas unidades da Administração Central. 

 
 
 
3.3.1 Dimensão 2: políticas para a ensino, a pesquisa e a extensão 
 

Durante o ano de 2021 foi realizado o monitoramento das ações relacionadas ao 

ensino de graduação e estabelecidas ações para que pudéssemos suavizar o impacto da 

pandemia no ensino.  

Face aos desdobramentos da pandemia no Brasil e no Mundo que 

demonstraram as incertezas quanto ao retorno da normalidade, a UFMS, em 2021, 

inovou e flexibilizou as ações de ensino por meio da atualização do Regulamento dos 

Cursos de Graduação para ser implantado a partir de 2022. 
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3.3.1.1 Políticas de ensino e ações acadêmico‐administrativas para os cursos de 
graduação 
 

As principais políticas do ensino de graduação da UFMS foram formuladas 

baseando-se no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) atualizado em 2021 e integrado 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)17. 

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). 

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 proporcionou um espaço para 

o diálogo sobre as boas práticas de gestão dos cursos e para a troca de experiências 

entre os 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 PROGRAD é primordialmente o cuidado com os nossos 

cursos de Graduação tanto no que concerne às avaliações externas, como a 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. Pensando 

                                            
17 https://pdi.ufms.br/planos-publicados/pdi-2020-2024/ 
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nisso, processos de orientações foram sistematizados pela PROGRAD visando 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. 

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: 

● Programa de Educação Tutorial – PET; 
● Programa de Educação para o Trabalho em Saúde - PET 

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE; 
● Projeto de Ensino de Graduação – PEG; 
● Programa de Monitoria; 
● Programa de Iniciação à Docência - PIBID/CAPES; 
● Programa de Iniciação à Docência - PIBID/UFMS; 
● Residência Pedagógica – RP/CAPES; 
● Programa de Ligas Acadêmicas; 
● Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde - 

PRODEPS/CPTL/UFMS; e 
● Programa Equipes De Competição Universitária UFMS. 

 

3.3.1.1.1 Formas de ingresso ao ensino de graduação na UFMS 

 
Na UFMS, as formas de acesso ou ingresso aos cursos de graduação foram 

estabelecidas pela Resolução Cograd nº 550/2018, em dezembro de 2021 a Resolução 

COGRAD 550/2018 foi atualizada passando a vigorar sob a Resolução COGRAD 

430/202118. 

No ano de 2021, foi criado o processo seletivo “Quero ser UFMS” que utiliza as 

vagas remanescentes dos processos seletivos regulares para possibilitar o 

preenchimento das vagas ofertadas pela universidade.  

                                            
18 https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=445057 
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Além disso, foi criada uma comissão (RESOLUÇÃO Nº 302-COGRAD/UFMS/2021) 

para reavaliar a fórmula do cálculo das vagas ociosas, visando uma melhor identificação 

das vagas ociosas. 

 

3.3.1.1.2 Processo de avaliação da aprendizagem 

 
A avaliação é um momento privilegiado dos processos de ensino e de 

aprendizagem, uma vez que a abordagem correta dos erros e das dificuldades 

encontradas pelos estudantes, pode possibilitar ao professor a oportunidade de rever 

sua prática pedagógica, de promover ajustes na sua conduta de ensino e de orientar os 

estudantes na condução dos estudos. 

É importante ressaltar que compete aos Colegiados 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. 

Na UFMS, os procedimentos de avaliação da aprendizagem são normatizados 

pelos Conselhos Superiores para atender as diretrizes descritas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI)19. 

3.3.1.1.3 Oferta de cursos de graduação presenciais 

 

Os cursos de graduação presenciais da UFMS 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 ou a distância. 

 

3.3.1.1.4 Regulação e avaliação dos cursos de graduação 

 
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 realização de visitas presenciais aos cursos de graduação com 

                                            
19 https://pdi.ufms.br/planos-publicados/pdi-2020-2024/pdi-2020-2024-publicado/ 
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deslocamento de avaliadores por todo território nacional e aglomerações para 

realização de exame de âmbito nacional (Enade), sendo que em março daquele ano, o 

INEP resolveu cancelar todas as avaliações in loco das instituições de educação superior 

(IES) e dos cursos de graduação agendadas para mitigar os riscos de proliferação e 

disseminação do coronavírus, e tal situação se estendeu para o ano de 2021.  

Já o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) foi realizado em 

2021,  tendo sido realizada no dia 14 de novembro de 2021, mesmo com as restrições 

impostas devido à pandemia de Covid-19, que impactaram 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 2021 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 2021. 

Quadro 28 - Processos e-MEC da UFMS protocolados em 2021. 

Processo e‐
MEC 

Ato regulatório  Curso  UAS 
Cadastrado 

em 

202109050 Reconhecimento de Curso Engenharia de Produção - 
Bacharelado CPNA 08/03/2021 

202118348 Reconhecimento de Curso Educação Física - Bacharelado FAED 03/08/2021 

202118477 Reconhecimento de Curso Audiovisual - Bacharelado FAALC 02/08/2021 

202121453 Aditamento de Aumento 
de Vagas Administração - Bacharelado CPAN 31/08/2021 

202121454 Aditamento de Aumento 
de Vagas 

Ciências Biológicas - 
Licenciatura CPAN 31/08/2021 

202121455 Aditamento de Aumento 
de Vagas História - Licenciatura CPAN 31/08/2021 

202121456 Aditamento de Aumento 
de Vagas Direito - Bacharelado CPCX 31/08/2021 

202121458 Aditamento de Aumento 
de Vagas 

Ciências Biológicas - 
Licenciatura CPTL 31/08/2021 

202121459 Aditamento de Aumento 
de Vagas Direito - Bacharelado CPTL 31/08/2021 
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202121460 Aditamento de Aumento 
de Vagas Enfermagem - Bacharelado CPTL 31/08/2021 

202121461 Aditamento de Aumento 
de Vagas Geografia - Bacharelado CPTL 31/08/2021 

202121462 Aditamento de Aumento 
de Vagas Pedagogia - Licenciatura CPTL 31/08/2021 

202121948 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Matemática - Bacharelado 
  INQUI 03/09/2021 

202121947 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Matemática - Bacharelado 
  INQUI 03/09/2021 

202121946 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Matemática - Bacharelado 
  IINMA 03/09/2021 

202121944 Aumento de Vagas na 
Autonomia Física - Licenciatura INFI 03/09/2021 

202121942 Aumento de Vagas na 
Autonomia Física - Bacharelado INFI 03/09/2021 

202121941 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Engenharia Física - 
Bacharelado INFI 03/09/2021 

202121940 Aumento de Vagas na 
Autonomia Odontologia - Bacharelado FAODO 03/09/2021 

202121938 Aumento de Vagas na 
Autonomia Geografia - Bacharelado FAENG 03/09/2021 

202121937 Aumento de Vagas na 
Autonomia Educação Física – Bacharelado FAED 03/09/2021 

202121935 Aumento de Vagas na 
Autonomia Educação Física – Licenciatura FAED 03/09/2021 

202121932 Aumento de Vagas na 
Autonomia Nutrição - Bacharelado FACFAN 03/09/2021 

202121923 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Engenharia de Alimentos - 
Bacharelado FACFAN 03/09/2021 

202121922 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura FAALC 03/09/2021 

202121921 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Letras - Português e Espanhol -
Licenciatura FAALC 03/09/2021 

202121920 Aumento de Vagas na 
Autonomia Turismo - Bacharelado ESAN 03/09/2021 

202121913 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Letras - Português e Inglês - 
Licenciatura CPAQ 03/09/2021 

202121912 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Letras - Português e Espanhol -
Licenciatura CPAQ 03/09/2021 
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202121911 Aumento de Vagas na 
Autonomia 

Ciências Biológicas - 
Licenciatura CPAQ 03/09/2021 

202121909 Aumento de Vagas na 
Autonomia Administração - Bacharelado CPAQ 03/09/2021 

  

         Adicionalmente, a UFMS criou e 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 quadro 30 mostra os cursos criados 

e/ou implantados em 2021. 

Quadro 29 - Cursos da UFMS criados e/ou implantados em 2021. 

UAS  Curso  Grau  Turno  Vagas 
Resolução 
UFMS 

Ato 
Autorizativo 

Implantação 

FAED 

EDUCAÇÃO E 
PROCESSOS DE 
TRABALHO - 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR 

Tecnológico EaD 30 RES. Nº 39-COUN/UFMS, DE 8 
DE JUNHO DE 2020. (*) 2021 

CPCX DIREITO Bacharelado Noturno 50 

RESOLUÇÃO 
Nº 122-
COUN/UFMS, 
DE 10 DE 
OUTUBRO DE 
2018 

PORTARIA Nº 
162-
SERES/MEC, 
DE 5 DE 
JUNHO DE 
2020 

2021 

FACH HISTÓRIA Bacharelado Noturno 50 
RESOLUÇÃO Nº 143-
COUN/UFMS, DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 2021 

Previsão 
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 

Previsão 
2023 

CPTL CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS Bacharelado     

RES. Nº 64-
COUN/UFMS, 
DE 16 DE 
OUTUBRO DE 
2020 

Aguardando 
autorização 

Previsão 
2022 

UFMS PEDAGOGIA* Licenciatura Noturno 80 RES. Nº 153-COUN/UFMS, DE 
29 DE DEZEMBRO DE 2021 

Previsão 
2022/1 

UFMS CIÊNCIAS 
INTERDISCIPLINAR* Licenciatura Noturno 80 RES. Nº 153-COUN/UFMS, DE 

29 DE DEZEMBRO DE 2021 
Previsão 
2022/1 

UFMS MATEMÁTICA* Licenciatura Noturno 80 RES. Nº 153-COUN/UFMS, DE 
29 DE DEZEMBRO DE 2021 

Previsão 
2022/1 
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UFMS LETRAS 
PORTUGUÊS* Licenciatura Noturno 80 RES. Nº 153-COUN/UFMS, DE 

29 DE DEZEMBRO DE 2021 
Previsão 
2022/1 

UFMS 
TECNOLOGIA DE 
CIÊNCIA DOS 
DADOS* 

Tecnológico EaD 1000 RES. Nº 153-COUN/UFMS, DE 
29 DE DEZEMBRO DE 2021 

Previsão 
2022/2 

UFMS 
TECNOLOGIA EM 
PROCESSOS 
GERENCIAIS* 

Tecnológico EaD 1000 RES. Nº 153-COUN/UFMS, DE 
29 DE DEZEMBRO DE 2021 

Previsão 
2022/1 

UFMS TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO* Tecnológico EaD 1000 RES. Nº 153-COUN/UFMS, DE 

29 DE DEZEMBRO DE 2021 
Previsão 
2022/1 

Fonte: SERAV/DIPER/PROGRAD  e  PEI/PROGRAD 
*Programa Especial de Educação Digital e Inovadora no Ensino de Graduação 
 
         Na tabela acima verifica-se que os cursos pertencentes as UAS com autonomia 

apresentam a Resolução do Conselho Universitário da UFMS como autorização para 

implantação, sem necessitarem de Portaria do Ministério da Educação. 

Os cursos avaliados pelo Enade podem ter a renovação de reconhecimento 

emitida automaticamente pelo Ministério da Educação – MEC desde que possuam 

Conceitos Preliminares de Curso - CPC suficientes, isto é, maiores ou igual a 3 (três) e 

atendam aos demais critérios estabelecidos para dispensa da necessidade de avaliação 

externa in  loco. Os cursos avaliados pelo Enade e que não obtenham resultados 

satisfatórios estarão sujeitos a processos de supervisão instaurados pelo MEC. 

Cabe destacar que dos 21 cursos da UFMS avaliados pelo Enade 2019, todos 

alcançaram conceitos satisfatórios para Renovação de Reconhecimento automático.  No 

quadro 30, são listados os cursos da UFMS com publicação de ato regulatório no ano de 

2021. 

Quadro 30 - Portarias de Renovação de Reconhecimento dos cursos da UFMS 
publicadas em 2021 – pertencentes ao ciclo Enade 2019 (21 cursos avaliados). 

UAS  Curso  Grau  CC  CPC  Enade  Ato 
Portaria  do 
DOU 

CPCS Agronomia Bacharelado 3 
(2010) 

3 
(2019) 

3 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 
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FAENG Arquitetura e 
Urbanismo Bacharelado 4 

(2004) 
3 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

CPCX Enfermagem Bacharelado 4 
(2019) 

3 
(2019) 

2 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
158-
SERES/MEC, 
DE 06 DE 
JANEIRO DE 
2022 

CPTL Enfermagem Bacharelado 4 
(2019) 

4 
(2019) 

4 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
948-
SERES/MEC, 
DE 30 DE 
AGOSTO DE 
2021 

INISA Enfermagem Bacharelado  4 
(2018) 

4 
(2019) 

4 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
159-
SERES/MEC, 
DE 06 DE 
JANEIRO DE 
2022 

FAENG Engenharia 
Ambiental Bacharelado 5 

(2004) 
4 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

FAENG Engenharia 
Civil – M/V Bacharelado -- 4 

(2019) 
5 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

FAENG Engenharia 
Civil – V/N Bacharelado 4 

(2018) 
4 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 
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FACOM Engenharia de 
Computação Bacharelado 4 

(2015) 
4 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

CPTL Engenharia de 
Produção Bacharelado 4 

(2013) 
3 

(2019) 
3 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

FAENG Engenharia de 
Produção Bacharelado 4 

(2014) 
4 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

FAENG Engenharia 
Elétrica Bacharelado 3 

(2014) 
4 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

CPCS Engenharia 
Florestal Bacharelado 4 

(2014) 
5 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

FACFAN Farmácia Bacharelado 4 
(2009) 

4 
(2019) 

5 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

INISA Fisioterapia Bacharelado 4 
(2012) 

5 
(2019) 

4 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

CPTL Medicina Bacharelado -- 4 
(2019) 

5 
(2019) 

Aguardando 
Reconhecimento* -- 
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FAMED Medicina Bacharelado 4 
(2018) 

4 
(2019) 

3 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
217-
SERES/MEC, 
DE 10 DE 
MARÇO DE 
2021 

FAMEZ Medicina 
Veterinária Bacharelado 3 

(2008) 
4 

(2019) 
4 

(2019) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

FACFAN Nutrição Bacharelado 4 
(2019) 

4 
(2019) 

5 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
159-
SERES/MEC, 
DE 06 DE 
JANEIRO DE 
2022 

FAODO Odontologia Bacharelado 4 
(2008) 

4 
(2019) 

4 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

FAMEZ Zootecnia Bacharelado 4 
(2008) 

4 
(2019) 

3 
(2019) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
111-
SERES/MEC, 
DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

CPAN Administração Bacharelado 4 
(2015) 

4 
(2018) 

4 
(2018) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
161-
SERES/MEC, 
DE 24 DE 
FEVEREIRO DE 
2021 

ESAN Administração 
Pública - EAD Bacharelado 4 

(2014) 
3 

(2018) 
1 

(2018) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
1.902-
SERES/MEC, 
DE 07 DE 
DEZEMBRO DE 
2021 
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CPAN Ciências 
Contábeis Bacharelado 3 

(2015) 
3 

(2018) 
3 

(2018) 
Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
949-
SERES/MEC, 
DE 30 DE 
AGOSTO DE 
2021 

CPAR Psicologia Bacharelado 4 
(2018) 

2 
(2018) 

3 
(2018) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
334-
SERES/MEC, 
DE 07 DE ABRIL 
DE 2021 

CPAQ Turismo Bacharelado 3 
(2021) 

3 
(2018) 

2 
(2018) 

Renovação de 
Reconhecimento 

PORTARIA Nº 
948-
SERES/MEC, 
DE 30 DE 
AGOSTO DE 
2021 

Fonte: SERAV/DIPER/PROGRAD e  PEI/PROGRAD 
*Reconhecimento de curso do Curso de Medicina/CPTL depende de visita de avaliação in  loco do 
Inep/MEC, que estava suspensa devido à pandemia do Covid-19, com previsão para ocorrer em 2022. 
           

No âmbito da avaliação, considerando que o Inep adiou a realização do Enade 

2020 para 2021, a publicação dos indicadores de qualidade da educação superior 

(conceito Enade, IDD, CPC e IGC) provavelmente serão publicados em 2022, em 

conformidade com calendário anual a ser definido pelo MEC. Esses indicadores e os 

resultados obtidos pelos cursos da UFMS são discutidos no item 3.1.1.2.1 do Eixo 1 do 

presente relatório. 

 3.3.1.1.5 Monitoria nos cursos de graduação 

 

O Programa de Monitoria consiste na alocação de estudantes 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 para tirar dúvidas aos estudantes 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 estudante tem que ter sido aprovado na disciplina com 

bom aproveitamento e ter passado por processo seletivo específico. O principal objetivo 

é a inserção de estudantes em atividades didático-pedagógicas, conforme a Resolução 
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nº 294-COGRAD/UFMS, de 21 de maio de 2021 e a Instrução Normativa nº 53 - 

PROGRAD/UFMS, de 30 de julho de 2021. 

O Programa de Monitoria de Ensino de Graduação envolveu até 62 estudantes 

no ano de 2021. A Tabela 58 mostra o número de Monitores na categoria Voluntários 

(MV), Disciplinas Atendidas (DA) ao longo de 2021 por Unidade de Administração 

Setorial. 

Tabela 36 - Monitores voluntários (MV) de disciplinas atendidas em 2021. 

ANO  2021 

UNIDADE  MV  DA 

CPAN 5 6 
CPAQ 0 0 
CPAR 6 9 
CPCX 1 3 
CPNV 1 4 
CPTL 6 10 
ESAN 1 2 
FAALC 4 6 

FACFAN 6 9 
FACH 0 8 

FACOM 4 5 
FADIR 1 4 
FAED 0 1 

FAENG 7 9 
FAMED 3 5 
FAMEZ 0 1 
FAODO 2 5 
INBIO 12 24 
INISA 3 5 
TOTAL 62 116 

                                                             Fonte: SEPPE/DIPER/PROGRAD 

 

Em 2021 não houve a categoria Monitor Bolsista. 

 

3.3.1.1.6 Programa de Educação Tutorial (PET) 

 
Considerando que não houve mais Editais de Convocação/Seleção por parte da 

SESu/MEC, em 2021, a UFMS permaneceu com os 18 Grupos PET, que por sua vez 
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envolvem 23 cursos de graduação em 6 municípios, a saber: Campo Grande, Chapadão 

do Sul, Corumbá, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. (quadro 31). 

Quadro 31 - Grupos PETs/Cursos de Graduação e Unidades envolvidas 

GRUPO PET/CURSO 
UNIDAD

E 
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 
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 (2021). 
 

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 37. 

 

Tabela 37 - Número de bolsas do Programa PET 

Situação ‐ Anos  2021 

Bolsistas Tutores - quantidade de bolsas pagas por ano 216 

Bolsistas Estudantes - quantidade de bolsas pagas por 
ano 2.319 

Bolsas – valor anual recebido tutores e estudantes (*) R$ 
1.402.800,00 

Cursos de Graduação envolvidos 23 
Grupos PET - quantidade 18 
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Unidades envolvidas - quantidade 12 
Integra UFMS - trabalhos apresentados 43 

Fonte:SEPPE/DIPER/PROGRAD 
* 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 

 
O PET tem participado do Evento Institucional INTEGRA UFMS, sendo que em 

2021 foram apresentados 43 trabalhos, na forma de resumos e apresentação de vídeos, 

em diversas áreas de conhecimento, sendo analisados por pelo menos dois avaliadores. 

 

3.3.1.1.7  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), tendo 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 do Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação e/ou outros projetos de âmbito local ou regional relacionados à 

integração ensino-serviço-comunidade, com atividades desenvolvidas nos cenários de 

prática em unidades de saúde determinadas pela SESAU de Campo Grande e de Três 

Lagoas (MS). 

A UFMS aderiu ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-

Saúde/Interprofissionalidade - edição 2018/2021. Em 2021 foram concluídos os 2 

projetos institucionais da UFMS, 1 do CPTL e 1 da Cidade Universitária em parceria com 

as Secretarias Municipais de Três Lagoas e de Campo Grande (MS), como Gestoras do 

Programa. 

O Pet-Saúde/Interprofissionalidade tem como Em Campo Grande, o projeto 

possui cinco Grupos de aprendizagens tutoriais, e composto por 01 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 
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Grande), 08 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), 05 tutores bolsistas 01 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 03 Grupos de aprendizagens tutoriais, e 

composto por 01 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), 03 cursos distintos de graduação da na área 

da saúde, sendo que 02 cursos são da UFMS (Medicina e Enfermagem) e 01 curso 

(Farmácia) em parceria com a Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul 

(AEMS), 03 coordenadores de grupo bolsistas (professores da UFMS), 03 tutores 

bolsistas (professores da UFMS), 19 estudantes bolsistas (UFMS), 06 estudantes 

bolsistas (AEMS) e 06 estudantes voluntários (UFMS). 

Tabela 38 - Relação dos Cursos envolvidos por Unidade 

UNIDADES  CURSOS 

CPTL Enfermagem 
CPTL Medicina 
FACFAN Farmácia 

FACFAN Nutrição 

FACH Psicologia 
FAED Educação Física 
FAMED Medicina 
FAODO Odontologia 
INISA Enfermagem 
INISA Fisioterapia 
Total geral  10 

 

Tabela 39 - Número do Programa Pet-Saúde/Interprofissionalidade em 2021 

Situação ‐ Anos  2021 

Bolsistas  128 
Voluntários 51 
Cursos de graduação envolvidos 14 
Grupos PET-Saúde - quantidade 2 
Unidades envolvidas - quantidade 9 
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Integra UFMS - trabalhos apresentados 9 
Fonte: DIPPES/CDA/PROGRAD 
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 

 
O Pet-Saúde/Interprofissionalidade tem participado do Evento Institucional 

INTEGRA UFMS, sendo que em 2021 foram apresentados 8 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. 

3.3.1.1.8 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 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 publicou Edital de Fluxo Contínuo de Cadastramento de Projetos de 

Ensino de Graduação, sendo que no ano de 2021, houve o cadastro de 121 projetos, de 

48 Cursos de Graduação (alguns PEGs envolvendo mais de um Curso de Graduação) 

contando com a participação direta de 466 estudantes de 22 Unidades de Administração 

Setoriais e impactando 3.487 estudantes dos Cursos de Graduação vinculados ao PEG, 

conforme Tabelas 40. 

Tabela 40 - Número de PEG cadastrados por Unidade 

UNIDADE 
Nº DE 

PROJETOS 
CADASTRADOS 

CPAN 4 
CPAQ 9 
CPAR 3 
CPCX 4 
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CPNA 6 
CPNV 6 
CPTL 34 

FAALC 5 
FACFAN 2 
FACOM 2 
FADIR 5 
FAED 4 

FAENG 2 
FAMED 3 
FAMEZ 7 
FAODO 5 
INBIO 8 
INISA 3 

Total geral  121 

 
Os Projetos de ensino de Graduação têm participado do Evento Institucional INTEGRA 

UFMS, sendo que em 2021 foram apresentados 27 trabalhos, na forma de resumos e 

apresentação de vídeos, nas diversas áreas de conhecimento , sendo analisados por pelo 

menos dois avaliadores. Na Tabela abaixo apresentamos como foi a gestão do PEG. 

Tabela 41 - Síntese da gestão do PEG 

Dados/Anos  2020 

Unidades atendidas 22 
Cursos atendidos 48 
Nº de professores envolvidos 297 
Nº projetos cadastrados 121 
Nº de estudantes participantes e 
impactados 3.953 

Editais publicados - Cadastro 1 
Integra UFMS - trabalhos apresentados 
2021 27 

                                           Fonte: SEPPE/DIPER/PROGRAD 

3.3.1.1.9 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 
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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. 

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. 

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 42 

mostra o quantitativo de subprojetos/cursos por Unidade. 

Tabela 42 - Quantitativo de subprojetos/cursos por UAS 

UNIDADE 
Nº DE 
CURSOS 

CPAN 7 
CPAQ 7 
CPAR 1 
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 

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 
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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 do 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 coordena 
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 43 mostra o quantitativo de projetos e de bolsas disponibilizadas 

em 2021. 

Tabela 43 - Dados - Pibid 2021 

Dados/Anos  2021 

Projetos Institucionais PIBID/CAPES 1 
Subprojetos 10 
Núcleos 15 
Unidades atendidas 14 
Cursos atendidos 46 
Estudantes envolvidos (Bolsistas e 
voluntários) 417 

Bolsas – valor anual recebido (*) R$ 3.588.720,00 
Integra UFMS - trabalhos apresentados 91 

Fonte:SEPPE/DIPER/PROGRAD 
* Valores das bolsas do PIBID/CAPES: 
I. Estudante R$400,00; 
II. Coordenador institucional R$1.500,00; 
III. Coordenador de área R$1.400,00,( docente da IES que 
coordena a área do subprojeto); e 
IV. Professor supervisor R$765,00 (professor da escola de 
educação básica que acompanhará o estudante na escola). 

 
O Programa PIBID/CAPES  participou do Evento Institucional Integra 

UFMS/2021, com a apresentação de 91 trabalhos, na forma de resumos e 

apresentação de vídeos, nas diversas áreas de conhecimento, sendo analisados por 

pelo menos dois avaliadores. 

 



195 
 

3.3.1.1.10 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 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. 

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 44 - Quantidade de subprojetos nos cursos de licenciatura 

UNIDADE 
Nº DE 
CURSOS 

CPAN 12 
CPAQ 8 
CPAR 1 
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 
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Assim, a Tabela 45 mostra o quantitativo de projetos e de bolsas disponibilizadas 

em 2021. 

Tabela 45 - Dados do RP em 2021 

Dados/Anos  2021 

Projetos Institucionais PIBID/CAPES 1 

Subprojetos 9 

Núcleos 15 

Unidades atendidas 15 

Cursos atendidos 41 

Estudantes Bolsistas e voluntários 542 

Bolsas – valor anual recebido (*) R$ 450.600,00 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 52 

                                 Fonte: SEPPE/DIPER/PROGRAD 
                                * Valores das bolsas do RP/CAPES: 
                                 I. Estudante R$400,00; 
                                 II. Coordenador institucional R$1.500,00; 
                                 III. Orientadores  R$1.400,00,( docente da IES que coordena a área do subprojeto);                                
                                 IV. Professor preceptor R$765,00 (professor da escola de educação básica que                                
                                 acompanhará o estudante na escola). 
 

O Programa de Residência Pedagógica da UFMS participou do Evento 

Institucional INTEGRA UFMS/2021 com a apresentação de 52 trabalhos, na forma de 

resumos e apresentação de vídeos, nas diversas áreas de conhecimento, sendo 

analisados por pelo menos dois avaliadores. 

 
 

3.3.1.1.11  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, com apoio 

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, 
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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 2021, foram concedidas e pagas 330 bolsas, sendo que no primeiro semestre, 

foram concedidas bolsas a 21 preceptores por mês, totalizando 126 bolsas; e no segundo 

semestre, foram concedidas bolsas a 34 preceptores por mês, totalizando 204 bolsas. 

Assim, a Tabela 46 mostra o quantitativo de bolsas disponibilizadas durante a 

vigência das etapas do programa em 2021. 

Tabela 46 - Número de bolsas da Preceptoria em Saúde – PRODEPS CPTL 

Situação   2021 

Bolsistas 55* 

Bolsas – valor anual recebido (R$) R$ 363.000,00 

Estudantes atendidos 228 

Nº professores envolvidos UFMS 6 

Cursos de graduação envolvidos 1 

Projetos selecionados - quantidade 1 

Unidades envolvidas - quantidade 1 

                                       Fonte: SEPPE/DIPER/PROGRAD 
                                       Valor da bolsa R$ 1.100,00 
                                      *Nº de bolsistas por semestre: 21 no primeiro semestre e 34  
                                        no segundo semestre. 
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3.3.1.1.12 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. 

A Prograd publicou Edital de Fluxo Contínuo de Cadastramento de Ligas 

Acadêmicas em 2021, houve o cadastro de 47 Ligas, de 11 Cursos de Graduação 

(algumas Ligas envolvendo mais de um Curso de Graduação) contando com a 

participação direta de 592 estudantes de 10 Unidades de Administração Setoriais e 

impactando 1.302 estudantes dos Cursos de Graduação vinculados à Liga, conforme a 

Tabela 47. 

Tabela 47 - Número de Ligas Acadêmicas cadastradas por Unidade 

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 

                                             Fonte: Prograd 

 

Na Tabela abaixo apresentamos como foi a gestão do programa Ligas 

acadêmicas. 

Tabela 48 - Síntese da gestão das Ligas Acadêmicas 

Situação ‐ Anos  2021 

Alunos envolvidos diretamente e impactados 1.894 
Professores envolvidos - quantidade 71 
Cursos de graduação envolvidos 11 
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Ligas cadastradas - quantidade 47 
Unidades Setoriais Acadêmicas envolvidas - 
quantidade 10 

Integra UFMS - trabalhos apresentados 32 
                                    Fonte: SEPPE/DIPER/PROGRAD 

 

As Ligas Acadêmicas têm participado do Evento Institucional INTEGRA UFMS, 

sendo que em 2021 foram apresentados 32 trabalhos, na forma de resumos e 

apresentação de vídeos, nas diversas áreas de conhecimento, sendo analisados por 

pelo menos dois avaliadores. 

3.3.1.1.13 Equipes de Competição Universitária 

 
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 2021, a Prograd publicou Edital de Fluxo Contínuo de Cadastramento 

Equipes de Competição Universitária, havendo o cadastro de 01 Equipes de Competição, 

de 01 Curso de Graduação, contando com a participação de estudantes do Curso de 

Engenharia Elétrica, conforme a Tabela 49. 

Tabela 49 - Número de Equipes de Competição cadastradas por Unidade 

UNIDADE 
Nº DE EQUIPES 
CADASTRADAS 

FAENG 1 
Total geral  1 

                                                       Fonte: Prograd 
 

Tabela 50 - Síntese da gestão das Ligas Acadêmicas 

Situação ‐ Anos  2021 

Envolvidas - estudantes, professores e técnicos 7 
Cursos de graduação envolvidos 1 
Equipes cadastradas - quantidade 1 
Unidades envolvidas - quantidade 1 

                                       Fonte: Prograd 
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3.3.1.1.14 Projeto Especial de Ensino de Graduação – PEEG 

 

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. 

 

3.3.1.1.15 PARE ‐ Evasão UFMS 

Em 2021 foi dada continuidade no "Programa de Aprimoramento do Resultado do 

Estudante (Pare)", proposto pela Pró-Reitoria de Graduação da UFMS, em parceria com a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e as Unidades de Administração Setorial, instituído em 2020. O 

PARE se configura como uma ação para diagnóstico, acompanhamento e orientação dos 

estudantes no intuito de promover a superação das dificuldades e o alcance de melhores taxas 

de sucesso nos cursos de graduação, tendo como princípio, a diminuição das taxas de retenção 

e de evasão. 

Em complementação ao trabalho diagnóstico realizado em anos anteriores, 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 não renovação de matrícula. Neste contexto, em 2021 a ação se fortaleceu 

com o envolvimento de mais professores e interação destes com os estudantes inscritos na 

disciplina, havendo uma resposta e um resultado de retorno de vários destes estudantes à 

instituição no semestre seguinte.  

Vários professores, de diversas unidades, entraram em contato com os 

estudantes, conforme mostra a Tabela 51. 

Tabela 51 - Número de professores, unidades, cursos e estudantes envolvidos no PARE. 
Situação ‐ Anos  2021 

Número de professores envolvidos 18 
Cursos de graduação envolvidos 132 
Unidades envolvidas - quantidade 25 

                                     Fonte: PROGRAD 
 

Quadro 32 - Principais motivos identificados e número de respostas do PARE 

Principais Motivos 

Dificuldade de acompanhar os estudos devido à defasagem de 
aprendizagens anteriores 
Dificuldade de adaptação ao meio acadêmico/ao curso 
Dificuldade em conciliar estudo e problemas pessoais 
Dificuldade em conciliar estudo e trabalho 



201 
 

Dificuldade financeira com a própria manutenção e para arcar com as 
despesas do Curso 
Desprestígio ou desinteresse pelo Curso que ingressou ou pela profissão 
Desmotivação com o estudo: a maneira como o Curso é desenvolvido não é 
atraente 
Desmotivação com o estudo: por inúmeras reprovações/reprovações 
sucessivas 
Falta de integração e acolhimento por parte da Comunidade Universitária 
Casamento não planejado/nascimento de filhos 
Problemas de saúde ou doença incapacitante 
Mudança de Curso / o curso não era a primeira opção 

                                              Fonte: PROGRAD 
 

Os resultados do impacto dessa ação foram percebidos por relatos de 

reconhecimento da inovação nessa iniciativa institucional e ainda poderão ser 

dimensionados na renovação de matrícula em 2022, com a observação da quantidade 

de estudantes que retornarem ao curso. 

 

Quadro 33 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2021 ou previstas 
para 2022, no âmbito da infraestrutura da 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 

Criação em 2021 com 
implantação, em 2022, do 
CURSO DE HISTÓRIA 
BACHARELADO FACH 
(presencial); 
Criação do CURSO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS BACHARELADO 
CPTL (presencial) (aguardando 
autorização do MEC) 
Criação em 2021 dos Cursos 
(com implantação para 2022): 
CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA DE CIÊNCIA DOS 
DADOS (EaD) 
CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM PROCESSOS 
GERENCIAIS (EaD) 
CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(EaD) 
CURSO DE PEDAGOGIA – 
LICENCIATURA (presencial) 
CURSO DE CIÊNCIAS 
INTERDISCIPLINAR – 
LICENCIATURA (presencial) 
CURSO DE MATEMÁTICA – 
LICENCIATURA (presencial) 
CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS 
– LICENCIATURA (presencial) 
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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; 
 
Implantação do Processo 
Seletivo Quero Ser UFMS. 
 
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 não renovação 
de matricula, com ênfase no 
acolhimento dos estudantes e 
no incentivo de retorno ao curso 
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Aumento da taxa de 
sucesso da graduação 

Sensibilização dos 
coordenadores para o 
acompanhamento da 
taxa de sucesso da 
graduação; realizar 
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. 

Baixa adesão por parte das 
Coordenações de Curso e 
dos demais docentes; baixa 
produção de projetos 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. 

Discussão sobre o assunto com 
as Direções das Unidades 
Acadêmicas, no Fórum de 
Coordenadores e Curso de 
Formação de Coordenadores; 
publicação de Novo 
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 
reoferta de disciplinas com alto 
índice de reprovação nos 
períodos especiais. Oferta de 
disciplinas envolvendo 
Unidades Acadêmicas em 
municípios diferentes. 

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 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 às 
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. 
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Pessoal 
Capacidade Técnica e 
Comprometimento da 
Equipe 

Reposição de Servidores 
Técnicos; 
 
Rotatividade dos 
servidores 

Solicitar reposição; 
 
Realizar entrevista para 
conhecer o perfil dos novos 
servidores. 

Ferramentas 
tecnológicas 

Melhorias no SISCAD; 
Implantação do sistema 
de matrículas - 
PROSSIGA; 
Módulo de Lista de 
oferta; 
Implementação de 
relatórios para os 
coordenadores. 

Mudança de Servidores 
Técnicos nas UAS 

Capacitação dos técnicos das 
UAS 
 
 

Processos 

Melhoria nos processos 
de execução das 
atividades das 
secretarias de gestão e 
planejamento 
acadêmico. 

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 

Regulamentação 

Publicação das 
Instruções Normativas 
que complementam a 
Resolução 550. 

A pandemia trouxe novos 
desafios nos cursos de 
graduação e algumas INs 
não foram formuladas. 
Contudo, Outras INs e 
Resoluções sobre o Ensino 
Remoto de Emergência 
foram publicadas.  
 

Novas INs estão sendo 
confeccionadas para 2022. 

 
 

3.3.1.1.16 Ensino de graduação a distância – AGEAD 

 
No ano de 2021, a UAB/UFMS formou 190 acadêmicos nos cursos de 

Administração Pública, Ciências Biológicas, Educação Física, Letras  e Pedagogia. O Curso 

de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Alimentação Escolar iniciou a 

oferta em 2021 com 150 alunos matriculados. E os cursos de pós-graduação lato sensu 

em Ensino de Sociologia, Linguística Aplicada e Ensino de Línguas e Gestão da Segurança 

Pública finalizaram o ano com 544 estudantes matriculados. 
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Na totalidade das ofertas, além dos demais polos que permanecem ativos 

aguardando novas ofertas, os cursos atenderam (especificamente em 2021) os polos de: 

Aparecida do Taboado, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, 

Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. 

A dinâmica das ofertas dos cursos de graduação e pós-graduação a distância da 

UAB são baseadas em modelos de aprendizagem participativos, que valorizam o diálogo, 

a interação e o desenvolvimento de atividades contextualizadas com o perfil de 

formação, levando em consideração as necessidades de aprendizagem dos estudantes.  

A concepção didático-pedagógica dos cursos a distância é alinhada ao contexto em que 

são ofertados, considerando o público-alvo dos municípios-polo. A avaliação da 

aprendizagem considera os espaços virtuais e presenciais em que acontecem as 

interações e atividades.  

Todo o percurso formativo é acompanhado de forma sistemática por uma equipe 

articulada: Coordenação do Curso, Assistente à Docência, Professores Formadores, 

Tutores, Coordenação de Tutoria, Equipe Multidisciplinar e Coordenadores de Polo. 

Esses atores são importantes para que os estudantes permaneçam nos cursos e tenham 

sucesso na aprendizagem. Todo o trabalho desenvolvido por esses profissionais é 

orientado pela Coordenação Institucional e Adjunta da UAB na UFMS. 

A AGEAD oferece capacitações periódicas para o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem, para o uso de tecnologias digitais e metodologias para o 

desenvolvimento de práticas inovadoras. A cada início de semestre, a AGEAD reúne as 

equipes de trabalho dos cursos da UAB para alinhamento e capacitação. A AGEAD 

também 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 ano de 2021, a AGEAD ofertou o curso de Formação em EaD: Fundamentos e 

Práticas da Educação a Distância (60h), cujo objetivo é credenciar professores que para 

oferta de carga horária a distância nos cursos presenciais, conforme dispositivos da 

Portaria MEC nº 2.117/2019. Na mesma linha, o curso de Formação em TICs (60h), foi 

ofertado com o objetivo de apresentar estratégias e tecnologias digitais para o trabalho 

pedagógico na educação superior.  
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Com a continuidade do Ensino Remoto de Emergência (ERE) no ano de 2021, a 

AGEAD atuou ativamente na formação e capacitação de professores para o uso de 

tecnologias digitais como apoio à condução das atividades acadêmicas, de extensão, 

pesquisa e inovação. A oferta do Curso de Formação Inicial em Recursos Educacionais 

Abertos (extensão) foi uma importante ação da AGEAD para auxiliar os professores no 

conhecimento sobre direitos autorais, autoria, licenças abertas e também para 

conhecerem a potencialidade do uso de materiais didáticos em formato de REAs na 

oferta de disciplinas.  

Ainda nesse contexto, a AGEAD destacou-se também em sua participação ativa 

junto ao Comitê Operativo de Emergência (COE) no suporte pedagógico e tecnológico 

ao Modelo Híbrido (ERE+EaD+Presencial) e também na elaboração de relatórios de 

monitoramento de uso das ferramentas e tecnologias digitais na UFMS e 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.  

De forma geral, a AGEAD ainda produziu e ofertou três cursos de formação 

continuada e realizou atividades no âmbito de dois projetos de extensão:  

Nome  do 
projeto/Curso 

Tipo  Período  Pessoas atendidas 

Curso de Formação 
Inicial em Recursos 
Educacionais Abertos 

Curso de 
Aperfeiçoamento em 
Nível de Extensão 

2021.1 e 2021.2 

2739 cursistas inscritos 
em 2021.1 e 644 
cursistas inscritos em 
2021.2 

Curso de Formação em 
EaD 

Curso de Capacitação 
em parceria com a 
PROGEP 

2021.1 e 2021.2 

2879 cursistas inscritos 
em 2021.1 e 430 
cursistas inscritos em 
2021.2 

Curso de Formação em 
TICs 

Curso de Capacitação 
em parceria com a 
PROGEP 

2021.1 e 2021.2 

2966 cursistas inscritos 
em 2021.1 e 152 
cursistas inscritos em 
2021.2 

Trilhas formativas para 
aprendizagem online 

Minicursos e palestras - 
Extensão 2021.2 100 participantes 

Aprendizagem 
CriAtiColaborAtiva com 
Tecnologias Digitais 

Minicursos Online 2021.1 e 2021.2 328 participantes 
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Ainda em 2021, a AGEAD criou e disponibilizou um Catálogo de Recursos Digitais 

com a organização de todos os materiais instrucionais dos cursos oferecidos, de forma 

aberta à toda comunidade e para a sociedade em geral. O catálogo também conta com 

um menu específico de orientações aos professores sobre oferta de disciplinas a 

distância nos cursos presenciais. 

No âmbito da UAB, também foi criada uma Central de Apoio UAB/UFMS 

dedicada aos professores, tutores e demais profissionais envolvidos com as ofertas da 

UAB na UFMS. Esse site organiza todas as normativas, informações, guias, tutoriais, 

memórias de reuniões e material de apoio à oferta dos cursos. Nesse espaço os 

coordenadores têm tudo que precisam para planejar as atividades e ofertas dos cursos. 

Para compor essa Central de Apoio da UAB, foram elaborados dois Guias: Guia 

para Professores Formadores e Guia para Tutores da Universidade Aberta do Brasil. O 

Guia de Professores Formadores apresenta as atribuições do professor formador e 

diversas orientações sobre: plano de ensino, cronograma de atividades, organização 

didática de conteúdos e atividades no AVA UFMS, matriz de desenho didático, produção 

e curadoria de material didático digital, elaboração de atividades de avaliação da 

aprendizagem a distância, rubricas de avaliação da aprendizagem e orientações sobre o 

uso do AVA. E o Guia de Tutores apresenta as principais diretrizes para o 

desenvolvimento do trabalho da tutoria a distância e presencial dos cursos de graduação 

e pós-graduação ofertados pela UAB/UFMS. 

Considerando a Resolução Nº 387-COGRAD/UFMS, de 19 de Novembro de 2021, 

que Institui o Programa Especial de Educação Digital e Inovadora no Ensino de 

Graduação no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a 

AGEAD passa a poder ofertar cursos que tenham no seu escopo a perspectiva da 

educação digital e da inovação tecnológica e pedagógica, para atender a demandas 

específicas e projetos especiais de formação inicial e continuada com parcerias 

institucionais e fomento externo (quando possível). 

No ano de 2021, como primeira ação do Programa Especial de Educação Digital 

e Inovadora no Ensino de Graduação, a AGEAD protagonizou a participação da UFMS 

nos Editais nº 35 e nº 66/2021 da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), no âmbito 

do Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial 

Continuada de Professores e Diretores Escolares (PRIL), que é uma ação para atender às 
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finalidades da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

Como resultado da participação nos editais, a AGEAD ofertará no ano de 2022 

quatro cursos de Licenciatura: Pedagogia, Letras Português, Matemática e Ciências 

Interdisciplinar. Serão ofertadas 80 vagas por curso por meio de processo seletivo 

especial, totalizando 320 vagas para um público-alvo específico, atendendo à demanda 

de formação de professores que estão em serviço e não possuem habilitação necessária 

para suas funções pedagógicas. Havendo vagas, será aberta a possibilidade de ingresso 

de ampla concorrência para pessoas que tenham realizado o Enem nos anos de 2016 a 

2021.  

Outra ação dentro do Programa Especial de Educação Digital e Inovadora no 

Ensino de Graduação, é a parceria da UFMS (por meio da AGEAD e Prograd) com a 

SESu/MEC disponibilizando-se para um projeto piloto inovador no Brasil de oferta de 

três cursos de graduação por meio da utilização de recursos digitais e das metodologias 

da EaD. Essa proposta busca oportunizar o ensino público, gratuito, inclusivo e de 

qualidade aos estudantes, incluindo aqueles que têm dificuldades com as 

presencialidades que ainda são necessárias mesmo em cursos na modalidade a 

distância. Esses três novos cursos aprovados (Processos Gerenciais; Tecnologia de 

Informação; e Ciência dos Dados) terão oferta de 500 (quinhentas) vagas (cada curso) 

para ingresso em 2022 e 2023, totalizando 3000 vagas. 

 

3.3.1.1.16.1 Controle de produção e distribuição de material didático 
 

No âmbito da UFMS, a Instrução Normativa Conjunta (PROPP, PROGRAD, 

PROECE, AGEAD) Nº 1, de 27 de Maio de 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. 

A equipe é 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 é responsável pela produção dos cursos oferecidos pela AGEAD e também apoia 
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a execução de projetos institucionais de formação continuada, além de orientar equipe 

de projetos com financiamento externo à UFMS. 

Os professores dos cursos de graduação e pós-graduação que ofertam disciplinas 

a distância contam com o apoio da AGEAD e da equipe multidisciplinar para organizar, 

produzir e disponibilizar materiais didáticos aos estudantes. 

No caso específico dos cursos da UAB, existe uma Equipe Multidisciplinar 

própria, selecionada via Edital público, que recebe uma bolsa de estudos e atua no apoio 

às atividades docentes, no monitoramento dos ambientes virtuais e no auxílio à 

produção, revisão e organização de materiais didáticos. No ano de 2021, a Equipe 

Multidisciplinar UAB foi composta por um Designer Instrucional, um Designer 

Educacional e um Revisor de texto. A atuação da equipe foi fundamental para o bom 

andamento das ofertas dos cursos a distância da UAB/UFMS.  

 

3.3.1.1.16.2 AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 

Com a integração  do AVA UFMS aos sistemas acadêmicos de graduação (SISCAD) 

e de pós-graduação (SIGPOS) o AVA UFMS sincroniza diariamente com esses sistemas 

criando automaticamente ambientes virtuais para turmas de disciplinas com oferta 

cadastrada. São sincronizadas também as inscrições de professores e estudantes nos 

respectivos ambientes. 

Dessa forma, toda turma de disciplina tem automaticamente um ambiente 

virtual, no qual o professor pode disponibilizar recursos e propor atividades dos mais 

diversos tipos. Professores e alunos podem ainda se beneficiar de ferramentas de 

interação síncrona e assíncrona diretamente na plataforma. 

O AVA UFMS apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas ao 

processo de ensino e aprendizagem na EaD. Desde 2017, ele vem passando por 

atualizações de versões e de interfaces, trazendo melhor usabilidade também em 

dispositivos móveis (design responsivo).  

Com relação à acessibilidade, AGEAD vêm pesquisando e testando novos plugins 

que possam trazer melhorias para usuários cegos e surdos. Dentre estes, foram testados 

o plugin Vlibras e o UserWay. Contudo, estes plugins apresentaram instabilidade e 
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lentidão ao sistema. Dessa forma, o problema foi solucionado com a adoção da nova 

interface do AVA UFMS que já possui plugin nativo de acessibilidade. 

Toda a infraestrutura tecnológica do AVA UFMS permanece alocada no 

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. A AGETIC está realizado estudos de implantação do 

AVA UFMS em serviços computacionais em nuvem, ainda para 2022.  

Em 2021, foram implementadas melhorias no AVA Moodle UFMS, tais como: 

- Instalação do plugin Mindmap que permite aos professores proporem 

atividades de criação de Mapas Mentais; 

- Instalação do plugin de detecção de plágio, Turnitin; e 

- Instalação do plugin de Interface “Moove”, mais intuitiva, simples, 

responsiva para dispositivos móveis, dentre outras facilidades existentes. 

 

Quadro 34 - Potencialidade e Fragilidade da AGEAD 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

2021:  Interface 
atualizada e 
simplificada para uso 
dos professores e 
estudantes. Criação da 
Minha Área de 
Trabalho para os 
professores. 
 

2021: Curva de 
aprendizagem para 
funcionalidades 
complexas 

2021: Atualização para 
Versão 3.11.5+ do 
Moodle 

Graduação EaD UAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021:  
a) Elaboração de 
Guia de Tutores e Guia 
de Professores 
Formadores; 
b) Criação de 
uma Central de Apoio 
da UAB/UFMS. 
c) Início da 
oferta do Curso de 
Tecnologia em 
Educação e Processos 
de Trabalho: 
Alimentação Escolar 
 
 

2021:  
a) Demora no 
repasse de recursos de 
custeio pela 
UAB/CAPES; 
b) Demora na 
abertura de editais de 
financiamento para 
novos cursos. 
 
 
 
 
 
 
 

2021:  
a) Institucionaliz
ação de Cursos da 
UAB/Capes; 
b) Institucionaliz
ação de Cursos EaD na 
UFMS sem 
financiamento externo 
específico. 
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Especializações EaD 
UAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021:  
a) Continuidade 
das ofertas de três 
cursos de 
especialização; 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2021:  
a) Demora no 
repasse de recursos de 
custeio pela 
UAB/CAPES; 
b) Demora na 
abertura de editais de 
financiamento para 
novos cursos. 
 
 
 
 
 

2021:  
a) Previsão de 
novo edital UAB/CAPES 
para Março/2022. 

EaD na Graduação 
Presencial 

2021:  
a) Oferta 
semestral do Curso de 
Formação em EaD; 
b) Oferta 
semestral do Curso de 
Formação em TICs; 
c) Oferta 
semestral do Curso de 
Formação Inicial em 
REA; 
d) Publicação do 
Guia de atividades 5.0 e 
6.0 com orientações 
sobre utilização de CH 
EaD nos cursos 
presenciais; 
e) Publicação da 
nova normativa do 
Ensino de Graduação 
com atualizações sobre 
uso de CH EaD nos 
Cursos Presenciais. 

2021:  
a) Ausência de 
Instrução Normativa 
para a descrição dos 
procedimentos 
detalhados acerca da 
introdução de carga 
horária, total ou 
parcial, a distância, em 
cursos de graduação 
presenciais. 

2021:  
a) Intensificação 
do curso de CH EaD nos 
cursos presenciais para 
o período de transição 
e de retorno às 
atividades acadêmicas 
presenciais.  
b) Oferta dos 
cursos para professores 
substitutos e visitantes; 
c) Publicação de 
Instrução Normativa 
com os procedimentos 
detalhados. 

 

3.3.1.1.17 Acompanhamento de egressos – PROAES/SEDEPE 

 
A política de acompanhamento dos Egressos, instituída pela Resolução Nº 89-

COUN/UFMS1, atribuiu à PROAES a coordenação das atividades de implementação, de execução 

e de avaliação referentes a egressos, bem como a atualização de informações no Portal dos 
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Egressos (egressos.ufms.br), portal este implementado como ação inovadora para o 

acompanhamento dos egressos da UFMS. Internamente, tais atividades de implementação, 

execução e avaliação são executadas em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento 

Profissional, antiga Divisão de Desenvolvimento Profissional e Egressos. O trabalho na Secretaria 

já era realizado desde maio de 2017, ano este em que foi iniciada a Consulta aos Egressos UFMS, 

formulário eletrônico, disponível no Portal de Egressos. Para alcançar os egressos, houve o envio 

de e-mail aos formados a partir do ano de 2014.  

Já no ano de 2021 não houve respostas ao referido formulário. 

Em 2021, conforme programado no Calendário Acadêmico, foi realizada a 5ª edição da 

Semana de Desenvolvimento Profissional, entre os dias 02 e 06 de agosto, evento totalmente 

online e gratuito, aberto a toda comunidade acadêmica e comunidade externa à UFMS. O evento 

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. A ação tem 

se consolidado e tem atraído cada vez mais egressos da UFMS, estes que compartilham suas 

experiências profissionais, conhecimentos e habilidades e também, por sua vez, têm 

acesso a todas atividades e podem aprimorar suas soft/hard skills para se colocarem ou 

recolocarem no mercado de trabalho. 

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 35 publicações em 2021. 

Para maiores informações sobre a atuação profissional dos egressos da UFMS, 

seriam levantados dados por meio da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do 

Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho – PDET do Ministério do 

Trabalho. Porém, tal ação foi inviabilizada pela não concessão de acesso, por meio do 

Ministério do Trabalho, apesar de todas as tratativas e solicitações terem sido feitas, 

conforme solicitado. 

O insucesso da ferramenta Consulta aos Egressos UFMS por baixa adesão tornou-

a obsoleta e incapaz de gerar informações necessárias para a gestão de egressos, e, 

diante disso, outras alternativas foram cogitadas, discutidas e negociadas para que se 

torne possível fazer uma gestão eficaz e realística dos egressos da UFMS. Uma das 

alternativas foi o contato com o ALUMNI USP, por meio de reuniões com equipe técnica 

de professores da USP e também com o responsável pela criação do Sistema ALUMNI 

USP, para que possamos adquirir a licença do programa na UFMS. Tal parceria mostrou-



213 
 

se viável, uma vez que atende às necessidades de gestão de egressos, possibilitando a 

geração de relatórios que condizem com a realidade. Mostrou-se viável também pelo 

custo e pela possibilidade da AGETIC conseguir dar suporte à ferramenta. A aquisição da 

concessão de uso do sistema ALUMNI USP encontra-se na fila de prioridades da AGETIC. 

Realizamos também reuniões com o Grupo Santander, sobre possibilidade de parceria 

para uso da ferramenta Universia  Jobs. A ferramenta apresentada mostrou-se viável 

(mesmo que pelo direito de uso por um ano) e pelas várias possibilidades de gestão de 

informações que oferece. Por entraves administrativos e de prazo, não foi possível 

estabelecer a parceria, que ficou para uma outra oportunidade e retomada. Realizamos 

ainda reuniões com a AGETIC, demonstrando a necessidade urgente de criação de uma 

ferramenta que possibilite a gestão das informações de egressos de forma 

automatizada, bem como para a gestão dos estágios. As solicitações aguardam na fila 

de prioridades da AGETIC e espera-se que esse sistema seja o mecanismo de 

acompanhamento de egressos necessário para mantermos informações atualizadas da 

trajetória profissional, da inserção no mercado de trabalho e da continuidade da vida 

acadêmica, citado pela Resolução Nº 89-COUN/UFMS (Política de Acompanhamento 

dos Egressos). 

 

3.3.1.1.18 Ações para fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão – Agecom 

 
 

A Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom) promoveu durante todo 

o ano de 2021 as ações ligadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, à inovação e ao 

empreendedorismo. É por meio da Agecom, que coordena todos os veículos 

institucionais, que são divulgados programas, pesquisas, editais, palestras, eventos 

artísticos, culturais e esportivos. 

Pela primeira vez foi realizada a campanha de mídia da seleção unificada dos 

programas de pós-graduação, alcançando resultados expressivos em todas as mídias 

digitais. E foi mantida pelo terceiro ano consecutivo foi realizada a campanha de 

ingresso para os cursos de graduação, com ênfase para os processos seletivos próprios, 

o Vestibular e o PASSE. 
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Em consonância com o Colégio de Gestores de Comunicação das Instituições 

Federais de Ensino Superior, a Agecom também contribuiu para o fortalecimento das 

universidades públicas, gratuitas, de qualidade e inclusivas, veiculando campanhas 

realizadas de forma conjunta pelas 69 instituições. Essa ação é importante por 

apresentar à sociedade as ações realizadas pelas universidades em todas as áreas, que 

mesmo diante da pandemia não foram suspensas. Ações de combate ao coronavírus, de 

produção de álcool 70%, de pesquisas sobre a Covid-19, de testagens, de apoio à 

comunidade universitária e à sociedade em geral. Todas as atividades estão reunidas no 

canal de comunicação ufms.br/coronavirus. 

Nesse canal estão disponíveis também todos os materiais produzidos pela 

Agecom referentes às atividades de proteção e cuidado às pessoas e de orientação para 

a continuidade do trabalho acadêmico e administrativo. Como por exemplo Guia de 

Atividades Acadêmicas, Programa Se Cuide, Te Amo – Uma ação do coração da UFMS, o 

Relatório de Atividades, o Plano de Biossegurança.  

Na Semana de Recepção Institucional 2021, a Agecom promoveu todos os 

materiais para a boas-vindas aos estudantes, bem como organizou a apresentação 

virtual de toda a Universidade, produziu tutoriais sobre todos os sistemas acadêmicos, 

distribuiu folhetos e vídeos específicos para cada câmpus, com mapas, cursos, e 

informações estratégicas.  

Em relação aos eventos, a Agecom promoveu o Integra UFMS 2021, o Conecta 

UFMS, o Festival Mais Cultura, o Vem pra UFMS, além de produções mensais do 

Movimento Concerto. De forma transversal, a Agecom atende e promove todas as 

atividades realizadas na Universidade, seja no Portal UFMS, quanto nas diversas mídias 

e veículos institucionais. 

Em 2021, a Agecom publicou três edições da Revista Candil, que é a revista de 

divulgação científica da UFMS, produzida e editada pela equipe da agência, com 

matérias sobre projetos de pesquisa e extensão de todos os câmpus e unidades. A 

Agecom também produziu os Anais do Integra 2021, 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, a Secretaria de Estado da Educação e a Empresa Júnior 

Brava, do curso de Jornalismo, e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da 
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UFMS, a Agecom promoveu a quarta edição do projeto de extensão Prática 

Educomunicativa:  Repórter  Júnior, com a participação de alunos e 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 23 boletins de rádio, 17 vídeos, 30 posts e 33 textos para o site do 

Integra. Também foi produzido podcast para a Rádio Educativa UFMS 99.9. 

 Como destaque de produção, a Editora UFMS manteve a publicação de editais 

para seleção de propostas de livros digitais, realizou as reuniões do Conselho Editorial, 

participou de feiras virtuais, fez a contratação do software de similaridade da Turnitin e 

o acordos com a Câmara Brasileira do Livro e com a CrossRef para emissão de ISBN/ISSN 

e DOIs, respectivamente, o que incentiva a qualificação das publicações. 

 

 

3.3.1.1.19. Políticas institucionais e ações acadêmico‐administrativas para a extensão – 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, 
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na qual se insere, é motivo e justificativa de sua existência enquanto instituição pública 

de ensino superior. 

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 crescimento sustentável do país”. 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. 

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 

A socialização do conhecimento, visando o desenvolvimento do capital humano 

da comunidade interna e externa, é o princípio norteador dos editais elaborados pela 

Diretoria de Cultura e Esporte (DICE/PROECE), pela Diretoria da Escola de Extensão 

(DIEX/PROECE) e pela Diretoria de Popularização da Ciência (DIPC/PROECE), instâncias 

subordinadas a PROECE que fomentam a produção extensionista, esportiva e artística 

no âmbito das faculdades, institutos e campus, fortalecendo o vínculo entre ensino, 

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

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. 

 

 Projetos de Extensão  

 As ações de extensão foram submetidas, avaliadas e aprovadas pela PROECE no 

âmbito de diversos editais, com e sem fomento da UFMS. Segue abaixo a descrição dos 

editais de extensão de 2021: 

Ações de Extensão sem fomento (Edital 34/2021 ‐ EXT):  Este Edital tem como 

objetivo disciplinar a seleção de Ações de Extensão no âmbito da UFMS, sem recursos 
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financeiros da UFMS, nas modalidades Projeto, Curso ou Evento, promovendo o 

fortalecimento da formação acadêmica e da Ciência, Tecnologia e Inovação na UFMS, 

por meio da interação transformadora entre a Universidade e diferentes setores da 

sociedade. 

Ações de Extensão na Modalidade Eventos (Edital 132/2021 ‐ PROFE): fomentar 

a realização de eventos acadêmicos e científicos no âmbito da UFMS, atendendo ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com impactos no 

empreendedorismo, na inovação, na sustentabilidade, na formação dos estudantes de 

graduação e de pós-graduação e na geração de novos conhecimentos, promovendo a 

interação transformadora entre a Universidade e a sociedade, a fim de estimular o 

diálogo entre os cursos da UFMS e as associações científicas, os conselhos e entidades 

de representação de classe e demais instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

estimulando o espírito crítico e disseminando a produção acadêmica da Universidade.  

Bolsas de Extensão (Edital 56/2021 ‐ PIBEXT/PIVEXT):  O Programa Instucional 

de Bolsas de Extensão (PIBEXT) e de Voluntários de Extensão (PIVEXT) da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul objetiva a valorização do estudante, o 

fortalecimento da vivência acadêmica e social e a integração da extensão com os cursos 

de graduação da UFMS, presencial ou a distância, por meio da concessão de bolsas de 

extensão a estudantes regularmente matriculados ou pelo cadastro de estudantes 

extensionistas voluntários.  

Ações de Extensão com Fomento (Edital 55/2021 ‐ PAEXT): Este Edital tem como 

objetivo fomentar ações de extensão universitária nas modalidades projeto e curso, 

submetidas, aprovadas e em execução nos Editais de Extensão da PROECE EXT-2020 e 

EXT-2021, coordenadas por professores e técnicos-administrativos, por meio de 

concessão de itens de custeio e auxílio financeiro ao pesquisador. 

Programa  de  Esporte  Universitário  (Edital  63/2021): Incentivar a vivência 

esportiva no âmbito da UFMS, por meio do fomento a proposição de projetos de esporte 

de participação, projetos de grupos de treinamento de seleções esportivas de 

representação institucional, projetos de atividade física e promoção da saúde e projetos 

esportivos de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas da terceira idade, pautados 

nos princípios constitucionais do esporte de participação e rendimento, bem como 
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promover a vivência de danças e lutas, por meio do direito à inclusão e da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

Programa  Mais  Cultura  (Edital  62/2021): O objetivo geral deste Edital é 

incentivar a vivência artística adequada às condições de biossegurança no contexto 

mundial da pandemia da Covid-10 e no âmbito da UFMS, por meio do fomento à 

proposição de projetos extensionistas-culturais e à manutenção de grupos artísticos 

estáveis, pautados nos princípios da excelência artística, da articulação entre a tradição 

cultural clássica e as culturas locais, da inclusão socioeducativa e da articulação artes, 

ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

A Tabela 52 ilustra a quantidade de ações de extensão por área temática vigentes 

em 2021, cadastradas no âmbito dos editais acima mencionados ou no Edital EXT-2020. 

Tabela 52 - Ações de extensão por área temática vigentes em 2021. 

Área temática  2021 

Comunicação 2 
Cultura 37 
Direitos Humanos e Justiça 39 
Educação 176 
Literatura 1 
Meio Ambiente 41 
Saúde 121 
Tecnologia e Produção 25 
Trabalho 13 
TOTAL  474 

 
Em 2021, a Proece emitiu 64751 certificados decorrentes destas ações de 

extensão e das ações dos programas institucionais de extensão. 

A PROECE também é a responsável por aprovar, acompanhar e avaliar projetos 

de extensão com fomento externo via Termos de Execução Descentralizada (TED), os 

quais, com apoio da AGINOVA, dão origem aos planos de trabalho de termos de 

cooperação  adequados ao objeto do termo. O objeto de tais projetos deve impactar 

significativamente na sociedade, não somente no âmbito estadual, senão que podem 

ter alcance em todo o território nacional. A Tabela 53 descreve concedente, objetivo, 

valor e coordenador de cada ação de extensão com fomento via TEDs em 2021. 
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Tabela 53 - Termos de Execução Descentralizada (TED) - 2021 

N.º TED  Objeto 
Valor Total do 
TED 

Coordenador 
e/ou Unidade 
Interessada 

10364/2021 - SEMESP/MEC 

Curso de Extensão em Serviço de 
Atendimento Educacional 
Especializado em contexto de 
pandemia - 2ª edição 

R$ 32.149,96 
Milene 
Bartolomei Silva - 
FAED 

06/2021 - SNDPI/MMFDH 

Capacitações em formato de Ensino 
à Distância para a criação e 
fortalecimento dos Conselhos e 
Fundos de Direitos das Pessoas 
Idosas, coordenada pela Fundação 
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS). 

R$ 130.000,00 Ramon Moraes 
Penha - INISA 

10363/2021 - SEMESP/MEC 

Curso de Aperfeiçoamento em 
Serviço de Atendimento 
Educacional em Ambiente 
Hospitalar e Domiciliar - 3ª Edição 

R$ 71.002,01 
Jucélia Linhares 
Granemann de 
Medeiros / INBIO 

01/2021 - TRT - 24ª Região 

Desenvolvimento de estudos em 
estatística aplicada à pesquisa 
organizacional e jurídica no 
Tribunal Regional do Trabalho da 
24ª Região 

R$ 131.460,00 Rogers Barros de 
Paula - INMA 

10446/2021 - SEMESP/MEC 

Curso de Aperfeiçoamento em 
Serviço de Atendimento 
Educacional Especializado em 
Educação Infantil de educandos 
com deficiência 

R$ 59.044,86 
Milene 
Bartolomei Silva - 
FAED 

10323/2021 - FNDE/MEC Laboratório de Apoio à Inovação da 
Educação Básica do Brasil 

R$ 
4.200.000,00 

Hércules da Costa 
Sandim - 
AGEAD/RTR 

03/2021 - SNF/MMFDH 

Realização de 20 ciclos (7 
encontros, 1 por semana) do 
Programa Famílias Fortes nos 
municípios de Campo Grande e Três 
Lagoas, pela Fundação 
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul – UFMS, por meio de 
atividades de extensão com 
famílias. 

R$ 276.000,00 Juliana Dias Reis 
Pessalacia - CPTL 

10752/2021 - FNDE/MEC 
Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição Escolar 
CECANE UFMS 

R$ 310.450,20 
Camila Medeiros 
da Silva Mazzeti - 
FACFAN 

10404/2021 - FNDE/MEC Laboratório de Criatividade e 
Inovação para a Educação Básica 

R$ 
17.000.000,00 

Hércules da Costa 
Sandim - 
AGEAD/RTR 

5/2021/GABT-1/GABT/GAB/ 
Estabelecimento de cooperação 
técnica por meio de pesquisa 
aplicada, extensão tecnológica e 
realização de serviços visando 
desenvolver processos inovadores 

R$ 
30.351.322,89 

Sandro Fabian 
Francilio 
Dornelles - 
DINFRA/PROADI P/SEDE/INCRA-INCRA 
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de supervisão ocupacional, 
georreferenciamento e certificação 
no SIGEF dos lotes e perímetros e 
ações necessárias a titulação em 
projetos de assentamento federais 
do Programa Nacional de Reforma 
Agrária e de Regularização 
Fundiária no Estado do Mato 
Grosso do Sul 

8866194/2021 - SEXEC/MCTIC 

Implantação de Espaço Maker fixo e 
móvel para formação de 
professores e alunos das escolas 
públicas da educação básica 

R$ 
1.243.248,38 

Além-Mar 
Bernardes 
Gonçalves - INFI 

10772/2021 - SESU/MEC 

Agricultura Peri-Urbana em 
Comunidades Tradicionais e em 
Situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica no MS 

R$ 350.000,00 
Vanderleia Paes 
Leite Mussi - 
FACH 

22/2021/GABT-
1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-
INCRA 

Estabelecimento de cooperação 
técnica por meio de pesquisa 
aplicada, extensão tecnológica e 
realização de serviços visando 
desenvolver processos inovadores 
e georreferenciar lotes e 
perímetros em projetos de 
assentamento federais do 
Programa Nacional de Reforma 
Agrária – PNRA no Estado do Pará. 

R$ 
37.945.514,90 

João Batista 
Sarmento dos 
Santos Neto - 
FAENG 

21/2021/DF/SEDE/INCRA-
INCRA 

Estabelecimento de cooperação 
técnica por meio de pesquisa 
aplicada, extensão tecnológica e 
realização de serviços visando 
desenvolver processos inovadores 
e georreferenciar lotes e 
perímetros em projetos de 
assentamento federais do 
Programa Nacional de Reforma 
Agrária – PNRA no Estado do Acre. 

R$ 
35.015.776,06 

José Marcato 
Junior - FAENG 

9/2021/SNFDT/MC/SEESP 
Implantação do Centro de 
Excelência em Estudos do Futebol 
do Programa Academia e Futebol 

R$ 274.012,94 
Hugo Alexandre 
de Paula Santana 
- FAED 

VALOR TOTAL R$   127.389.982,20 
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Ressaltamos que toda ação de extensão universitária tem seu aspecto de 

responsabilidade social e, consequentemente, todas as ações aprovadas e executadas 

no âmbito da extensão da UFMS devem atender às demandas da sociedade e 

demonstrar a preocupação da instituição com a sociedade.  Essa preocupação norteia, 

tanto nossos editais de fomento, quanto às ações desenvolvidas pela 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). 

Tabela 54 - Número de bolsistas de extensão em 2021, por unidade e edital. 

Unidade 

Editais vigentes em 2021 

EXT  PIBEXT  PROFE  Cursinho UFMS  Projele  Bolsa atleta  Total 

CPAN   11       2 13 
CPAQ   22         22 
CPAR   8   1     9 
CPCS   8       1 9 
CPCX   2       1 3 
CPNV   10         10 
CPTL   17   4   1 22 
ESAN 1 9       1 11 
FAALC 9 44   2 18   73 
FACFAN   20   2 1 2 23 
FACH   17   1     18 
FACOM   6     2 1 9 
FADIR   1         1 
FAED 1 17       1 19 
FAENG   10     1 4 15 
FAMED   11   1     12 
FAMEZ   5         5 
FAODO   8       1 9 
INBIO   11         11 
INFI   2   2     4 
INISA   27         27 
INMA   1   1     2 
INQUI   3   1     4 
TOTAL  11  270  0  15  22  15  333 
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POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES 
 

As potencialidades e fragilidades identificadas, assim como as ações de melhorias 

vigentes e previstas, se encontram relatadas no Quadro. 

 

Quadro 35 - Diagnóstico de potencialidades, fragilidades e ações de melhorias na 
política de extensão, 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 
 
Consolidação das 
ofertas 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. 

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. 

 
 

3.3.1.2 Políticas de ensino e ações acadêmico‐administrativas para a pós‐graduação 

3.3.1.2.1 Políticas institucionais e ações acadêmico‐administrativas para a pesquisa 

 

Ainda, em 2021, a PROPP em conjunto com a PROGEP lançou o edital de cadastro de 

pessoas físicas para apoio técnico voluntário no âmbito da pesquisa científica e tecnológica e 

inovadora da UFMS. Foram habilitadas 6 (seis) pessoas físicas para atuarem em pesquisa na 

UFMS. 

Em 2021, foi oferecido o curso “Lógica Aplicada na Escrita Científica” para estudantes, 

professores e pesquisadores da UFMS, com objetivo de estimular o desenvolvimento da escrita 

científica compatível com o padrão de produções de alto impacto nacional e internacional, além 

de preparar os estudantes e pesquisadores para o processo de pensamento científico e para o 

desenvolvimento de produção científica com qualidade. Foram certificados 413 estudantes, 

sendo 213 da graduação e 200 da pós-graduação e 59 servidores e pesquisadores da UFMS. 
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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. 

 

3.3.1.2.2 Políticas de ensino e ações acadêmico‐administrativas para os cursos de pós‐
graduação lato sensu 

 
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 55 apresenta o número de vagas por programa 

ofertado, durante 2021. 

Tabela 55 - Quantitativo de vagas ofertadas nos Programas de Residência em 2021. 

Programas de Residência Multi e Uniprofissional  2021 

Uniprofissional em Medicina Veterinária  16 
Uniprofissional em Cirurgia Buco-Maxilo-Faciais  2 
Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica  6 
Multiprofissional em Atenção ao Paciente Crítico  18 
Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados  14 
Multiprofissional em Reabilitação Física 8 
Total  64 

                       Fonte: Propp 2021 
 

Com relação aos programas de residência da área médica, a UFMS ofertou em 2021 um 

total de vinte e uma especialidades, mostradas na Tabela 56. 

Tabela 56 - Estudantes Matriculados nos Programas de Residência da área médica em 
2021. 

Especialidades em Residência Médica 
Nº MATRICULADOS 

2021 

Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica* 6 
Residência Médica em Cirurgia Cardiovascular 2 
Residência Médica em Clínica Médica 20 
Residência Médica em Cirurgia Geral 6 
Residência Médica em Psiquiatria 9 
Residência Médica em Pediatria 24 
Residência Médica em Neonatologia 5 
Residência Médica em Infectologia 5 
Residência Médica em Urologia 3 
Residência Médica em Reumatologia 4 
Residência Médica em Pneumologia 4 
Residência Médica em Dermatologia 9 
Residência Médica em Cardiologia 6 
Residência Médica em Cirurgia Vascular 2 
Residência Médica em Medicina Intensiva Pediátrica 3 
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Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 6 
Residência Médica em Homeopatia 1 
Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia 12 
Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia 12 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade 2 
Residência Médica em Oftalmologia 4 
Total  145 

             Fonte: Propp 2021 

3.3.1.2.3 Políticas de ensino e ações acadêmico‐administrativas para os cursos de pós‐
graduação stricto sensu 

 
 

Esse ambiente, que consiste em uma das metas do PDI, continuou a funcionar 

em 2021, sendo, portanto, atingida. 

Atualmente a UFMS conta com um programa com conceito CAPES 6, o PPG em 

Ecologia e Conservação que oferece os cursos de mestrado e doutorado. 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 57 apresenta de forma resumida os conceitos dos programas da UFMS. 

 
Tabela 57 - 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 13 4 1 36 
Mestrados 
Profissionais 0 6 3 2 0 11 

Mestrados Total 5 19 16 6 1 47 
Doutorados 1 0 15 4 1 21 
Total  por  Conceito 
Capes 

6  19  31  10  2  68 

                  Fonte: PROPP, 2022 

 
Em termos percentuais, do total de cursos de mestrados e doutorados, 73,53% 

apresentam Conceito Capes 3 e 4. 

No Quadro 38 são apresentadas as potencialidades e fragilidades da PROPP no 

ano de 2021. 

Quadro 36 - Potencialidades e Fragilidades da PROPP em 2021. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades 
Ações de melhorias 

(vigentes ou previstas) 
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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 auto 
sustentar. 
- 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. 
- Abertura de editais 
para pesquisadores 
visitantes 
https://propp.ufms.br/
diretorias/pesquisado-
visitante-inscricoes-
abertas/  
- Apoio da PROPP na 
construção de novos 
PPGs. 
https://propp.ufms.br/
diretorias/selecao-de-
propostas-de-
mestrado-e-
doutorado-apcn/  
- Abertura de Editais 
para pós doutorado 
voluntário 
https://propp.ufms.br/
diretorias/selecao-de-
candidatos-para-
estagio-de-pos-
doutorado-voluntario-
nos-programas-de-
pos-graduacao-da-
ufms-fluxo-continuo/  

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 
https://propp.ufms.br/
diretorias/ufms-abre-
edital-de-apoio-a-
publicacoes-para-
2020/  
- Editais para instalação 
e manutenção de 
equipamentos 
https://propp.ufms.br/
diretorias/instalacao-
e-manutencao-de-
equipamentos-2020/  
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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  

- 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) 
https://propp.ufms.br/
diretorias/ufms-abre-
edital-de-apoio-a-
publicacoes-para-
2020/  

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 
- Aumento da taxa de 
permanência na 
graduação 

- Dependência da 
disponibilidade de 
recursos do CNPq e da 
Fonte 112 (para as 
bolsas pagas pela 
UFMS) 

- Maior fiscalização nas 
atividades executadas 
(com exigência de 
relatórios mais 
frequentes) 

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 2020  

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 
https://propp.ufms.br/
diretorias/chamadas-
cnpq-2021/  
 
https://propp.ufms.br/
diretorias/chamada-
finep-sos-
equipamentos-2021-
avaliacao-02/  

Elevar a quantidade de 
projetos no âmbito da 

- Aumento das 
publicações 
qualificadas nas áreas 

- Custo de manutenção 
da Base de Estudos do 
Pantanal e de Bonito 

A Propp pretende 
lançar em 2020 um 
edital específico para 
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Base de Estudos do 
Pantanal e de Bonito 

que fazem uso da 
diversidade e da 
infraestrutura das 
Bases 
- Regulamentação da 
Base de Estudos de 
Bonito 

(funcionários técnico-
administrativos, 
alimentação, custeio 
em geral) 

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, 2021 

 
 
3.3.1.3 Ensino, Pesquisa e Extensão – HUMAP 
 

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 têm o Humap-UFMS como unidade 

executora das atividades práticas ofereceram 93 vagas para formação de especialistas 

em cursos de residências médica, multiprofissional e uniprofissional em saúde com 

duração de 2 a 3 anos. Atualmente, o Humap-UFMS atende a formação de 196 alunos 

de especialização na modalidade residência, conforme as Tabelas 58, 59 e 60. 
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Tabela 58 - Número de alunos por programa de residência médica, 2021. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA  R1  R2  R3  R4  TOTAL 

CARDIOLOGIA  2 2 - - 4 
CARDIOVASCULAR  - - - 1 1 
CIRURGIA GERAL  1 - - - 1 
CIRURGIA VASCULAR  1 - - - 1 
CLÍNICA MÉDICA  9 10 - - 19 
DERMATOLOGIA  3 3 3 - 9 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  4 4 4 - 12 
HOMEOPATIA  1 1 - - 2 
INFECTOLOGIA  3 1 3 - 7 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  2 1 - - 3 
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA   - 1 - - 1 
NEONATOLOGIA  - 1 - - 1 
OFTALMOLOGIA  1 1 1 - 3 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  3 4 4 - 11 
PEDIATRIA  11 11 12 - 34 
PNEUMOLOGIA  - 2 - - 2 
PSIQUIATRIA  3 3 3 - 9 
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO COM 
IMAGEM 

2 2 2 - 6 

REUMATOLOGIA  2 2 - - 4 
PRÉ REQUISITO ÁREA CIRURGIA BÁSICA  5 7 - - 12 
UROLOGIA  1 1 1 - 3 

TOTAL  145 
    Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2021) 
 

Com relação as residências multiprofissionais em saúde o Humap-UFMS oferta 

periodicamente vagas nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e 

odontologia, sendo em 2021, 36 estudantes participando dos programas de forma ativa: 

Tabela 59 - Número de alunos por programa de multiprofissional em saúde, 2021. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

R
1 

R
2 

RESIDENTE
S 

ENFERMAGEM  4 4 8 
FARMÁCIA  4 4 8 
FISIOTERAPIA  4 4 8 
NUTRIÇÃO  4 4 8 
ODONTOLOGIA  2 2 4 

TOTAL  36 
                                     Fonte: Gerência de Ensino e Pesquisa (2021) 
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O hospital recebe ainda, residentes dos programas uniprofissionais em saúde, 

abrangendo as áreas de enfermagem obstétrica e cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial: 

Tabela 60 - Número de alunos por programa de residência uniprofissional, 2021. 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL EM SAÚDE RESIDENTES 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 10 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL 5 

TOTAL 15 
                         Fonte: Gerencia de Ensino e Pesquisa (2021) 

 

A Gerência de Ensino e Pesquisa, durante o ano de 2021, 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. 

Além dos Programas de Residência em Saúde, a Gerência de Ensino e Pesquisa, 

por meio do Setor de Gestão do Ensino e da Unidade de Gestão de Graduação, Ensino 

Técnico e Extensão, 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, graduandos dos curso de arquitetura e urbanismo, ciência da computação, 

engenharia civil, engenharia elétrica e psicologia da UFMS também foram acolhidos e 

tiveram a oportunidade de desempenhar suas atividades curriculares em estágios 

(Tabela 61) e atividades práticas (Tabela 62) no Humap-UFMS.  
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Tabela 61 - Total de alunos por curso de graduação da UFMS em estágio obrigatório, 
2021. 

Curso de Graduação Total 
Arquitetura e Urbanismo 6 
Ciência da Computação  10 
Enfermagem  99 
Engenharia Civil 10 
Engenharia Elétrica  22 
Farmácia  101 
Fisioterapia  63 
Medicina  623 
Nutrição  97 
Odontologia 24 
Psicologia 40 
Total  1071 

                                Fonte: Gerência de Ensino e Pesquisa (2021). 
 

Tabela 62 - Total de alunos por curso de graduação em atividades práticas, 2021. 

Curso de Graduação Total 

Enfermagem  1045 

Fisioterapia  372 

Medicina  1431 

Nutrição  108 

Odontologia 24 

Total  2980 

                                                             Fonte: Gerência de Ensino e Pesquisa (2021). 
 

A simulação realística 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 éticos e de segurança do 

paciente. 

Nesse cenário, o Laboratório de Ensino de Habilidades e Simulação em Saúde do 

Humap-UFMS se consolidou como vanguarda também na manutenção dos 

treinamentos das equipes para enfrentamento da pandemia da Covid-19. No ano de 

2021, 1263 participantes foram capacitados em 132 treinamentos realizados para 

servidores, empregados públicos e alunos dos programas de residência e do internato 

do curso de graduação em medicina. 



231 
 

O Plano Diretor Estratégico do Ensino no Humap-UFMS (PDE 2021-2023), 

elaborado a partir do Mapa Estratégico da Rede Ebserh, tem como objetivo a 

qualificação do ensino e da formação através de melhorias na infraestrutura física, na 

infraestrutura tecnológica e na qualificação dos serviços ofertados para a formação. 

O Humap-UFMS também atua como centro de pesquisa e produção de 

conhecimento e inovação tecnológica em diversas áreas. A realização de vários projetos 

de pesquisa e extensão, em área básica, aplicada e clínica, contribuem para a melhoria 

do ensino, estudo de doenças, desenvolvimento de produtos, soluções tecnológicas, e 

qualidade no atendimento prestado ao paciente.  

No período de janeiro a dezembro de 2021, 45 projetos foram avaliados pelo 

Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica e tiveram sua realização aprovada 

pelo Colegiado Executivo do Humap-UFMS, todos eles apreciados na plataforma REDE 

PESQUISA da Ebserh junto dos pareceres éticos pertinentes. 

Na área da pesquisa, o Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica da 

Gerência de Ensino e Pesquisa trabalhou para manter atualizados inclusive com maior 

divulgação dos estudos aprovados e metodologia de submissão de projetos na 

instituição. A página do setor de pesquisa foi remodelada e os links e orientações para 

submissão de projetos tornadas públicas. Estão disponíveis em: 

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-

oeste/humap-ufms/ensino-e-pesquisa/setor-de-gestao-da-pesquisa-e-inovacao-

tecnologica. 

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, delegou um setor jurídico específico para o setor de 

ensino e pesquisa. 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 (Acadêmicos (TCC, TCR, Mestrado, Doutorado - 34 – 75,50%), multicêntricos 

(5 – 11,20%), pesquisa clínica (4 – 8,90%), com ênfase em doenças, infectocontagiosas, 
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doenças do aparelho respiratório, digestivo, cardiologia, neurologia e saúde materno-

infantil. 

Inaugurado o Centro de Processamento Celular em agosto de 2021 agora em fase 

de ativação e credenciamento no Ministério da saúde.  

O Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) foi reestruturado e tem 

realizado avaliações de demandas oriundas da rede Ebserh. 

O planejamento estratégico do Humap-UFMS também delega ações específica 

ao setor de pesquisa as quais temos:  

1. Elaborar texto de políticas de pesquisa e inovação institucional 

2. Elaborar diretriz sobre o escopo de projetos de pesquisa e inovação 

3. Elaborar normativa de estudos básicos e aplicados 

4. Elaborar normativa de execução de estudos clínicos 

5. Elaborar normativa de execução de dispositivos 

6. Elaborar normativa de execução de  estudos com área temática especial 

7. Elaborar normativa para estudos com possibilidade de registro de patentes 

8. Elaborar normativo para captação de recursos para projetos de ensino, pesquisa e inovação 

9. Elaborar normativo para distribuição de recursos de fomento 

10. Elaborar normativa para incorporação patrimonial dos bens adquiridos por recursos de pesquisas 

11. Elaborar normativa para apoiar a pesquisa e inovação com aquisição de insumos e equipamentos 

12. Elaborar diretrizes que garanta seguridade institucional dos pesquisadores e participantes de 
pesquisa 

 

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 Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 

da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 
3.3.1.4 Política para internacionalização ‐ AGINOVA20 
 
 

Dentre as ações promovidas na área de Relações Internacionais em 2021, 

destacam-se: 

                                            
20 https://aginova.ufms.br/sobre-aginova/unidades/relacoes-internacionais/apresentacao/ 
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1. Formalização de parcerias internacionais: 

a) Convênio Marco entre a UFMS e a Universidad Blas Pascal - Argentina; 

b) Acordo de Cooperação entre a UFMS e a Universidade Washington/Tacoma; 

c) Acordo de Cooperação entre a UFMS e a Universidade de Florença; 

d) Protocolo de Cooperação entre a UFMS e o Instituto Superior Técnico de 

Lisboa (IST-Portugal); 

e) Protocolo de Intenções entre a UFMS e a Universidad Caaguazu (UNCA - PY); 

f) Protocolo de Intenções entre a UFMS e a Universidad de la Empresa (UDE-

Uruguay); 

g) Protocolo de Intenções entre a UFMS e a Universidad del Nordeste - UNNE - 

Argentina; 

h) Protocolo de Intenções entre a UFMS e o Museu Nacional de Etnologia 

de  Moçambique (MUSET); 

i) Protocolo de Intenções entre UFMS e Tecnológico Nacional de México 

(TecNM); 

j) Protocolo de Intenções entre UFMS e Colégio Oficial de Engenheiros 

Agrônomos de Galícia da Espanha; 

k) Protocolo de Intenções entre UFMS e CySource Ltd (Israel). 

 

Em 2021 foram formalizadas 11 novas parcerias internacionais. A relação 

completa de parcerias internacionais da UFMS pode ser acessada no link: (link). 

 

2. Mobilidade Acadêmica Internacional 

 

a) Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional para a Universidade 

do Porto (link1 link2) 

b) Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional para a Universidade 

de Washington/Tacoma (link) 

 

A ação para Mobilidade Acadêmica Internacional na Universidade do Porto é 

desenvolvida na UFMS desde o ano de 2019 e já atingiu mais de 170 estudantes nos 
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últimos 3 anos. Em 2021 foi realizada pela primeira vez com a Universidade de 

Washington/Tacoma. 

A UFMS também participa de outras ações de mobilidade, com destaque para os 

programas Brasil-Colômbia BRACOL e Brasil-México BRAMEX, articulados em conjunto 

ao Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras - GCUB, mas que no 

ano de 2021 não houve oferta de vagas em virtude das limitações impostas pelo cenário 

da pandemia da COVID-19. 

 

3. Projetos/programas: 

a)  Projeto de Desenvolvimento Institucional “UFMS Internacional – 

Conexão com o Desenvolvimento Científico, Inovação e Empreendedorismo 

para a Excelência na Internacionalização”; 

b)  Projeto de Extensão “Tradução para a Internacionalização da UFMS”; 

c) Programa de Mobilidade Virtual Internacional Andifes – Destino: Brasil 

(link)  

Em 2021 foi realizado pela primeira vez o Programa de Mobilidade Virtual 

Internacional Andifes – Destino: Brasil. A UFMS participou com a  oferta de 4 

cursos em língua estrangeira (inglês e italiano), por meio dos quais foram 

certificados 28 participantes ao final da ação, sendo 14 do Brasil e 14 de outros 

países. 

 

4. Ações de acolhimento ao público internacional: 

a) Publicação do guia para estudantes internacionais - em inglês e espanhol 

(link); 

b) Publicação do catálogo para estudantes internacionais - em inglês e 

espanhol (link); 

c) Projeto piloto “Amigo Internacional” (link). 
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5. Realização  de  eventos,  cursos  e  ações  de  promoção  à 

internacionalização: 

a)  Conferência de Internacionalização da UFMS - 2021 (link) - Realizada de 

forma online em 2021, foi transmitida por meio da TV UFMS no YouTube, 

totalizando 1275 visualizações; 

b) Curso English as a Medium of Instruction (link) - Em 2021 foram 

capacitados 11 docentes (na turma de nível básico). Desde a primeira edição 

do curso em 2019 já foram capacitados 51 professores no total (em nível 

básico e avançado); 

c) Curso de Espanhol como Meio de Instrução (link) - Em 2021 o curso foi 

realizado pela primeira vez e aconteceu por meio de ambiente virtual e 

integrou as ações previstas no plano institucional de capacitação. 

d) Promoção da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira para latino-

americanos (link): 

“Português para estrangeiros” (20h) 

“Literatura infantil no Brasil: a circulação de literatura para crianças” (20h) 

“Cultura Afro brasileira” (20h)  

No total foram emitidos 60 certificados de participantes que concluíram os 

cursos. 

 

6. Prospecção para futuras parcerias: 

A equipe da Secretaria de Relações Internacionais - SERIN atua na prospecção de 

universidades e instituições internacionais visando a formalização de novas parcerias. 

Seguindo o funil clássico da prospecção-formalização, após mapeamento inicial e 

realização dos contatos iniciais, são realizadas reuniões específicas com as universidades 

interessadas. A seguir estão relacionadas as universidades que demonstraram interesse 

a partir do contato inicial e estabeleceram tratativas para formalização de parceria. 

  

a) Universidad de la Empresa UDE (Uruguai);  

b) Universidad Cayetano Heredia (Peru); 

c) Instituto Clemente Estábile (Uruguai); 

d) Universidad Antioquia (Colômbia); 
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e) Manchester Metropolitan University (Inglaterra); 

f) Universidade de Toulouse (França); 

g) Universidad Gran Rosario (Argentina); 

h) Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique); 

i) Rotterdam School of Management (Holanda); 

j) Universidad Arturo Prat (Chile); 

k) Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Colômbia); 

l) Universidad de Tarapacá (Chile); 

m) Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses (Espanha); 

n) Universidade do Minho (Portugal); 

o) Universidade Leuphana de Luneburgo (Alemanha); 

p) South Ural State University (Rússia); 

q) Universidad Autónoma de Entre Ríos - UADER (Argentina). 

 

7. Outras ações: 

a) Editais de apoio ao processo de internacionalização: 

Edital de apoio para revisão de língua para publicações científicas (link) 

Edital de fomento interno para publicações científicas (link) 

 
b) Ações de divulgação para participação de estudantes e servidores em 

cursos, oficinas, palestras, seminários: cursos oferecidos em espanhol pela 

Universidad Blas Pascal; palestras em parceria com Universidad Konrad 

Lorenz/Colômbia “El cultivo y la cultura del café como un hilo conductor: 

trayectorias históricas del campo colombiano y del campo brasileño hasta los 

días de hoy”; Rondas y Charlas: conversaciones entre estudiantes brasileños y 

mexicanos; Ciclo de Palestra realizado pelo Conselho de Gestores de Relações 

Internacionais das IFES – CGRIFES: Reconhecimento de Diploma: Uma Janela 

para o Diálogo. 

  

c)  Cátedra Sérgio Vieira de Mello - Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados - ACNUR - Na UFMS a cátedra está responsável pela promoção 

de ações voltadas aos refugiados, como: Cursos de Português como língua de 
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Acolhimento aos estrangeiros - migrantes e refugiados; Assistência e assessoria 

Jurídica através do Núcleo de Prática Jurídica para os refugiados e solicitantes de 

refúgio presentes no Estado do Mato Grosso do Sul; Desenvolvimento de cursos 

e oficinas a respeito do Direito Internacional dos Refugiados e do Direito 

Internacional Humanitário, por meio da Liga Acadêmica de Direito Internacional 

dos Refugiados (LADIR) e por meio dos professores vinculados ao convênio.  

Por fim, a seguir, temos os aspectos mais relevantes para a Internacionalização 

na UFMS no ano de 2021 (Quadro 38): 

Quadro 37 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2021, para a 
Internacionalização – AGINOVA. 

Aspectos Potencialidades Fragilidades 
Ações de Melhorias  
(vigentes ou previstas) 

Capacitação 

Ampliação do alcance 
devido à possibilidade 
de acesso a 
conteúdos/cursos por 
meio de ambientes 
virtuais de 
aprendizagem; 
 
 
Relevante interesse 
inicial por parte de 
estudantes e 
servidores. 

Desistência dos cursos 
durante o 
andamento; 
 
Falta de instrutores, 
tutores, ministradores 
para conteúdos 
específicos. 
 
 
 

Inclusão de ações no Plano 
de Desenvolvimento de 
Pessoal da UFMS; 
 
Participação em redes, 
grupos e associações 
voltadas para a 
internacionalização; 
 
Estímulo às equipes 
técnicas para participações 
periódicas em cursos de 
capacitação. 

Internacionalização 
Institucional 

Captação de recursos 
para desenvolvimento 
de projetos 
institucionais voltados 
para 
internacionalização; 
 
Criação de ambiente 
institucional acolhedor 
ao público 
internacional. 
 
 
 

Dificuldades na 
execução de missões 
internacionais devido 
às restrições de 
mobilidade pela 
pandemia da Covid-
19; 

Política Institucional de 
Internacionalização da 
UFMS (Resolução 
COUN/UFMS nº 112, de 11 
de agosto de 2021); 
 
Tradução de materiais de 
divulgação institucional; 
 
Divulgação de catálogo e 
guia para público 
internacional; 
 
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; 
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Ampliação da equipe de 
atuação na área de 
internacionalização na 
UFMS 

Cooperação 
internacional 

Amplo campo para 
prospecção de novos 
parceiros 
internacionais; 
 
Interesse de 
universidades 
internacionais na 
formalização de 
parcerias. 

Dificuldade na 
instrução processual 
pela unidade 
interessada; 
 
Demora na resposta 
da instituição 
internacional e/ou da 
unidade interessada 
durante o processo; 
 
Divergência de 
entendimentos 
relativos às 
legislações e 
regramentos entre os 
países. 

 
Parecer Referencial 
elaborado pela PROJUR em 
2021 para agilidade no 
processo de formalização 
de parcerias; 
 
Orientação, articulação e 
assessoramento para 
concretização das 
parcerias internacionais; 
 
Realização de reuniões 
com  unidades, cursos e 
programas de pós-
graduação  da UFMS para 
orientação quanto a 
formalização de parcerias. 
 

Mobilidade 
acadêmica 

Interesse dos 
estudantes em 
participar de programas 
de mobilidade. 
 
Novos programas de 
mobilidade acadêmica 
internacional 
 
Adoção de mobilidade 
virtual 

Suspensão de 
programas de 
mobilidade em razão 
da pandemia da 
Covid-19; 
 
Câmbio desfavorável 
para realização de 
mobilidades 
presenciais; 
 
Baixa oferta de bolsas 
e/ou outras formas de 
incentivo financeiro 
para mobilidade. 

Orientação, articulação E 
assessoramento às 
unidades da UFMS; 
 
Ampliar universidades com 
acordos para mobilidade 
internacional; 
 
Busca de programas de 
fomento para bolsas e 
incentivos; 
 
Oferecimento de cursos de 
idioma específicos para 
estudantes da UFMS; 
 
Oferecimento de cursos de 
língua portuguesa e 
cultura brasileira para 
estudantes estrangeiros. 
 

 
Administrativo 

Unidade administrativa 
responsável pelas 
relações internacionais 
da universidade 
 
Melhoria contínua dos 
processos da Secretaria 
de Relações 
Internacionais 
 
Atualização do 
Regulamento de 
Mobilidade Acadêmica 

Necessidade de 
sistema/funcionalida
de específica para 
consolidação de 
informações de 
Internacionalização; 
 
 
 
 
 

Organização de base de 
dados e painel  de 
informações sobre a 
internacionalização da 
UFMS 
 
Criação de dashboards 
utilizando ferramentas de 
Business Intelligence 
 
Aperfeiçoamento dos KPI 
(key  performance 
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Internacional UFMS 
(RMAI); 
 
 

indicators) da 
Internacionalização. 

Fonte: SERIN/AGINOVA 2021. 
 

3.3.1.5 Restaurante Universitário (RU) – DIAES/SEALI 
 

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.  

Em 2021, 220 estudantes cadastrados no Sistema Reggio dos Cursos de 

Graduação da UFMS e sem estudantes cadastrados dos Cursos de Pós-Graduação da 

Instituição. 

De 2018 a 2020 foram servidas 1.725.514 refeições. Em 2021, os RU’s não 

funcionaram em consequência da pandemia da COVID-19. 

 

3.3.1.6 Projeto PROMISSAES – DIAES/SEAE 
 

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES) 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 
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desempenho acadêmico de acordo com as exigências da universidade em que estuda. 

Para o referido Edital são disponibilizadas 10 vagas. 

 

 

3.3.1.7 Programa PNAES – DIAES/SEAE 
 

As modalidades de Auxílios da Assistência Estudantil, com recurso PNAES, podem 

são oferecidas anualmente e divulgadas em editais de processo seletivo. Para maiores 

informações, os auxílios são descritos em resolução 

(https://proaes.ufms.br/files/2021/10/Res.-124_2021_Aprova-Programa-de-

Assistencia-Estudantil-1.pdf). 

As quantidades de cada um dos benefícios pagos ao mês, por Unidade 

Administrativa da UFMS, até 2021, estão registradas na Tabela 63. Também, na referida 

tabela, encontra-se o quantitativo de ação indireta para atendimento aos estudantes. 

Tabela 63 - Quantidade de benefícios pagos ao mês nas Unidades Administrativas da 
UFMS em 2021 (até o dia 10/12/2021). 

AUXÍLIOS COM PAGAMENTO DIRETO/MÊS   
SEM 
PAGAMENTO 

   AA  AP  AM  AC  AI 
AEP
I  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 
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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 10/12/2021. 
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 Promisaes, ACHIP – Entrega dos CHIPS e AEET 
– Auxílio Empréstimo Equipamento Tecnológico. 
 

3.3.1.8 Atendimento do serviço social ‐ SEAE 
 

As Assistentes Sociais, vinculadas à Secretaria de Assistência Estudantil (SEAE), 

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; 

● 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 da UFMS, a equipe de Serviço Social 

propôs um projeto de acolhimento aos estudantes da UFMS em tempos de pandemia 

da Covid-19, e a partir delas, construir ações de intervenção e de atuação do Serviço 

Social. 

O projeto tem como proposta a utilização do procedimento técnico-operacional 

do acolhimento, para atuar especificamente nas situações e dificuldades relacionadas 

ao isolamento social e ao período de pandemia. Entre os objetivos estão a identificação 

de possíveis demandas para o Serviço Social e devidos encaminhamentos de acordo com 

as demandas identificadas dado a realidade de atendimento da rede socioassistencial 

(https://proaes.ufms.br/solicitacao-de-atendimento-em-servico-social-acolhimento-

aos-academicos-as-da-ufms-em-tempos-da-pandemia-de-covid-19/).  
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Para o cadastro do estudante, basta acessar o link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9CxAYmhU6rTVFh4wjSvV_g3CZrNkmmg

a_nQVToLUXyDtwrw/viewform. 

O atendimento do serviço social é responsável, ainda, pela Identidade Estudantil 

e Passe do Estudante, descritos a seguir. 

 

a) 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 2021, foram solicitadas 2.752 identidades 

estudantis, sendo 2.422 de estudantes de graduação e 330 de estudantes pós-

graduação da UFMS. 

 

b) 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 2021, foram 1099 

passes confeccionados. 

 

3.3.1.9 Atendimento na área da saúde – DIAES/SEASE 
 

Os acadêmicos da Cidade Universitária têm acesso a atendimento psicológico e 

ações de saúde em geral por meio da Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante 

(SEASE), 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 atendimento. Tivemos também maior desenvolvimento de ações 
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coletivas em saúde física e mental. Esse crescimento reflete a inclusão de mais um 

profissional psicólogo na equipe da Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante e 

também às readequações e ampliação dos serviços oferecidos. 

Em 2020 e 2021, durante o período de emergência em saúde pública decorrente 

da pandemia pela Covid-19, o trabalho da Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante 

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. 

A SEASE 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. 

As Tabelas 64 e 65, respectivamente, apresentam os números de atendimentos 

a estudantes nas modalidades individuais e coletivas nos anos de 2018, 2019, 2020 e 

2021. A Tabela 66 apresenta o número de grupos e atividades coletivas oferecidas no 

mesmo período. 
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Tabela 64 - 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 
2021 444 139 

                                Fonte: Sease/Diaes/Proaes 
 

Tabela 65 - Números de Atendimentos psicológicos em grupo e coletivos. 

Número de atividades em grupo e coletivas realizadas 

 2018 2019 2020 2021 
Grupos psicoterapêuticos 1 2 7 6 
Rodas de Conversa 2 3 15 6 
Campanhas 2 3 0 9 
Oficinas 2 1 8 3 
Palestras 5 7 11 8 

                                  Fonte: Sease/Diaes/Proaes 
 

Tabela 66 - Número de beneficiados pelas atividades em grupo e coletivas. 

Estimativa de beneficiados pelas atividades em grupo e coletivas 

 2018 2019 2020 2021 
Grupos psicoterapêuticos 2 37 77 137 
Rodas de Conversa 54 260 223 64 
Campanhas 300 Não estimado* 0 215* 
Oficinas 12 16 130* 89* 
Palestras 233 375 566* 1161* 

*Algumas atividades foram voltadas a toda a comunidade acadêmica, por meios que não 
permitiram fazer a estimativa de participantes. 
Fonte: Sease/Diaes/Proaes 

 
3.3.1.10 Registro e acompanhamento dos estágios – SEDEPE/DIIEST 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Egressos realizou as seguintes 

atividades: 

a. Atendimento diário aos acadêmicos que estão em busca de estágio obrigatório 

e não-obrigatório; 

b. 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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c. 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 67 estão apresentados os números referentes ao estágio não-

obrigatório. 

Tabela 67 - Estágio Não-Obrigatório por meio das Agências de Integração. 

Agência de Integração  Estagiários Vigentes em 2021 

CIEE 473 
Skill Recursos Humanos 34 
NUBE 26 
Total 533 

 

Na Tabela 68 estão apresentados os números referentes aos termos de 

compromisso de estágio por unidade. 

Tabela 68 - Termos de Compromisso de Estágio. 

UNIDADE  TERMOS GERADOS  ACADÊMICOS  TERMOS APROVADOS  TERMOS REJEITADOS 

CPAN 678 291 434 172 
CPAQ 1290 407 933 224 
CPAR 576 137 324 199 
CPCS 265 118 171 80 
CPCX 198 96 151 25 
CPNA 200 91 142 41 
CPNV 12 7 8 2 
CPPP 152 71 107 32 
CPTL 1022 497 729 170 
ESAN 389 190 215 138 
FAALC 120 91 98 9 
FACFAN 877 261 736 69 
FACH 436 173 333 66 
FACOM 339 187 240 74 
FADIR 278 192 238 17 
FAED 196 130 125 26 
FAENG 708 374 529 126 
FAMED 239 76 60 26 
FAMEZ 159 82 140 6 
FAODO 32 31 30 1 
INBIO 389 163 261 78 
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INFI 27 12 17 7 
INISA 337 94 276 47 
INMA 98 36 49 14 
INQUI 40 30 32 0 
TOTAIS  9057  3837  6378  1649 

Fonte: estagio.ufms.br 

 

Acompanhamento de Egressos 
 

Não houve respostas ao preenchimento do formulário de Consulta aos Egressos 

UFMS em 2021, apesar dos esforços empenhados pela SEDEPE/DIIEST/PROAES. Porém, 

diante do insucesso da ferramenta, por baixa adesão, o que a tornou obsoleta e incapaz 

de gerar informações necessárias para a gestão de egressos, outras alternativas foram 

cogitadas, discutidas e negociadas para que se torne possível fazer uma gestão eficaz e 

realística dos egressos da UFMS. Uma das alternativas foi o contato com o ALUMNI USP, por 

meio de reuniões com equipe técnica de professores da USP e também com o responsável pela 

criação do Sistema ALUMNI USP, para que possamos adquirir a licença do programa na UFMS. 

Tal parceria mostrou-se viável, uma vez que atende às necessidades de gestão de egressos, 

possibilitando a geração de relatórios que condizem com a realidade. Mostrou-se viável também 

pelo custo e pela possibilidade da AGETIC conseguir dar suporte à ferramenta. A aquisição da 

concessão de uso do sistema ALUMNI USP encontra-se na fila da AGETIC. Realizamos também 

reuniões com o Grupo Santander, sobre possibilidade de parceria para uso da 

ferramenta Universia  Jobs. A ferramenta apresentada mostrou-se viável (mesmo que 

pelo direito de uso por um ano) e pelas várias possibilidades de gestão de informações 

que oferece. Por entraves administrativos e de prazo, não foi possível estabelecer a 

parceria até o momento, que ficou para uma outra oportunidade e retomada. 

Realizamos ainda reuniões com a AGETIC, demonstrando a necessidade urgente de 

criação de uma ferramenta que possibilite a gestão das informações de egressos de 

forma automatizada, bem como para a gestão dos estágios. As solicitações aguardam 

na fila de prioridades da AGETIC e espera-se que esse sistema seja o mecanismo de 

acompanhamento de egressos necessário para mantermos informações atualizadas da 

trajetória profissional, da inserção no mercado de trabalho e da continuidade da vida 

acadêmica, citado pela Resolução Nº 89-COUN/UFMS (Política de Acompanhamento 

dos Egressos). 
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3.3.1.11 Integração Estudantil – SEFI/DIIEST 
 

Ações realizadas: 

- Entrega dos kit calouros em toda UFMS; 

- Encaminhamento das demandas dos acadêmicos para as demais Pró-Reitorias; 

- Mediação da relação entre estudantes e setores administrativos; 

- Cadastro de grupos de Apoio e Voluntariado e ações solidárias; 

- Apoio às atividades dos Centros Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes; 

- Apoio a estudantes que participaram em eventos; 

- Recebimento, controle de estoque e entrega de EPIs para as Unidades e Campus 

- Cadastramento dos Centros Acadêmicos;  

-Entrega de Chromebooks e Notebooks para os estudantes.
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No Quadro 38  estão apresentadas as potencialidades e fragilidades da PROAES no ano de 2021. 

Quadro 38 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhoria da PROAES - 2021. 

ASPECTOS  POTENCIALIDADES  FRAGILIDADES  AÇÕES DE MELHORIAS 

Mudança do Espaço 
Físico ocupado pela 
SEAE 

O espaço ocupado no Corredor Central torna mais viável aos 
estudantes a procura pela Secretaria de Assistência Estudantil. 

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) 

Acompanhamento 
dos estudantes 
beneficiários 

Acompanhamento passa a ser bimestral. Dependência do lançamento de notas e presenças 
por parte dos docentes no sistema acadêmico. 

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 
SEASE em 2019/2. Até o ano de 2021, a 
fragilidade não foi resolvida. 

Apoio psicológico aos 
estudantes 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 2021, a 
SEASE conta com dois psicólogos no setor 
e nenhum apoio administrativo. 

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 2021, além das atividades de 
atendimento individual de forma remota, 
contando com o trabalho em conjunto 
com os profissionais dos Câmpus. 
Auxiliando pontualmente, mas não 
resolvendo a fragilidade descrita. 
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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. 
Criação e implantação das ações do Programa Sou Mulher. 
Criação e implantação das ações do Programa Sou Idoso. 

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. 

Fazer busca ativa dos CA´s junto ao DCE. 

Restaurante 
Universitário 
Cidade Universitária 

Restaurante Universitário em reforma (atraso em 
consequência do período de pandemia). O prédio apresenta 
estrutura e equipamentos novos, com sala de aula disponível 
para o ensino e treinamento dos funcionários da empresa; 
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 salão, apesar de muitas janelas, não apresenta 
boa circulação de ar. Os ares condicionados são 
ineficazes; 
Para melhor fiscalização é necessária a contratação 
de um profissional da Nutrição para a Secretaria; 
 

Instalação de ventiladores melhorará a 
climatização do ambiente com menor 
gasto de energia e mais eficácia; 
A comissão de acompanhamento busca 
avaliar mensalmente a funcionalidade do 
Restaurante e a atuação da empresa. 
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Restaurante 
Universitário 
CPTL 

Ampliação no salão do RU a fim de atender melhor 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 atuar como 
gestor do contrato. 

Ampliação do salão e aquisição de 
equipamentos e mobiliários novos 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, estava com o contrato 
suspenso. 

Com a suspensão do contrato, a 
Universidade isentou a cobrança do 
aluguel, água e luz da empresa; 
Foram feitas as tratativas junto à PROADI e 
à empresa para a renovação do contrato. 

Restaurante 
Universitário 
CPAQ 

Prédio finalizado, com estrutura e equipamentos novos, ainda 
não funcionou em função do período de pandemia. Licitação em tramitação. 

Nova licitação para contratação de 
empresa prestadora de serviço. 
 

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. Termos aditivos ou de rescisão não 
ficam registrados, o que inviabiliza o controle dos 
estágios ativos e, consequentemente, a geração de 
relatórios condizentes com a verdade.  

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. 
 Tentativa de parceria com  Santander  ‐ 
Universia Jobs 

Política de Egressos 

Implantação da Política de Acompanhamento de Egressos no 
Âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. 
Possibilidade de implantação de nova plataforma em 2022. 

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 2021; 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. 
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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 
necessidades 
especiais? 

Cotas para PcD. 
Apoio ao estudante com deficiência. 
Atendimento ao aluno surdo por meio dos intérpretes. 
Atendimento Psicoeducacional. 

Falta de pessoal especializado. 
Falta intérpretes para atendimento de toda a 
demanda. 
Falta psicólogos. 

Potencializar o apoio ao estudante com 
deficiência. 
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. 

Entrega dos 
Equipamentos -
Chromebooks e 
notebooks 

Fortalecer e manter o nível de aprendizado dos estudantes 
fornecendo equipamentos tecnológicos como notebook e 
Chromebook. 

Realizar o acompanhamento do equipamento junto 
a Unidade e o estudante. 

Definir fluxos que visam melhorar o 
acompanhamento na distribuição, 
controle e devolução do equipamento com 
a Unidade juntamente com o Estudante. 

Aplicação de banca 
de verificação de 
autodeclaração de 
pretos e pardos on-
line 

Reduzir a exposição ao COVID-19 em tempos de Pandemia. 
Otimizar as bancas, pois a documentação, fotos e vídeos dos 
alunos já ficam todos documentados. 
Agilizar o processo de verificação. 

Oscilação de Sistema. 
Risco de fraude . 

Otimização do Sistema. 
Recurso de forma presencial no ano de 
2022. 
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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 
 

De forma transversal, a comunicação da UFMS tem sido trabalhada 

estrategicamente, vinculada aos objetivos e metas do PDI e comprometida com a missão 

da Instituição para ampliar a difusão, a socialização e a visibilidade do conhecimento 

promovido na Universidade. Pelo segundo ano consecutivo, marcado pelo enfrentamento 

à Covid-19, a Agência de Comunicação Social e Científica utiliza de várias estratégias, 

plataformas digitais e ações para fortalecer o relacionamento da UFMS com a comunidade 

externa e interna. 

Em vista da proliferação da desinformação e as constantes transformações digitais, 

um dos maiores desafios da Agecom foi manter a atenção nos diversos canais digitais e, 

principalmente, no excesso de lives, web conferências, transmissões ao vivo realizadas ao 

longo de 2021. A oscilação também dos índices de disseminação da doença impactou a 

equipe, que também alterou entre o trabalho remoto e o presencial, associado ao alto 

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 período que evidenciou 

a relação Comunicação, Educação e Tecnologia, entender esse cenário desafiador é 

fundamental para fazer as mensagens chegarem aos públicos estratégicos e prioritários. 

Um ponto muito importante foi a aprovação da Política de Comunicação da 

Universidade, que contém as diretrizes para o desenvolvimento do trabalho de 

comunicação, bem como públicos estratégicos, objetivos dos canais e os diferentes papeis 
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dos integrantes da comunidade universitária. A publicação da IN Conjunta 

Agecom/Agetic/Proadi também foi um elemento norteador para toda a comunidade a 

respeito da utilização dos canais internos de comunicação, bem como da logomarca da 

Universidade. 

A Agecom divulga nos canais institucionais informações de cursos, programas, 

projetos de pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo, além de editais de seleção 

para ingresso, concursos públicos, bolsas e auxílios, bem como documentos institucionais, 

como planos, programas e guias que estão vinculados às ações da Universidade, como 

sustentabilidade, avaliação institucional, governança e inovação, entre outros. Também 

elabora e divulga documentos que facilitam o entendimento da comunidade externa sobre 

os processos internos, como o Guia do Calouro, o Manual do Candidato da graduação, o 

Manual do Candidato da pós-graduação, o Manual de Identidade Visual, a Carta de 

Serviços e a aba Acesso a Informações no Portal UFMS.  

Dois destaques em 2021 em relação às atividades da Agecom são a Editora UFMS, 

que publicou 54 obras digitais, e a TV UFMS, que manteve o seu crescimento exponencial, 

alcançando mais de 260%.  

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. Com o crescimento digital, houve um aumento significativo de produção de 

artes para as mídias sociais e lives, workshops e webinares nas diferentes plataformas.  

Todas as reuniões dos conselhos superiores foram transmitidas ao vivo pelo canal 

da TV UFMS, assim como houve orientação e atualização dos processos internos no 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para todas as unidades. A Agecom dessa forma 

tem intensificado os esforços no sentido de utilizar todos os canais digitais, murais e redes 

sociais, publicação de livros digitais, certificação dos periódicos da UFMS, contratação de 

software de similaridades, para levar à comunidade interna e externa informações de 

qualidade sobre as atividades e conhecimento produzido na UFMS, fortalecendo a 

transparência, a governança, a inovação e a sustentabilidade.  

Quadro 39 - Potencialidade e Fragilidade da AGECOM de 2021. 

ASPECTOS  POTENCIALIDADES  FRAGILIDADES  AÇÕES DE MELHORIAS 

Alcance Interno  

Interação de todas as 
mídias e plataformas: E-
mail, site, Mídias Sociais, 
Rádio, TV e WhatsApp. 
Distribuição de faixas, 
cartazes, banners e 

Pulverização das 
informações 

Maior interação com a direção 
e coordenadores 
administrativos  
Criação de canais de 
comunicação específicos 
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folhetos UFMS contra o 
Coronavírus 

Alcance Externo 

Campanhas de mídia e 
ações segmentadas, 
transmissão ao vivo pela 
canal da TV UFMS, 
parcerias estratégicas, 
editais com a participação 
externa, presença em feiras 
virtuais 

Muitas ações ao mesmo 
tempo 

Planejamento estratégico 
anual 
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 interlocução entre o cidadão e a Universidade, visando o aprimoramento dos serviços 

prestados. 

Compete à Ouvidoria receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações, 

denúncias e pedidos de acesso à informação. A Ouvidoria faz uso do sistema Fala.BR para 

o tratamento das manifestações, plataforma desenvolvida pela Controladoria-Geral da 

União, que integra os serviços de Ouvidoria e Acesso à Informação, é de uso gratuito e 

permite que qualquer usuário faça, a qualquer hora, pedidos de informações públicas e 

manifestações de ouvidoria. 

Além de receber as manifestações, analisá-las e encaminhá-las às unidades 

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 de problemas. 

Ressalta-se que a Ouvidoria disponibiliza em seu site ouvidoria.ufms.br os 

relatórios anuais de gestão, os quais contêm informações detalhadas sobre a atuação da 

unidade. Como canal de relacionamento com o ambiente externo e as partes interessadas, 

a Ouvidoria também é evidenciada nos relatórios de gestão da UFMS. 

 
Comparativo de Indicadores 

A Figura 3 traz os tipos de manifestação registrados pelo sistema Fala.BR, com o 

total de demandas respondidas nos últimos 3 anos, excetuando-se as manifestações 

arquivadas: 
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Figura 3 - Histórico de manifestações da Ouvidoria. 

 
Fonte: Ouvidoria da UFMS (2021). 
 

Manifestações registradas na Ouvidoria em 2021 
 

A Figura 4 mostra a incidência das manifestações de 2021, separadas por tipo, bem 

como as manifestações que foram arquivadas e encaminhadas. As demandas 

“encaminhadas”, são manifestações que foram remetidas à UFMS, mas a resolução destas 

não era de competência desta Instituição e, portanto, foram encaminhadas aos órgãos 

competentes pelo atendimento. 

Figura 4 -  Atendimentos da ouvidoria em 2021, por tipo. 

 
                                  Fonte: Ouvidoria (2021). 
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Respostas de Satisfação 

A satisfação dos usuários é um indicador de qualidade dos serviços prestados e das 

respostas fornecidas pela Instituição. No sistema Fala.BR a satisfação dos usuários é 

medida por meio de pesquisa, respondida optativamente pelo usuário ao receber a 

resposta de sua demanda.  

 
a) Respostas da Pesquisa de Satisfação – Manifestações de Ouvidoria: Houve 36 

respostas da pesquisa de satisfação em 2021, cujas informações estão compiladas 

na figura abaixo. 

Figura 5 - Índice de satisfação da Ouvidoria 

 
Fonte: Painel Resolveu?, da CGU, disponível em http://paineis.cgu.gov.br/resolveu 

 

Quanto à resolutividade, 64% dos respondentes consideraram que a demanda foi 

resolvida e 14% responderam que a demanda foi parcialmente atendida. 

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 os 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. 

 
b) Respostas de Pesquisa de Satisfação – Pedidos de Acesso à Informação: Houve 49 

respostas da pesquisa de satisfação em 2021, cujo índice de satisfação apresenta-

se na figura abaixo. 
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Figura 6 - Índice de satisfação quanto aos pedidos de acesso à informação 

 
 
 

 
Fonte: Painel LAI, da CGU, disponível em http://paineis.cgu.gov.br/lai 
 
 
Ações da Ouvidoria 

 
As ações da ouvidoria estão descritas a seguir: 
 

a) Tratamento das manifestações 

Em 2021, por meio do trabalho conjunto entre a Ouvidoria e demais setores da 

UFMS, 100% das manifestações foram respondidas dentro dos prazos legais. 

 

b) Orientações aos setores 

Em toda manifestação encaminhada aos setores a Ouvidoria orienta quanto às 

ações a serem tomadas para o tratamento e resposta da manifestação. Esta 

orientação, quando necessário, também é realizada por telefone ou de forma 

presencial.  

Em 2021 também foi realizado o projeto Ouvidoria Itinerante, com apresentação 

realizada às Pró-Reitorias, Agências e Diretorias da Administração Central. A 

Ouvidoria Itinerante é um projeto que já foi realizado em anos anteriores em todos 

os Câmpus e em todas as Unidades de Administração Setorial da Cidade 

Universitária. O projeto consiste na realização de apresentações com o intuito de 

amadurecer a Comunidade Universitária quanto ao uso consciente desta 

ferramenta de controle e participação social, bem como para orientar os servidores 

quanto à atuação da Ouvidoria e sobre como tratar e responder às manifestações.  

 
c) Alteração do Site da Ouvidoria 
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Mensalmente o site é verificado e atualizado, para que a sociedade em geral tenha 

sempre informações atuais sobre legislações, dados estatísticos, orientações e 

relatórios da Ouvidoria. 

 
d) Capacitação dos servidores da Ouvidoria por meio de treinamentos ofertados pela 

CGU 

Em 2021 a Ouvidoria participou de todos os cursos de capacitação online ofertados 

pelo Programa de Formação Continuada (PROFOCO), constantes no site do PROFOCO. 

 

e) Processo de Avaliação por meio do Conselho de Usuário de Serviços Públicos da 

UFMS 

Também compete à Ouvidoria o processo de avaliação de serviços públicos por 

meio do Conselho de Usuários de Serviços da UFMS. O Conselho é uma ferramenta 

virtual de participação e do controle social, com foco no processo de avaliação de 

serviços, atuando como uma forma consultiva de a sociedade opinar na melhoria 

destes.  A avaliação é feita pelos usuários dos serviços, que se cadastram de forma 

voluntária, gratuita e online, pela Plataforma virtual do Conselho de Usuários de 

Serviços Públicos. 

Nesse processo de avaliação, a Ouvidoria tem a competência de conduzir os 

processos de chamamento público para voluntários; executar as ações de 

mobilização e de interlocução com conselheiros; e desenvolver enquetes e 

pesquisas para subsidiar a sua atuação e consolidar os dados coletados. Em 2021 

foi realizado o primeiro ciclo de avaliação, cujas informações estão disponíveis no 

site da Ouvidoria. 

 
Potencialidades e Fragilidades  

 
No quadro abaixo estão apresentadas as potencialidades e fragilidades da 

Ouvidoria no ano de 2021. 

Quadro 40 - Potencialidades e fragilidades da Ouvidoria em 2021. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades  Ações de melhorias 

Comunicações, 
denúncias e 
reclamações 

Permitem acolher 
os principais 
problemas quanto 
aos serviços e 
atendimentos na 
Instituição e 

Caso as providências não 
sejam tomadas 
adequadamente pelos 
setores, a credibilidade e 
confiabilidade da Instituição 
podem ser questionadas 

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 
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resolver demandas 
pontuais ou 
sistêmicas da 
Instituição. 

pelo cidadão. Sem uma 
resposta conclusiva objetiva, 
o cidadão pode procurar 
outros órgãos de controle. 

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 (2021). 
 

Ressalta-se que, conforme exposto ao longo do relatório, a Ouvidoria tem adotado 

as providencias necessárias para maximizar as potencialidades e minimizar as fragilidades. 

Cabe destacar que no ano de 2021 o tempo médio da UFMS para resposta às 

manifestações foi notadamente abaixo dos prazos legais: as manifestações de Ouvidoria 

foram respondidas num tempo médio de 8,33 dias; e os pedidos de acesso à informação 

(SIC), foram respondidos num tempo médio de 8,94 dias. Ressalta-se que o prazo legal 

para resposta das manifestações de Ouvidoria, conforme estabelece a Lei nº 13.460/2017, 

é de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período. Já para 

os pedidos de acesso à informação, conforme estabelecido na Lei nº 12.527/2011, o prazo 

de resposta é de até vinte dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa por mais 

dez dias. 

Estes números atestam o desempenho da Ouvidoria, em conjunto com todas as 

unidades da UFMS, para que todas as manifestações sejam respondidas no menor tempo 

possível e tendo uma resposta de qualidade, como também pode ser atestado pelos 

índices das pesquisas de satisfação que foram apresentados. 

 

3.3.2.3 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). 
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As políticas acadêmicas foram avaliadas de forma diferenciada por parte dos 

segmentos, sendo as questões direcionadas a cada segmento. 

Os resultados da percepção dos segmentos da UFMS foram analisados, nesse 

relatório, considerando o conceito médio de cada questão e a distribuição percentual dos 

conceitos atribuídos pela comunidade acadêmica, utilizando-se a escala presente no 

Quadro 2 do subtítulo 2.2.1 descrito na “Metodologia da Autoavaliação”.  

 Em geral, os respondentes reagiram de forma positiva aos itens avaliados com 

relação às políticas acadêmicas da universidade, com ampla maioria de respostas no 

escore 5 “concordo totalmente”, lembrando que as afirmações sobre cada item 

vislumbram o melhor cenário ou qualidade sobre o mesmo. Porém, duas fragilidades 

(maior percentual nos escores 1 e/ou 2, ou em NS/NSA) e várias oportunidades de 

melhoria foram detectadas, especialmente nas avaliações pelos residentes. Além disso, 

alguns itens tiveram considerável percentual de respostas em “não sei/não se aplica”, isso 

pode indicar somente que o item não se aplica ao caso do respondente mas também pode 

indicar aspectos a serem trabalhados melhor perante à comunidade acadêmica para que 

tenham maior conhecimento sobre esses itens. Para a próxima avaliação seria interessante 

separar essa alternativa em duas opções distintas de resposta, uma como “não sei” e outra 

como “não se aplica”, já que têm significados bem distintos.  

 
Quadro 41 - Oportunidades de melhoria (OM) e fragilidades (F) apontadas, bem como 
ações propostas, com relação às políticas acadêmicas da UFMS em 2021. 

Item  Segmento  OM ou F 

Coordenação de curso e de programa      

Q006 - O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial 
Estruturante (NDAE) quando curso de residência, desempenhou adequadamente 
suas funções. 

Coordenação/ 
Direção 

OM: 
16,5% NS/NSA 

Q004 - Foram oferecidas oportunidades aos   estudantes para atuarem como 
representantes em Órgãos Colegiados, pela entidade de representação estudantil 
(DCE). 

Estudantes OM: 
15,0% NS/NSA 

Disciplinas e desempenho docente      

Q003 - As bibliografias indicadas estavam   disponíveis na Biblioteca física e/ou 
virtual da UFMS. Estudantes OM: 

14,1% NS/NSA 

Disciplinas, estágios e professores (residência)      

Q003 - Houve coerência entre os  conteúdos/habilidades abordadas e as 
avaliações. Estudantes OM: 

30,0% escore 3 

Q005 - Os docentes/tutores e/ou  preceptores apresentaram didática e 
competência técnica adequadas nas aulas/atividades/serviço (organização, 
domínio de conteúdo, uso de recursos/TICs). 

Estudantes OM: 
50,0% escore 3 

Q006 - Os docentes/tutores e/ou preceptores foram assíduos e pontuais nas Estudantes F: 
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aulas, atividades e/ou serviço. 40,0% escore 2 

Q007 - Os docentes/tutores e/ou preceptores estiveram disponíveis, dentro do 
horário de trabalho na UFMS, para atendimento aos estudantes. Estudantes OM: 

30,0% escore 2 

Q008 - Os docentes/tutores e/ou preceptores tiveram bom relacionamento com 
os estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade. Estudantes OM: 

30,0% escore 3 

Desempenho estudantil no programa (residência)      

Q001 - Fui atento e participativo nas aulas/atividades e me dediquei aos estudos. Estudantes OM: 
60,0% escore 3 

Q002 - Fui assíduo e pontual (frequência e permanência) nas aulas/atividades. Estudantes OM: 
60,0% escore 3 

Q004 - Tive iniciativa de contato com os docentes/tutores e/ou preceptores, em 
caso de dúvidas ou dificuldades nas aulas, atividades e/ou serviço. Estudantes OM: 

30,0% escore 3 

Comunicação da UFMS com as comunidades interna e externa      

Q002 - A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional. - OM: 
20,9% NS/NSA 

Políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos     

Q001 - Existe oportunidade de participação em programas de assistência 
estudantil como, por exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-
permanência e auxílio-creche, empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip 
de dados. 

- OM: 
15,3% NS/NSA 

Q002 - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, 
como por exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes 
deficiências, apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas. 

- OM: 
26,9% NS/NSA 

Q003 - Existe acompanhamento de egressos. - F: 
32,9% NS/NSA 

Políticas  de  ensino,  internacionalização,  pesquisa,  inovação  tecnológica  e 
extensão 

    

Q006 - Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, aquisições, 
manutenção de equipamentos) para o desenvolvimento adequado das aulas/ 
atividades. 

- OM: 
21,1% NS/NSA 

Q007 - Houve articulação de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de 
estudo/pesquisa, iniciação científica, atuação docente), quando houver pós-
graduação. 

- OM: 
25,1% NS/NSA 

Q008 - Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica para realizar intercâmbios, estágios e/ou disciplinas dentro ou fora do 
País. 

- OM: 
25,3% NS/NSA 

 
3.3.2.3.1 Coordenação de curso e de programa 

 
As coordenações de curso/programa e direções de unidade realizaram 

autoavaliações e as coordenações foram avaliadas pelos estudantes de graduação, 

presencial e à distância, e de pós graduação, stricto sensu e residência, com questões 

diferenciadas para cada segmento, conforme listado a seguir e com os resultados 

apresentados nas respectivas tabelas. 
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Questões de autoavaliação aplicadas para as Coordenações de Graduação e de Pós-
Graduação e para as Direções de unidade: 
Q001- A Coordenação/Direção divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso, 
relacionados a seu funcionamento, como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFMS (PDI), integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico. 
Q002 - A Coordenação/Direção divulgou oportunidades para participação dos estudantes 
em programas de ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa 
(editais, iniciação científica), extensão, internacionalização, empreendedorismo, inovação, 
cultura, esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de assistência ao estudante (serviços, 
atendimentos, auxílios). 
Q003 - A Coordenação/Direção propôs melhorias no curso a partir dos resultados de 
avaliação institucional (autoavaliação e avaliações externas). 
Q004 - A Coordenação/Direção desempenhou adequadamente suas funções de gestão, e 
esteve disponível no horário de atendimento da UFMS. 
 
Questões de autoavaliação aplicadas somente para os Coordenações de Graduação e de 
Pós-Graduação: 
Q005 - O Colegiado de Curso desempenhou adequadamente suas funções. 
Q006 - O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo Docente Assistencial Estruturante 
(NDAE) quando curso de residência, desempenhou adequadamente suas funções. 
 
Tabela 69 - Resultados (médias e percentuais)* da autoavaliação de Coordenações de 
Curso/Programas e de Diretores. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,54 62,50 30,92 2,63 1,32 1,32 1,32 

Q002 4,70 75,66 19,08 3,29 0,66 0,66 0,66 

Q003 4,26 49,34 32,24 14,47 1,32 1,97 0,66 

Q004 4,89 90,13 8,55 1,32 0,00 0,00 0,00 

Q005 4,87 90,55 6,30 3,15 0,00 0,00 0,00 

Q006 4,75 66,93 11,81 4,72 0,00 0,00 16,54 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
 Todos os itens obtiveram o maior percentual de respostas em 5 “concordo 

totalmente”, variando de 49,3 a 90,6%, o que mostra que as coordenações e as direções 

autoavaliaram positivamente suas atuações, bem como dos colegiados de curso e dos 

NDEs/NDAEs. O item com melhor avaliação foi a “Q004 - A Coordenação/Direção 

desempenhou adequadamente suas funções de gestão, e esteve disponível no horário de 

atendimento da UFMS”. A “Q006 - O Núcleo Docente Estruturante (NDE), ou Núcleo 

Docente Assistencial Estruturante (NDAE) quando curso de residência, desempenhou 

adequadamente suas funções” recebeu 16,5% de respostas em NS/NSA, como o item 

claramente se aplica a todos os cursos de graduação (presencial e EaD) e de pós-graduação 

(stricto sensu e residências), esse percentual indica uma leitura incorreta da afirmação ou, 
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o que é preocupante, uma falta de conhecimento de uma parte das coordenações e das 

direções sobre a atuação dessas comissões em seus respectivos cursos/programas. 

 

Questões aplicadas para os estudantes de graduação presencial e a distância e estudantes 
de pós-graduação:  
Q001 - A Coordenação divulgou informações e documentos da UFMS e do Curso 
relacionados a seu funcionamento, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Institucional 
da UFMS (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico. 
Q002 - A Coordenação divulgou oportunidades para participação dos estudantes em 
programas de ensino (monitoria, ligas acadêmicas, grupos de estudo), pesquisa (editais, 
iniciação científica), extensão, internacionalização, empreendedorismo, inovação, cultura, 
esporte (editais, projetos, eventos/ações) e de assistência ao estudante (serviços, 
atendimentos, auxílios). 
Q003 - A Coordenação esteve disponível, no horário da UFMS, para atendimento aos 
estudantes. 
Q004 - Foram oferecidas oportunidades aos estudantes para atuarem como 
representantes em Órgãos Colegiados, pela entidade de representação estudantil (DCE). 
 
A Q004 não foi aplicada para os estudantes de residência multiprofissional. 
 
Tabela 70 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação de Coordenações de 
Curso/Programas pelos estudantes. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001  4,39 59,75 17,31 7,38 3,00 3,67 8,89 

Q002  4,29 60,14 16,18 10,92 3,71 4,61 4,45 

Q003  4,48 65,90 13,63 7,64 2,61 2,77 7,44 

Q004  4,33 55,77 13,51 8,18 3,04 4,53 14,97 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente), 
 além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
 Os estudantes avaliaram as coordenações e as comissões colegiadas de 

curso/programa de maneira positiva, com os maiores percentuais de respostas em 5 

“concordo totalmente”, variando de 55,8 a 60,9%. O item melhor avaliado foi “Q003 - A 

Coordenação esteve disponível, no horário da UFMS, para atendimento aos estudantes”. 

Um ponto a ser melhorado é a divulgação por parte das coordenações e do DCE das 

oportunidades para atuarem como representantes em Órgãos Colegiados, já que parte 

deles (15,0%) respondeu NS/NSA com relação ao quesito (Q004).  
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3.3.2.3.2 Disciplinas/desempenho docente (graduação e pós‐graduação stricto sensu) 

 
Os estudantes de graduação e de pós-graduação stricto sensu avaliaram as 

disciplinas e o desempenho docente por disciplina a cada semestre de 2021. Além disso, 

houve a avaliação dos orientadores pelos estudantes de pós-graduação Stricto sensu e a 

autoavaliação docente. Os itens avaliados e os resultados estão a seguir. 

 
Questões aplicadas para os estudantes de graduação e de pós-graduação stricto sensu: 
 
Q002 - O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografias) foi apresentado 
no início da disciplina e foi cumprido adequadamente. 
Q003 - As bibliografias indicadas estavam disponíveis na Biblioteca física e/ou virtual da 
UFMS. 
Q005 - Os conteúdos abordados contribuíram para a aprendizagem. 
Q006 - Houve coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações. 
Q008 - Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e frequência foram 
cumpridos. 
Q010 - O docente e/ou tutor apresentou didática e competência técnica adequadas nas 
aulas/atividades (organização, domínio de conteúdo, uso de recursos e Tecnologia de 
Informação e Comunicação - TICs). 
Q012 - O docente e/ou tutor foi assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas. 
Q015 - O docente e/ou tutor estiveram disponíveis, dentro do horário de trabalho na 
UFMS, para atendimento aos estudantes. 
Q017 - O docente e/ou tutor teve bom relacionamento com os estudantes, considerando 
ética, respeito e cordialidade. 
 
Tabela 71 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação de disciplinas e desempenho 
docente pelos estudantes de  graduação e de pós-graduação stricto sensu. 

Item  Média  5  4  3  2  1 
NS/NS

A 

Q002 4,29 57,46 22,08 9,07 4,31 3,83 3,25 

Q003 4,52 61,59 13,99 6,28 1,49 2,56 14,09 

Q005 4,31 55,39 24,49 9,18 3,72 3,16 4,06 

Q006 4,35 59,51 21,28 7,99 3,55 3,50 4,17 

Q008 4,30 57,68 21,54 8,82 3,62 4,27 4,07 

Q010 4,28 57,39 21,85 8,83 4,04 4,45 3,44 

Q012 4,45 64,59 19,73 6,68 2,61 2,94 3,45 

Q015 4,38 57,90 20,94 7,64 2,83 3,12 7,57 

Q017 4,52 68,73 17,58 5,67 2,17 2,70 3,15 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo  
totalmente), além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
Os estudantes avaliaram disciplinas e desempenhos docentes de maneira positiva, 

com os maiores percentuais de respostas em 5 “concordo totalmente”, variando de 55,4 
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a 68,7%. O item melhor avaliado foi “Q017 - O docente e/ou tutor teve bom 

relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade”. Um 

ponto a ser melhorado é relacionado à “Q003 - As bibliografias indicadas estavam 

disponíveis na Biblioteca física e/ou virtual da UFMS”, que obteve 14,1% de respostas em 

NS/NSA, mostrando que parte dos estudantes não procurou nas bibliotecas da UFMS, 

sejam físicas ou virtuais, as bibliografias indicadas nas disciplinas em 2021. Os docentes 

devem buscar formas de incentivar os estudantes à leitura desses materiais. Além disso, 

atualmente, há muito material, confiável ou não,  disponível via web e que os estudantes 

acabam usando como fonte de informação e para estudo. Porém, eles devem enxergar a 

importância de buscar informações e ampliar seus conhecimentos, além do que é 

ministrado em aula, também nas bibliografias indicadas pelos docentes. 

 
Questões de autoavaliação aplicadas para os docentes: 
Q001 - O Plano de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografia) foi apresentado 
e cumprido adequadamente. 
Q003 - Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e lançamento das 
frequências foram cumpridos. 
Q005 - Apresentei didática e competência técnica adequada (organização, domínio de 
conteúdo, uso de recursos/atividades/TICs) na condução das aulas/atividades. 
Q006 - Fui assíduo e pontual nas aulas/atividades propostas. 
Q007 - Tive disponibilidade suficiente, dentro do horário de trabalho na UFMS, para 
atendimento aos estudantes. 
Q008 - Tive bom relacionamento com os estudantes, considerando ética, respeito e 
cordialidade. 
 
Tabela 72 - Resultados (médias e percentuais)* da autoavaliação das disciplinas e de 
desempenho pelos docentes. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,62 66,44 26,64 4,03 0,73 0,05 2,11 

Q003 4,63 69,03 22,76 5,35 0,57 0,15 2,15 

Q005 4,54 57,98 34,73 4,72 0,26 0,05 2,26 

Q006 4,77 77,53 18,76 1,54 0,21 0,02 1,94 

Q007 4,74 75,92 19,50 2,96 0,15 0,00 1,48 

Q008 4,83 83,00 14,42 0,97 0,17 0,02 1,41 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
 Os docentes avaliaram suas disciplinas e seus desempenhos de forma positiva, com 

maior percentual de respostas em 5 “concordo totalmente”, variando de 58,0 a 83,0%. O 

item melhor avaliado foi “Q008 - Tive bom relacionamento com os estudantes, 

considerando ética, respeito e cordialidade”, mostrando concordância com a avaliação 

pelos estudantes. 



266 
 

 

Questão aplicada para os estudantes de pós-graduação stricto sensu sobre a 

atuação dos orientadores: 

Q001 Tem disponibilidade para me atender/orientar, atua no planejamento da minha 
pesquisa e estimula a produção científica. 
 
Tabela 73 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação da atuação dos orientadores 
pelos estudantes de pós-graduação stricto sensu. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,80 84,49 10,44 2,22 0,32 0,95 1,58 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
Os estudantes de pós-graduação stricto sensu avaliaram bem a atuação de seus 

orientadores, com um percentual de 84,5% de respostas em 5 “concordo totalmente”, 

estando disponíveis para colaborar nos planejamentos da pesquisa e nas produções 

científicas.  

 

3.3.2.3.3 Desempenho estudantil (graduação e pós‐graduação stricto sensu) 

 
Os docentes avaliaram o desempenho discente nas disciplinas (graduação e pós-

graduação stricto sensu), nos dois semestres de 2021, bem como os estudantes de 

autoavaliaram. Os itens avaliados e os resultados estão a seguir. 

 
Desempenho estudantil nas disciplinas (semestral) 
 
Questões aplicadas para os docentes: 
Q001 - Os estudantes foram atentos e participativos nas aulas/atividades. 
Q002 - Os estudantes foram assíduos e pontuais (frequência e permanência) nas 
aulas/atividades. 
Q003 - Os estudantes tiveram iniciativa de entrar em contato comigo em caso de dúvidas 
ou dificuldades nas aulas/atividades. 
Q004 - Os estudantes mostraram postura ética (respeito à coletividade, observância às 
normas internas e externas, relacionamento comigo e com os colegas nas aulas/atividades 
e no serviço (quando existir). 
Q005 - Os estudantes assimilaram adequadamente os conteúdos abordados. 
 
Tabela 74 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação do desempenho estudantil 
(graduação e pós-graduação stricto sensu) pelos docentes. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 3,95 31,80 39,43 17,52 6,61 1,86 2,78 

Q002 3,96 32,24 38,00 18,31 5,42 2,20 3,84 

Q003 3,99 37,57 34,31 16,02 7,08 2,93 2,09 
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Q004 4,53 60,97 28,74 5,63 1,20 0,39 3,06 

Q005 4,02 30,45 44,42 17,30 4,03 0,92 2,88 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
 O desempenho dos estudantes de graduação e pós-graduação stricto sensu foi 

avaliado de forma positiva pelos docentes. Dois itens apresentaram maior percentual de 

respostas em 5 “concordo totalmente” (Q003- 37,6%, Q004- 61,0%)  e três itens no escore 

4 (Q001- 39,4%, Q002- 38,0%, Q005- 44,4%), sendo que o aspecto melhor avaliado foi a 

postura ética dos estudantes (Q004), o único com mais de 50% das respostas em 5 

“concordo totalmente”. Os outros itens apresentaram percentuais de respostas no escore 

3 variando de 16,0 a 18,3%, o que, apesar de não representarem a maior frequência de 

respostas, mostra oportunidades de melhorias em aspectos do desempenho estudantil. 

 
Questões de autoavaliação aplicadas para os estudantes de graduação e de pós-graduação 
Stricto sensu: 
Q001 - Fui atento e participativo nas aulas/atividades, e me dediquei aos estudos. 
Q002 - Fui assíduo e pontual (frequência e permanência) nas aulas/atividades. 
Q003 - Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. 
Q004 - Tive iniciativa de contato com o docente e/ou tutor em caso de dúvidas ou 
dificuldades nas aulas/atividades. 
Q005 - Tive bom relacionamento com o docente e/ou tutor, considerando ética, respeito 
e cordialidade. 
 
Tabela 75 - Resultados (médias e percentuais)* da autoavaliação do desempenho pelos 
estudantes (graduação e pós-graduação stricto sensu). 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,06 41,90 31,32 13,62 5,32 4,04 3,80 

Q002 4,53 68,30 18,36 6,62 2,22 1,84 2,57 

Q003 4,27 52,10 27,90 11,01 3,51 2,74 2,65 

Q004 4,11 45,00 26,20 12,23 4,35 4,61 6,77 

Q005 4,58 68,75 19,33 5,51 1,35 1,43 3,62 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
 Os estudantes autoavaliaram seus desempenhos nas disciplinas de forma positiva. 

Todos os aspectos obtiveram maior frequência de respostas em 5 “concordo totalmente”, 

variando de 41,9 a 68,8%. O item melhor avaliado foi “Q005 - Tive bom relacionamento 

com o docente e/ou tutor, considerando ética, respeito e cordialidade”. 
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Desempenho estudantil geral (anual) 
 

Questões de autoavaliação geral aplicadas para os estudantes de graduação e de 

pós-graduação stricto sensu: 

Q001 - Busco participar de atividades (eventos, projetos, oficinas e/ou grupos de estudo) 
relacionadas à área do meu curso, na UFMS ou externamente. 
Q002 - Tenho habilidade/conhecimento para utilizar as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). 
Q003 - Contribuo para o desenvolvimento do curso por meio de participação ativa nas 
aulas/atividades, publicações científicas, pedidos de patentes, organização de eventos 
entre outros. 
Q004 - Tenho postura ética nas aulas/atividades (respeito à coletividade, observância às 
normas internas e externas, e relacionamento com docentes, colegas e pacientes/pessoas 
atendidas, se for o caso). 
Q005 - Acesso com frequência adequada meu e-mail institucional e os canais oficiais de 
comunicação para obter informações sobre a UFMS. 
 
Tabela 76 - Resultados (médias e percentuais)* da autoavaliação do desempenho geral 
pelos estudantes (graduação e pós-graduação stricto sensu). 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,24 52,51 24,18 13,81 3,65 2,85 3,01 
Q002 4,31 53,90 26,06 12,90 3,17 1,45 2,52 
Q003 3,95 40,61 25,48 18,07 6,27 5,01 4,56 
Q004 4,83 85,81 10,51 2,07 0,32 0,36 0,94 
Q005 4,59 72,49 16,13 7,63 1,84 1,03 0,87 

* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 
 

Os estudantes autoavaliaram positivamente seus desempenhos de maneira geral, 

além das disciplinas. Todos os aspectos obtiveram maior frequência de respostas em 5 

“concordo totalmente”, variando de 40,6 a 85,8%. O item melhor avaliado foi Q004, 

relacionado à postura ética nas aulas/atividades. 

 

3.3.2.3.4  Disciplinas, estágios e professores (docentes, tutores e preceptores) (residência)
   

 
Os estudantes de residência avaliaram as disciplinas, estágios e professores 

(docentes, tutores e preceptores) de maneira geral, considerando os dois semestres de 

2021. Os itens avaliados e os resultados estão a seguir. 

 
Questões aplicadas para os estudantes de residência: 
Q001 - Os Planos ou Programas de Ensino (ementa, programação, avaliações, bibliografias) 
foram apresentados no início das aulas, atividades e/ou serviço e foram cumpridos 
adequadamente. 
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Q002 - As bibliografias indicadas estavam disponíveis na Biblioteca física e/ou virtual da 
UFMS. 
Q003 - Houve coerência entre os conteúdos/habilidades abordadas e as avaliações. 
Q004 - Os prazos previstos para a divulgação/entrega das notas e frequência foram 
cumpridos. 
Q005 - Os docentes/tutores e/ou preceptores apresentaram didática e competência 
técnica adequadas nas aulas/atividades/serviço (organização, domínio de conteúdo, uso 
de recursos/TICs). 
Q006 - Os docentes/tutores e/ou preceptores foram assíduos e pontuais nas aulas, 
atividades e/ou serviço. 
Q007 - Os docentes/tutores e/ou preceptores estiveram disponíveis, dentro do horário de 
trabalho na UFMS, para atendimento aos estudantes. 
Q008 - Os docentes/tutores e/ou preceptores tiveram bom relacionamento com os 
estudantes, considerando ética, respeito e cordialidade. 
 
Tabela 77 - Resultados (médias e percentuais) * da avaliação de disciplinas, estágios e 
professores (docentes, tutores e preceptores) pelos estudantes de residência. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 3,60 40,00 20,00 10,00 20,00 10,00 0,00 

Q002 4,22 50,00 20,00 10,00 10,00 0,00 10,00 

Q003 4,00 50,00 10,00 30,00 10,00 0,00 0,00 

Q004 4,00 50,00 10,00 20,00 0,00 10,00 10,00 

Q005 3,20 30,00 0,00 50,00 0,00 20,00 0,00 

Q006 3,40 30,00 20,00 10,00 40,00 0,00 0,00 

Q007 3,70 40,00 20,00 10,00 30,00 0,00 0,00 

Q008 3,60 40,00 10,00 30,00 10,00 10,00 0,00 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 
 

As disciplinas, estágios e professores (docentes, tutores e preceptores), de maneira 

geral foram avaliados positivamente pelos residentes, onde os itens Q001 a Q004 e112 

Q006 a Q008, obtiveram um percentual entre 50% e 70% nos escores 5 “concordo 

totalmente” e 4. Ou seja, os Planos ou Programas foram apresentados, a bibliografia 

utilizada tinha disponível nas bibliotecas da UFMS, houve coerência nos conteúdos e 

avaliações, o prazo previsto para entrega de notas e frequências foram cumpridos, os 

docentes/tutores e/ou preceptores foram assíduos,  estiveram disponíveis para 

atendimento aos estudantes e mantiveram bom relacionamento com os estudantes, 

considerando ética, respeito e cordialidade. Porém, os itens “Q003, Q005 e Q008” têm 

uma concentração de avaliações no score 3, com variação de frequência entre 30% e 50%, 

indicando que a coerência, didática e relacionamento dos docentes/tutores e/ou 

preceptores têm oportunidade de melhorar, e merece atenção das coordenações das 

residências, com um destaque para o Q005 com 50% de frequência.   Já Q006 e Q007, 

obtiveram uma frequência de 40% e 30%, respectivamente, considerando os score 2, 
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apontando uma fragilidade, que pede atenção, na assiduidade e relacionamento dos 

docentes/tutores e/ou preceptores, para com as atividades e estudantes. 

 
Questão aplicada para os estudantes de residência sobre a atuação dos preceptores 
Q001 - Tem disponibilidade para me atender/orientar no serviço, atua no planejamento 
da minha rotina e estimula meu crescimento profissional. 
 
Tabela 78 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação da atuação dos preceptores 
pelos estudantes de  residência. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,00 70,00 0,00 10,00 0,00 20,00 0,00 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 
 

Os estudantes da residência avaliaram positivamente a atuação dos preceptores, 

pois 70% dos respondentes escolheram o 5 “concordo totalmente” para o item avaliado 

“Q001 - Tem disponibilidade para me atender/orientar no serviço, atua no planejamento 

da minha rotina e estimula meu crescimento profissional”. 

 
 

3.3.2.3.5 Desempenho estudantil no programa (residência) 

 
Os estudantes da residência se autoavaliaram quanto ao desempenho nas 

disciplinas e estágios, bem como no programa de maneira geral, considerando os dois 

semestres de 2021. Os itens avaliados e os resultados estão a seguir. 

 
Questões aplicadas para os estudantes de residência: 
Q001 - Fui atento e participativo nas aulas/atividades e me dediquei aos estudos. 
Q002 - Fui assíduo e pontual (frequência e permanência) nas aulas/atividades. 
Q003 - Assimilei adequadamente os conteúdos abordados. 
Q004 - Tive iniciativa de contato com os docentes/tutores e/ou preceptores, em caso de 
dúvidas ou dificuldades nas aulas, atividades e/ou serviço. 
Q005 - Contribuo para o desenvolvimento do Programa de Residência por meio de 
publicações científicas, participação em eventos e outras atividades. 
Q006 - Tenho postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e 
externas, e relacionamento com docentes, colegas e pacientes/pessoas atendidas, se for 
o caso) nas atividades e no serviço. 
 
 
Tabela 79 - Resultados (médias e percentuais)* da autoavaliação do desempenho pelos  
estudantes de  residência. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,40 0,00 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

Q002 4,40 0,00 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
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Q003 4,60 0,00 70,00 20,00 10,00 0,00 0,00 

Q004 4,70 0,00 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Q005 4,11 0,00 60,00 0,00 20,00 0,00 10,00 

Q006 5,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
 

 Os estudantes de residência se avaliaram positivamente em 4 dos 6 aspectos 

questionados, com Q003 a Q006 apresentando maiores percentuais de respostas no 

escore 4 (60 a 100%). O item Q006, relacionado à postura ética dos estudantes, foi o 

melhor avaliado (100% no escore 4). Já Q001 e Q002, relacionados à atenção, assiduidade 

e pontualidade nas aulas/atividades, se apresentam como oportunidades de melhoria, 

com 60% das respostas no escore 3. 

 

3.3.2.3.6 Comunicação da UFMS com as comunidades interna e externa 

 
A comunicação da UFMS com a comunidade, seja ela externa ou interna, também 

foi alvo de avaliação nos questionários aplicados em 2021. Todos os segmentos 

responderam às mesmas questões. As questões e os resultados da avaliação sobre a 

comunicação da UFMS com a comunidade estão a seguir. 

 
Questões aplicadas para todos os segmentos da comunidade: 
Q001 - Foram divulgados, pelos diversos canais de comunicação, ações, serviços e demais 
iniciativas realizadas pela UFMS. 
Q002 - A Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional. 
 
Tabela 80 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação da comunicação da UFMS 
com as comunidades interna e externa. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,42 59,31 22,15 9,13 2,45 1,75 5,20 

Q002 4,24 44,40 18,96 9,54 2,72 3,49 20,90 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
 Com relação à comunicação da UFMS com as comunidades interna e externa, os 

dois itens obtiveram o maior percentual de respostas no escore 5 “concordo totalmente” 

(Q001 59,3%, Q002 44,4%), indicando uma boa avaliação. Porém, o item “Q002 - A 

Ouvidoria da UFMS contribui para a melhoria da qualidade institucional” apresentou 

20,9% das respostas em NS/NSA, mostrando que as funções/atividades e os resultados da 

Ouvidoria da UFMS precisam ser melhor divulgados na comunidade. 
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3.3.2.3.7 Políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos 

 
As políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos foram avaliadas por 

todos os segmentos, exceto os estudantes de residência médica multiprofissional, 

conforme questões e resultados a seguir. 

 

Questões aplicadas para a comunidade acadêmica: 

Q001 - Existe oportunidade de participação em programas de assistência estudantil como, 
por exemplo: auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-permanência e auxílio-creche, 
empréstimo de equipamentos de tecnologia, chip de dados. 
Q002 - Foram disponibilizadas ferramentas de acessibilidade aos estudantes, como por 
exemplo, adaptação de espaços físicos e de equipamentos às diferentes deficiências, 
apoiadores pedagógicos e tecnologias assistivas. 
Q003 - Existe acompanhamento de egressos. 
 
Tabela 81 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação das políticas de atendimento 
aos estudantes e aos egressos. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,50 57,91 16,55 6,67 1,85 1,69 15,33 

Q002 4,32 42,63 17,90 8,03 2,48 2,10 26,87 

Q003 3,59 18,87 19,00 17,20 6,80 5,26 32,86 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente), 
 além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 
 

 Os itens Q001 e Q002, relacionados às políticas de atendimento aos estudantes, 

obtiveram a maior frequência de respostas no escore 5 “concordo totalmente”, o melhor 

escore. Apesar disso, o item Q002 apresentou 26,9% de respostas em NS/NSA, o que pode 

indicar falta de conhecimento ou que esses respondentes consideraram que aspectos de 

acessibilidade na UFMS não se aplicavam a eles. Já o item “Q003 - Existe acompanhamento 

de egressos” recebeu a maioria das respostas em NS/NSA. Nesse item, foram observados 

dois problemas que impossibilitaram uma avaliação adequada; para o próximo 

questionário a descrição do item deve ser melhorada, além de as respostas NS e NSA 

serem separadas. 
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3.3.2.3.8  Políticas  de  ensino,  internacionalização,  pesquisa,  inovação  tecnológica  e 
extensão 

 
 
Com exceção dos estudantes de residência, os demais integrantes da comunidade 

acadêmica avaliaram as políticas de ensino, internacionalização, pesquisa, inovação 

tecnológica e extensão implementadas pela instituição, respondendo questões de acordo 

com seu segmento. As questões e os resultados da avaliação sobre as políticas estão a 

seguir. 

Quadro 42 - Questões aplicadas de acordo com o segmento*. 

   Item  TA  DO  CG  CPG  DI  EG  EGD  EPG 

Q001 
As disciplinas/atividades oferecidas pelos cursos foram 
adequadas aos objetivos de formação acadêmica-
profissional. 

- x x x - x x x 

Q002 
As disciplinas/atividades propiciam experiências inovadoras 
de aprendizagem, como trabalho em equipe e o 
desenvolvimento de competências reflexivas e críticas. 

- x x x x - - - 

Q003 
As disciplinas contribuíram para o desenvolvimento da 
capacidade de pensar criticamente e na proposição de 
soluções para problemas. 

- x x x x x x x 

Q004 

Existe acesso à Biblioteca física e/ou virtual, Laboratórios, 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais 
ferramentas de TICs para o desenvolvimento das 
aulas/atividades. 

x x x x x x x x 

Q005 
Os programas e editais das Ações e Projetos de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão (voluntária e/ou remunerada) 
contribuíram com a formação dos estudantes. 

x x x x x - - - 

Q006 
Houve melhorias na infraestrutura (construções, reformas, 
aquisições, manutenção de equipamentos) para o 
desenvolvimento adequado das aulas/ atividades. 

x x x x x x x x 

Q007 
Houve articulação de ações da pós-graduação com a 
graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação científica, 
atuação docente), quando houver pós-graduação. 

x x x x x - - x 

Q008 
Foram oferecidas oportunidades de internacionalização e 
mobilidade acadêmica para realizar intercâmbios, estágios 
e/ou disciplinas dentro ou fora do País. 

x x x x x x x x 

Q009 Existe apoio à publicação científica e/ou participação de 
eventos. x x x x x x x x 
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Q010 

Foram oferecidas oportunidades para a participação em 
Programas e Projetos de Ensino (monitoria, ligas 
acadêmicas, grupos de estudo), de Pesquisa (editais, 
iniciação científica), Extensão, além de empreendedorismo, 
sustentabilidade e inovação tecnológica, de forma 
voluntária ou remunerada. 

- - - - - x x x 

Q011 Existe oportunidade para participação em atividades 
culturais e esportivas. x x x x x x x x 

* TA- técnico administrativo, DO- docente, CG- coordenação de graduação, CPG- coordenação de pós-
graduação, DI- direção, EG- estudante de graduação presencial,EGD- estudante de graduação EaD e EPG- 
estudante de pós-graduação. 
 
Tabela 82 - Resultados (médias e percentuais)* da avaliação das políticas de ensino, 
internacionalização, pesquisa, inovação tecnológica e extensão. 

Item  Média  5  4  3  2  1  NS/NSA 

Q001 4,58 67,60 22,78 5,89 1,32 0,69 1,72 

Q002 4,44 60,86 24,76 8,69 2,44 1,44 1,81 

Q003 4,52 65,08 22,79 7,72 1,86 0,97 1,58 

Q004 4,61 69,45 18,12 6,00 1,62 0,70 4,10 

Q005 4,52 59,94 19,05 6,65 1,47 1,47 11,43 

Q006 4,15 40,22 20,67 10,95 3,78 3,31 21,08 

Q007 4,07 33,45 22,91 11,57 3,80 3,13 25,14 

Q008 3,85 34,49 15,85 11,11 4,87 8,39 25,29 

Q009 4,17 46,64 21,69 12,24 4,31 3,49 11,63 

Q010 4,27 53,06 18,85 9,93 4,04 3,65 10,48 

Q011 4,18 46,04 21,12 11,52 3,67 3,98 13,68 
* Variando de escore 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente),  
além de NS/NSA (não sei/não se aplica). 

 
Todos os itens relacionados às políticas de ensino, internacionalização, pesquisa, 

inovação tecnológica e extensão receberam a maior parte das respostas no escore 5 

“concordo totalmente”.  Os itens Q001 a Q005 e Q010, sobre políticas de ensino, 

obtiveram mais de 50% das respostas nesse escore e “Q004 - Existe acesso à Biblioteca 

física e/ou virtual, Laboratórios, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais 

ferramentas de TICs para o desenvolvimento das aulas/atividades” foi o item melhor 

avaliado (69,4% no escore 5). O item menos bem avaliado foi “Q007 - Houve articulação 

de ações da pós-graduação com a graduação (grupos de estudo/pesquisa, iniciação 

científica, atuação docente), quando houver pós-graduação” com 33,4% no escore 5 e 

25,1% em NS/NSA. Q006, sobre melhorias na infraestrutura, e Q008, sobre oportunidades 

de internacionalização e mobilidade acadêmica, também apresentaram uma considerável 

frequência de respostas em NS/NSA, 21,1 e 25,3%, respectivamente. Essas respostas em 
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NS/NSA mostram uma necessidade de melhor divulgação de vários aspectos das políticas 

da universidade.  

 
 
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). 

 

 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 
3.4.1.1 Avaliação da força de trabalho 
 

 

Os recursos humanos da UFMS em convergência com a organização da 

administração pública federal estão estruturados em duas carreiras: Pessoal de Magistério 

Superior (docente) e Técnico-administrativo. O ingresso, o provimento e a nomeação na 

carreira docente obedecem aos dispositivos das Leis nº 12.772/2012 e n° 12.863/2013; 

por seu turno, a do pessoal técnico-administrativo em educação é regulamentada 

conforme as Leis nº 8.112/1990 e n.º 11.091/2005, além de outros instrumentos legais 

internos e externos. Considerando a composição da força de trabalho, a UFMS conta com 

a seguinte estrutura de pessoal:   
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Tabela 83 - Força de trabalho em 2021. 

Professor do Magistério Superior* Ativos em exercício: 1.401 / Afastados: 83 

Técnico-Administrativo em Educação* Ativos em exercício: 1.748 
Afastados: 77 

Professor Substituto 93 

Professor Visitante 29 

Estagiários (Pró-Estágio) 83 

Cargo Comissionado (externo) 2 

Terceirizados 546 

*O quantitativo de efetivos faz referência ao mês de dezembro/2021. 
Fonte: Progep 
 

O plano de carreira do corpo docente é estabelecido na UFMS em conformidade 

com a Lei nº 12.772/12 12 e Lei n.º 12.863/13, que organiza a carreira docente nas 

seguintes classes: Auxiliar, Assistente A, Adjunto A, Assistente, Adjunto, Associado, Titular, 

Titular Livre. 

Na Tabela 84 observa-se o quantitativo de servidores docentes, em 2021, no 

triênio, com predomínio das denominações adjunto e associado. 

O Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal está regulamentado na Lei nº 

12.772/12, a qual fora alterada pela Medida Provisória n. 614/2013, por sua vez convertida 

na Lei nº 12.863/2013. Por estes dispositivos, restou estabelecido que o ingresso na 

carreira deve-se dar em nível de vencimento inicial da classe A, com suas denominações: 

Adjunto A, Assistente A e Auxiliar, conforme a titulação do ingressante; e criou o cargo 

isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor Titular-Livre do Magistério 

Superior. A distributiva do quadro docente por categoria de classes é a que segue: 

Tabela 84 - Servidores docentes, por classe e 2021. 

Anos  2020 

Classes  Quantidade  Percentual 

Auxiliar 37 2,49% 
Assistente A 3 0,20% 

Adjunto A 137 9,23% 
Assistente 72 4,85% 

Adjunto 708 47,71% 
Associado 426 28,71% 

Titular 99 6,67% 
Titular Livre 2 0,13% 

Total  1484  100% 

                                                   Fonte: Progep 
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Por sua vez, a Carreira de Pessoal Técnico-Administrativo está estruturada em 5 

níveis de Classificação, quais sejam, A, B, C, D e E; em 4 Níveis de Capacitação: I, II, III e IV; 

e 39 padrões de vencimento básico, justapostos com intervalo de 1 padrão entre os níveis 

de capacitação e 2 entre os níveis de classificação.  

Em 2021, a UFMS mantinha um contingente de 1.825 servidores técnico-

administrativos, conforme tabela 85. Insta destacar que todos os cargos das classes “A”, 

“B” e quase a totalidade da “C” estão em extinção, ou seja, não são mais oferecidas vagas 

por meio de concurso público, sendo que estes são realizados para a contratação de 

servidores para ocuparem cargos da Classe “D” (nível médio) e Classe “E” (nível superior). 

Tabela 85 - Servidores técnico-administrativos, por classe em 2021. 

Anos  2020 

Classes PCCTAE  uantidade  Percentual 

A 43 2,36% 

B 51 2,79% 

C 284 15,56% 

D 938 51,40% 

E 509 27,89% 

Total  1.825  100,00% 

         Fonte: Progep 

 
3.4.1.2 Titulação do corpo docente 
 

Em relação à titulação, em 2021, observou-se o predomínio de doutores (81,59%), 

seguido de 13,58% de mestres; 4,40% de especialistas e 0,43% de graduados. Esse bom 

nível de titulação deve-se à política de estímulo ao ingresso, com a titulação de doutorado, 

além das ações de fomento à capacitação e qualificação continuadas de servidores da 

UFMS concebidas no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP).  O panorama da 

titulação do quadro docente é o que consta a tabela seguinte: 

Tabela 86 - Docentes por titulação em 2021. 

Ano  2021 

Vínculo/Tit.  Grad. 
Espec

. 
Mestr  Dout.  Total 

REGULARES:  
Em exercício 0 53 123 1.229 1.405 
Afastados 1 2 47 30 80 
TEMPORÁRIOS:  
Substitutos 6 16 49 28 99 
Visitantes 0 0 0 29 29 

Total  7  71  219  1.316  1.613 
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Percentual  0,43% 
4,40
% 

13,58
% 

81,59%  100% 

                              Fonte: Progep 
Equivalência: (Tit) Titulares, (Grad) Graduação, (Espec.) Especialização,  
(Mestr)  Mestrado, Dout (Doutorado) 

 

3.4.1.3 Capacitação e qualificação 
 

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). O Plano fundamenta-se 

na busca pela excelência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade, e 

encontra-se institucionalizado por meio da Resolução CD nº 232/2019. O PDP tem como 

objetivo geral fundamentar as atividades de planejamento, organização e coordenação 

das ações de capacitação e 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. 

Suas 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, além de 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, nesses contornos, o Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas 2021 é um instrumento da política de aperfeiçoamento e 

qualificação à disposição dos servidores da UFMS. 

O Levantamento de Necessidades de Capacitação em 2021 foi realizado por meio 

de consulta eletrônica aos dirigentes superiores das unidades, entre os dias 22/12/2020 a 

31/01/2021; nesta ocasião, foram submetidos aos dirigentes, questões relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades gerenciais e às necessidades de aperfeiçoamento das 

equipes de trabalho. Os dados obtidos foram avaliados estrategicamente, considerando-

se as exigências legais do serviço público, o PDI 2020/2024 e o contexto da missão 

institucional, o que 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 realizada 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 
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ações realizadas, por meio de monitoramento. Em 2020 e 2021, em função da aprovação 

no novo PDP em nível federal, houve a inclusão das atividades de qualificação neste plano, 

uma grande mudança positiva, quando comparado ao ano de 2019. 

3.4.1.3.1 Capacitação docente e formação continuada 

As Normas Gerais para a Capacitação do Docente Integrante da Carreira do 

Magistério Superior são regidas pela Resolução CD nº 232, de 7 de novembro de2021. 

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.  

Na tabela 87, constam os cursos oferecidos pela UFMS e a quantidade de participantes 
docentes. 

Tabela 87 - Cursos oferecidos para os docentes em 2021. 

Curso  Participantes 

Curso de formação em EaD: fundamentos e práticas da educação a distância 141 

Lógica Aplicada na Escrita Científica 41 

Espanhol Como Meio de Instrução 30 

Redação Oficial e Correspondência Oficial 7 

Curso de Formação em  Tics: Estratégias para o Ensino Remoto Emergencial 153 

Espanhol Básico – Corporativo 12 

Excel Avançado 8 

Formação Inicial à Docência na Educação Superior da Ufms 70 

Formação Inicial de Servidores da UFMS 9 

Inclusão e Diversidade na Educação Superior 2021 8 

Preparação para Aposentadoria (PPA) 7 

Sistemas UFMS: Sistemas Eletrônico de Informações 18 

Excel Básico 9 

Qualidade no Atendimento e nas Relações Interpessoais 3 

    Fonte: Progep 
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3.4.1.3.2 Capacitação e formação continuada para o corpo técnico‐administrativo 

 
Na UFMS a carreira técnico-administrativa é acompanhada pela 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”. 

Em 2021, foram capacitados 843  servidores da Carreira Técnico Administrativa, 

sendo que 792 concluíram curso de Capacitação e 51 servidores técnico-administrativos 

concluíram pós-graduação, ou seja, concluíram cursos de educação formal acima do 

mínimo exigido pelo cargo.  

Na Tabela 88, apresenta-se o quantitativo de servidores técnico-administrativos 

afastados para pós-graduação em 2021.  

Tabela 88 - Servidores técnico-administrativos afastados para a pós-graduação, com 
ônus. 2021. 

Nível  2021 

Tipo  Parcial  Integral 

Mestrado 4 2 

Doutorado 8 19 

Pós-Doutorado  -  5 

TOTAL  12  21 

                                                                     Fonte: Progep 

 

 
Na Tabela 89, observa-se o número de servidores técnicos participantes, por 

evento de capacitação e qualificação, em 2021. 

Tabela 89 - Servidores técnico-administrativos concluintes de eventos de capacitação e 
qualificação em 2021. 

Anos  2020 

Eventos  Quantidade  Percentual 

Congressos   

Cursos de capacitação fora da UFMS - - 

Encontros - - 

Capacitação 792 100,00% 
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Qualificação 51 100,00% 

Treinamentos - - 

Seminários - - 

Total  792  100,00% 

                                  Fonte: Didep/Progep (Jan/2022) 

Na tabela 90, constam os cursos oferecidos pela UFMS e a quantidade de participantes 
técnico-administrativos 

Tabela 90 - Cursos oferecidos para os técnico-administrativos em 2021. 

Curso  Participantes 

Curso de formação em EaD: fundamentos e práticas da educação a distância 82 

Lógica Aplicada na Escrita Científica 12 

Espanhol Como Meio de Instrução 37 

Redação Oficial e Correspondência Oficial 59 

Curso de Formação em  Tics: Estratégias para o Ensino Remoto Emergencial 77 

Espanhol Básico – Corporativo 84 

Excel Avançado 28 

Excel Básico 35 

Formação Inicial de Servidores da UFMS 25 

Inclusão e Diversidade na Educação Superior 2021 23 

Preparação para Aposentadoria (PPA) 27 

Qualidade no Atendimento e nas Relações Interpessoais 36 

Sistemas UFMS: Sistemas Eletrônico de Informações 51 

Total de participantes 576 

 
Uma inovação instituída na UFMS, com o intuito de incentivar ainda mais a 

capacitação e qualificação dos seus servidores, foi a Ação de Desenvolvimento em Serviço, 

através da Instrução Normativa Progep n° 44/2021. A Ação de Desenvolvimento em 

Serviço permite que o servidor participe de programas de pós-graduação ou de 

treinamentos, no país ou no exterior, de forma consciente em relação ao exercício de suas 

atribuições e jornada de trabalho. Em 2021, 10 (dez) servidores solicitaram da Ação em 

Desenvolvimento em Serviço na UFMS. 

Em 2021, deu-se continuidade ao Programa de Pós-Graduação em Administração 

Universitária oferecido pelo Centro Socioeconômico da UFSC em parceria com a UFMS, 

com a oferta de 20 (vinte) vagas para servidores efetivos da UFMS que fossem portadores 

de diploma de nível superior. O objetivo do programa é capacitar os servidores técnicos-

administrativos através do Mestrado Profissional em Gestão Universitária. 
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A Progep, em parceria com a Propp, realizou diversos processos seletivos 

referentes a estágios para pesquisadores, entre eles: 

 

Edital Descrição Objetivo 

Edital UFMS/Propp/Progep nº 
13/2021 

Seleção de candidatos para 
estágio de pós-doutorado 
voluntário nos programas de 
pós-graduação da UFMS – 
fluxo contínuo 

Consolidar o estágio acadêmico 
e o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e 
inovação, com prazo 
determinado, junto aos 
Programas de Pós-Graduação 
(PPG) stricto sensu, 
recomendados pela Capes 

Edital Edital UFMS/Propp/Progep 
nº 135/2021 

Seleção de pesquisador 
visitante recém-doutor para 
os programas de pós-
graduação stricto sensu da 
ufms 

Incentivar a inserção de 
recursos humanos qualificados 
nas áreas estratégicas e 
prioritárias de pesquisa da 
UFMS para o desenvolvimento 
do ensino e da pesquisa 
científica, tecnológica e 
inovadora nas Unidades de 
Administração Setorial (UAS) da 
UFMS que possuem Programas 
de Pós-Graduação (PPGs) 

 
Ainda, em parceria com a Propp, Proece e Proaes, foi publicado o Edital nº 33/2021, 

referente ao cadastro de voluntários da UFMS para auxílio técnico-especializado no 

enfrentamento ao novo coronavírus, com o objetivo de criar cadastro de voluntários para 

o enfrentamento dos desafios vividos pela sociedade em função da Pandemia COVID-19, 

para atuarem junto ao Governo Federal, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, as 

Prefeituras Municipais, demais órgãos e agências públicas, federações, associações e 

instituições privadas sem fins lucrativos. 

Junto à Propp e à Proece, a Progep promoveu o curso “Lógica Aplicada na Escrita 

Científica” para estudantes, professores e pesquisadores da UFMS, tendo como objetivos 

estimular o desenvolvimento da escrita científica compatível com o padrão de produções 

de alto impacto nacional e internacional, preparar os estudantes e pesquisadores para o 

processo de pensamento do conhecimento científico, incentivar os estudantes e 

pesquisadores para o desenvolvimento de produção científica com qualidade e fortalecer 

a pós-graduação stricto sensu na UFMS e no Estado de Mato Grosso do Sul.  
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3.4.1.3.3  Capacitação  e  formação  continuada  para  o  corpo  de  tutores  presenciais  e  a 
distância  

 
A tutoria compõe um trabalho essencial nos cursos a distância. O trabalho da 

tutoria tem como objetivo central a mediação pedagógica, desenvolvendo atividades 

presenciais e online, realizando o acompanhamento, monitoramento, feedback e 

avaliação da aprendizagem. 

As atividades de tutoria dos cursos a distância da AGEAD 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 prioritariamente pelo 

AVA e de forma alternativa, em grupos de mensagens instantâneas.  

No ano de 2021, devido ao grande número de tutores atuando nos cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu, a UAB/UFMS recebeu cotas de coordenação de 

tutoria. Esse trabalho foi realizado por uma professora efetiva da UFMS, selecionada por 

meio de edital público. O trabalho da coordenação de tutoria no ano de 2021 foi 

fundamental para o bom andamento dos cursos e para o atendimento e aprendizagem 

dos estudantes, tendo em vista que toda mediação entre professores e tutores, bem como 

alinhamento e articulação desse trabalho conjunto, foi realizada pela Coordenação de 

Tutoria.  

É importante ressaltar que as cotas de bolsas para Coordenação de Tutoria UAB 

são repassadas à UFMS quando 30 ou mais tutores estão cadastrados e atuantes na 

instituição. Esse número é regulamentado pela IN CAPES Nº 2, de 19 de abril de 2017, que 

estabelece procedimentos de pagamento e parâmetros atinentes à concessão das bolsas 

UAB regulamentadas pela Portaria CAPES nº183, de 21 de outubro de 2016, e pela Portaria 

CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017.  

Todos os tutores são selecionados por meio de edital público, seguindo 

rigorosamente a Portaria CAPES Nº 102, de 10 de maio de 2019, que Regulamenta o Art. 

7º da Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, que prevê a realização de processo 

seletivo com vistas à concessão das bolsas UAB criadas pela Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro 
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de 2006. Os editais exigem formação e habilidades específicas, de acordo com as 

necessidades dos cursos.  

A capacitação dos tutores é feita no âmbito de cada curso, antes do início do 

semestre letivo. Os tutores se reúnem com a coordenação do curso, com os professores 

formadores e com a coordenação de tutoria, quando for o caso. Essas reuniões são 

gravadas e o material de apoio é disponibilizado aos tutores no ambiente restrito da 

Central de Apoio da UAB/UFMS. Essa central também funciona como um ponto de apoio 

para acesso à informações, materiais de apoio para a tutoria.  

Outra ação importante no ano de 2021, foi a elaboração do Guia de Tutores da 

Universidade Aberta do Brasil. Nesse guia, reunimos informações sobre: sistema UAB, 

concepções de tutoria, atribuições dos tutores, estratégias de atendimento aos 

estudantes, orientações sobre feedback e rubricas de avaliação da aprendizagem, 

orientações sobre lançamento de notas no AVA e outras orientações técnicas.  

A avaliação de desempenho dos tutores é registrada mensalmente por meio de 

relatórios que também são utilizados para o pagamento das bolsas de estudo pela 

UAB/CAPES. A AGEAD também realiza capacitações periódicas com foco em metodologias 

e tecnologias digitais, que podem apoiar o trabalho pedagógico dos tutores. Todos os 

materiais de formação estão disponíveis no Canal da AGEAD no Youtube. 

A AGEAD também mantém no seu Perfil do Wakelet diversas curadorias de 

recursos que servem de apoio ao trabalho desenvolvido pelos tutores, tais como 

curadorias de: Legislação de EaD, publicações sobre EaD, informações sobre REA e Licenças 

Abertas, de ferramentas e recursos para o desenvolvimento de atividades didáticas.  

 
 
3.4.1.4 Atenção ao servidor 
 

Alinhado com a Progep para o fortalecimento das políticas de recursos humanos, 

a Diretoria de Atenção ao Servidor que é a unidade responsável pela qualidade de vida no 

trabalho, vem desenvolvendo e promovendo ações de orientação e a assistência aos 

servidores na prevenção de doenças, acessibilidade e ações afirmativas, voltadas a 

valorização da diversidade e igualdade de gênero.   

Dentre essas as ações afirmativas destaca-se o Programa sou Mulher UFMS, que 

se pauta em alcançar a igualdade de gênero, o aperfeiçoamento das condições e 

permanência no trabalho, além do desenvolvimento de carreira e o empoderamento, 
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diminuindo assim, todas as formas de discriminação contra todas as mulheres no ambiente 

de trabalho”. Visa também garantir a participação plena, efetiva e igualitária nos cargos 

de liderança em todos os níveis de tomadas de decisão. 

Acompanhando ações para a valorização, o Programa sou Idoso na UFMS, visa à 

consolidação de políticas e práticas que garantam direitos e deveres para o exercício da 

atividade plena dos idosos o âmbito da Universidade oferecendo  ações específicas e 

transversais, embasadas em políticas e programas nas atividades de Gestão, Ensino, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Empreendedorismo em quatro eixos estratégicos, sendo 

estes: Eixo 1: Ingresso, inclusão e permanência; Eixo 2: Incentivo ao Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Empreendedorismo e Inovação; Eixo 3: Gestão de Pessoas; e Eixo 4: Ambiente 

acolhedor e acessibilidade 

 

3.4.1.4.1 Serviço Psicossocial 

 
PROGRAMA: “SE CUIDE, TE AMO! Uma Ação do Coração da UFMS” 

No ano de 2021, o Serviço Psicossocial (Serviço Social e Serviço Psicologia) 

envidou esforços para continuar com o objetivo de oferecer apoio psicossocial durante a 

pandemia da Covid-19; nesse ensejo, se propôs a institucionalização e ampliação da ação 

de atendimento aos servidores da UFMS que se encontram em licença médica para 

tratamento da própria saúde.  Assim, a proposta do Serviço Social foi atender os servidores 

com afastamento por período ≥ igual ou maior que 60 dias, independente da patologia 

envolvida no prazo de 12 meses para tratamento da própria saúde. Já o Serviço de 

Psicologia priorizou os atendimentos aos servidores com afastamento por período ≥ igual 

ou maior que 60 dias, com diagnóstico relacionado à saúde mental, no prazo de 12 meses 

para tratamento da própria saúde. Esta proposta foi incluída no Programa Se cuide, Te 

amo! versão 2.0 (www.ufms.br/coronavirus). 

O Serviço Psicossocial além dos atendimentos individuais aos servidores da UFMS, 

desenvolve ações grupais, com o objetivo de desenvolver atividades educativas de 

promoção, prevenção e atenção em saúde, possibilitando maior qualidade de vida ao 

servidor. Uma destas ações que foi incluída no Programa Se cuide, Te amo! versão 2.0, foi 

a Preparação para Aposentadoria (PPA). O Curso PPA tem o objetivo de proporcionar aos 

servidores da UFMS momentos de reflexão sobre este novo estágio de vida, com suas 

possibilidades e mudanças, auxiliando na elaboração e/ou incremento de projetos de vida 
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pós-trabalho, além de ensinar práticas que auxiliem um planejamento financeiro para esta 

nova fase. Visa também estimular reflexões sobre o processo de envelhecimento saudável 

e cuidados da saúde física e mental. O PPA, em 2021, foi inserido como curso de 

capacitação da SECAP/Progep, realizado em agosto, com carga horária de 20 horas, 100% 

online pela tecnologia meet devido a à pandemia de Covid 19.  

O Serviço psicossocial no ano de 2021 prestou seus serviços na modalidade de 

teletrabalho, por meio das tecnologias digitais WhatsApp Business e Google Meet, como 

também, no decorrer do ano, devido ao plano de biossegurança, os atendimentos 

voltaram gradativamente a ocorrerem de forma presencial na Secretaria de Qualidade de 

Vida no Trabalho (SEQV).  

 
 

3.4.1.4.2 Serviço Social 

 
O Serviço Social, desenvolvido na SEQV é composto por três assistentes sociais, as 

quais realizaram 2.970 atendimentos durante o ano de 2021.  

As demandas, majoritariamente, centraram-se no atendimento aos servidores que 

necessitaram se afastar por período igual ou superior a 60 dias por licença médica para 

tratamento da própria saúde, como também por outras demandas, a exemplo da licença 

por motivo de doença em pessoa da família, 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, orientação e pareceres nos pedidos de horário especial para servidores com 

deficiência e para o servidor com familiar com deficiência, avaliação da capacidade 

laborativa, recadastramento anual de servidores aposentados, acompanhamento a 

servidores em iminência de aposentar-se por aposentadoria voluntária ou por 

incapacidade permanente, além de apoio aos servidores e familiares no qual observamos 

necessidade de uma maior atenção neste ano devido a uma acentuada fragilidade 

(financeira, social, emocional, com encaminhamento para o serviço de Psicologia da SeQV) 

em razão do momento de pandemia.  

Além do acompanhamento ao servidor, dependendo da avaliação e necessidade 

do caso, pode ser necessário orientação à chefia, orientação à equipe psicossocial, 

orientação à Perícia Médica ou Junta Médica Oficial da UFMS, visitas nas unidades/setores, 

além de elaboração de relatórios técnicos e encaminhamentos. Destacamos que o Serviço 
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Social não realiza atendimento compulsório, ou seja, atendimento de forma obrigatória. 

Neste sentido, caso não haja a busca pelo próprio servidor, o gestor/colega poderá fazer 

o encaminhamento formal pelos canais dos serviços (e-mail e telefones). Mais informações 

acessar: https://progep.ufms.br/diretorias/dias/seqv/servico-social/servico-social/  

 

 

3.4.1.4.3 Psicologia 

 

O Serviço de Psicologia da SEQV/DIAS/Progep possui na equipe duas Psicólogas. O 

Serviço de Psicologia, no ano de 2021, realizou 789 acolhimentos/atendimentos 

psicológicos acerca das diferentes demandas: (i) demandas de licença médica (prevenção 

aos afastamentos acima de 60 dias, em casos para tratamento de saúde mental, 

pretendendo contribuir com as consequências da incapacitação/adoecimento, além de 

auxiliar na reinserção dos trabalhadores ao ambiente laboral. Também acompanhamento 

a servidores em iminência de aposentar-se por incapacidade permanente, por saúde 

mental); (ii) demandas pessoais (sofrimento emocional decorrente de questões individuais 

e/ou familiares, incluindo espaço para escuta aos sofrimentos e questões emergentes 

devido situação de crise gerada pela pandemia do COVID-19) e; (iii) demandas 

organizacionais (problemas interpessoais no ambiente de trabalho do servidor com 

colegas/pares e/ou chefia, assédio moral, doenças laborais, acidentes de trabalho e 

preparação para aposentadoria voluntária).  

Os atendimentos em 2021, majoritariamente, foram decorrentes da demanda de 

licença médica. Esclarecemos que o serviço de psicologia da SeQV/DIAS/Progep oferece 

aos servidores da UFMS um espaço de acolhimento psicológico breve e pontual, com 

objetivo de apoiar o servidor em seus sinais ou sintomas de danos emocionais, visando 

auxiliar o servidor a compreender seu sofrimento e ajudando-o a lidar com seus recursos 

e limites. Destaca-se que além do acompanhamento ao servidor, consoante à avaliação e 

necessidade do caso, pode ser necessário orientação/feedback à chefia, 

orientação/feedback à equipe psicossocial, orientação/feedback à Perícia Médica ou Junta 

Médica Oficial da UFMS, visitas nas unidades/setores, além de elaboração de relatórios 

técnicos e encaminhamentos.  

Ressaltamos que o serviço de Psicologia não realiza atendimento compulsório, ou seja, 

atendimento de forma obrigatória. Neste sentido, quando o(a) gestor(a) ou colega de 
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trabalho perceber alguma alteração de comportamento, conflitos iminentes ou qualquer 

outra situação que julgue ser necessária intervenção, é interessante que sugira ao(à) 

servidor(a) que por livre escolha, procure o atendimento do Serviço de Psicologia.  Caso 

não haja a busca pelo próprio servidor, o gestor e/ou colega poderá fazer o 

encaminhamento formal pelos canais dos serviços (e-mail e telefones). Mais informações 

acessar: 

https://progep.ufms.br/diretorias/dias/seqv/servico-social/servico-de-psicologia/  

 

 

3.4.1.4.4 Segurança do trabalho 

 
Por meio de um elaborado levantamento de necessidades, com dados fornecidos 

pelas unidades entre os anos de 2020-2021 e, por meio de pesquisas realizadas pela 

equipe de Técnicos de Segurança do Trabalho em fichas, numa ação programa e planejada 

da SeQV/Dias/Progep, foi realizada a distribuição de itens de EPI - Equipamentos de 

Proteção Individual, e EPC - Equipamentos de Proteção Coletivas, como:  máscaras, 

botinas, botas, luvas, sapatilhas, aventais, óculos,  respiradores, aventais, capacetes, 

chapéus, cones de sinalização, dando ênfase, também, a equipamentos  ergonômicos, 

como: mouse Pad, protetores de punho para teclados. Portanto, em plena crise de 

abastecimento de matéria-prima decorrente da Covid-19, não faltaram EPI´s e EPC,s, para 

os servidores da UFMS. 

A Montagem dos kits de EPIs e EPCs 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. 

Orientações sobre o devido uso, guarda e conservação, além da 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 enviados/disponibilizados ao responsável pela Unidade Acadêmica ou 

Administrativa, que executou, assim, o repasse de forma individual aos seus servidores. 

A Segurança do Trabalho realizou visitas técnicas para verificação das condições de 

trabalho, visando a saúde e segurança dos servidores, mesmo em período de pandemia, 
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sugerindo iniciativas proativas e orientações de proteção para qualidade de vida no 

trabalho. 

 

3.4.1.4.5 Medicina do Trabalho 

 
A equipe de perícia médica teve um papel preponderante no ano de 2021 e, mesmo 

em plena pandemia, os serviços prestados aos servidores da UFMS continuaram da melhor 

maneira possível, conforme Tabela 91. 

Tabela 91 - Atendimento da Perícia Médica – UFMS. 
2021 

  Realizadas  Quantidade de Servidores 
Total de Servidores 
que apresentaram 

atestados 
Junta Médica Oficial 164 105 792 Perícia Médica 771 716 

Atestados de Saúde Ocupacional 2123 
Fonte: SeQV (janeiro de 2022) 

 
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. 

 
Quadro 43 - Potencialidades, fragilidades, ações de melhorias das políticas de gestão 
2021-2022. 

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. 

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 suas 
habilidades aliado às 
atividades desenvolvidas nas 
unidades da UFMS 
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Programas de 
assistência e 

qualidade de vida 

Promover condições de 
trabalho, buscando a 
realização pessoal e 
profissional. 
 
Instalação do software no 
financeiro do PAS-UFMS, 
otimizando os sistemas e 
evitando fraudes. Chegada de 
novos Auditores. 
Instalação do sistema de 
comunicação fechada de 
distribuição de ligações, 
evitando perda de ligações 

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. Número 
maior de beneficiários da 
última faixa etária do PAS-
UFMS. Poder de barganha dos 
prestadores de serviços. 
Instalação do software no 
financeiro do PAS-UFMS, 
otimizando os sistemas e 
evitando fraudes. Chegada de 
novos Auditores.  Falta de 
credenciados no interior do 
MS. 

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. 
Capacitações internas 
(especialização em gestão de 
plano de saúde). Abertura de 
Edital de Credenciamento 
para cidades do interior e 
acolhimento do beneficiário 
que teve óbito na família 
através de parceria com a 
equipe psicossocial. 

Fonte: Progep 

 

  3.4.2 Dimensão 6: Organização e processo de gestão da institucional – DIGOV 
 
 

Nesta dimensão são apresentadas informações detalhadas sobre a organização dos 

Conselhos da UFMS e a forma de gestão. Observa-se que o histórico da UFMS, a 

organização em Unidades da Administração Central, Unidades da Administração Setorial, 

Unidades Suplementares e Conselhos, já foram apresentados na introdução deste 

Relatório. 

 
3.4.2.1 Estrutura administrativa da UFMS 
 

A estrutura administrativa compreende as Unidades Administrativas e os Órgãos 

Colegiados, e estão definidas no Estatuto das UFMS, conforme segue: 21. 

. Conselhos Superiores - compreendem cinco Conselhos, sendo: Conselho Universitário, 

Conselho Diretor, Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, Conselho de Graduação e 

                                            
21 Estrutura da UFMS  
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Conselho de Extensão, Cultura e Esporte, com composição definida no art.11 do Estatuto 

da UFMS.22 

. Unidades da Administração Central - compreende a Reitoria, a Vice-Reitoria, as Pró-

Reitorias e as Agências, e está definida no art. 12.23 

.  Unidades da Administração Setorial - compreende os Câmpus, as Faculdades, os  

Institutos e as Escolas, e estão definidas no art. 13.24  

. A UFMS possui como Unidade Suplementar o Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian, que é administrado pela Ebserh.25 A definição das Unidades Suplementares da 

UFMS está especificada no art. 15 do Estatuto da UFMS.26 

A Assembleia Universitária é constituída pelos membros dos Conselhos Superiores, 

em caráter solene, de acordo com o art. 29 do Estatuto da UFMS.27  

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: na superior, na 

gestão das UAS e na gestão dos cursos. 

O Conselho Universitário é órgão colegiado superior, de instância de recursos nos 

assuntos de natureza didático-científica, administrativa, econômico-financeira e 

patrimonial.28 

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.  

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. 

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.  

                                            
22 Conselhos Superiores 
23 Unidades da Administração Central 
24 Unidades da Administração Setorial 
25 Unidades Suplementares 
26 Definição Unidades Suplementares 
27 Assembleia Universitária 
28 Conselho Universitário 
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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. 

A Reitoria é a instância executiva de jurisdição superior da Universidade. As 

atribuições e competências do Reitor estão definidas no Regimento Geral da UFMS.29 

Cada Unidade da Administração Setorial possui um Conselho de Unidade, órgão 

deliberativo, normativo e consultivo em todas as matérias pertinentes às suas atribuições 

e competências, definidas no Regimento Geral. Os Conselhos das Unidades da 

Administração Setorial são constituídos, de acordo com o art. 35 do Estatuto.30 

O principal assunto tratado nos Órgãos Colegiados Superiores da UFMS, foi a 

revisão e consolidação de 438 atos com conteúdo normativo, em atendimento ao Decreto 

nº 10.139, de 2019, precedido de triagem, exame e consolidação ou revogação. Em 

decorrência disso, houve a adequação do Estatuto da UFMS, seguida do Regimento Geral, 

e dos Regimentos Internos, totalizando 8 atos normativos, entre demais assuntos de 

extrema importância para o Ensino, Pesquisa, Extensão, Empreendedorismo e Inovação e 

para governança da UFMS. 

A Diretoria de Governança Institucional - DIGOV, é a Unidade responsável pelo 

assessoramento, controle e execução das atividades pertinentes aos Conselhos Superiores 

da UFMS e aos Comitês vinculados ao Comitê de Governança Institucional, além de apoio 

técnico e orientação de emissão de atos normativos aos Órgãos Colegiados e demais 

Unidades da Estrutura Organizacional da UFMS.31 

A elaboração, assinatura e tramitação de documentos dos atos oficiais da UFMS 

são obrigatoriamente executados por meio de Processo via Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI, de acordo com a Resolução nº 136-CD/UFMS, de 8 de abril de 2021.32 

Durante o ano de 2021, a Diretoria de Governança Institucional secretariou 17 

reuniões ordinárias e 8 reuniões extraordinárias dos Conselhos Superiores, que geraram 

623 Resoluções (Tabela 92), sendo todas as reuniões realizadas de forma on‐line por meio 

da plataforma RNP devido à pandemia.  

                                            
29 Competências do Reitor 
30 Conselho da Unidade da Administração Setorial 
31 Diretoria de Governança Institucional 
32 Objetivos e Diretrizes do SEI 
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Tabela 92 - Número de reuniões e resoluções emitidas, por Conselho Superior em 2021. 

Conselhos  Número de Reuniões  Número de Resoluções 

Conselho Universitário 8 75 
Conselho Diretor 6 124 
Conselho de Graduação 4 169 
Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação 4 192 
Conselho e Extensão, Cultura e Esporte 3 63 
Total  25  623 

 
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 nº 10.437, 

de 22 de julho de 2020, a partir de outubro, normas de caráter geral passaram a ser 

publicadas também no Diário Oficial da União. 

Os Calendários de Reuniões dos Conselhos, 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. Cada Conselho deverá realizar quatro reuniões por 

ano.33 34 35 36 37 . Quando surgem demandas que necessitam de deliberação urgente em 

Conselho, são realizadas as Reuniões Extraordinárias. 

Nas reuniões por meio de videoconferência utiliza-se a RNP e esse modelo 

promoveu as discussões, a legalidade de todos os atos e pôde ser adotado como prática, 

previsto na alteração dos Regimentos Internos dos Conselhos Superiores da UFMS, e 

aumentou a eficiência econômica da UFMS, com redução de custos para realização das 

reuniões. 

No Quadro 46 destacamos os itens mais relevantes para a gestão da DIGOV 

Quadro 44 - Potencialidades, fragilidades e ações de melhoria da organização dos 
documentos dos órgãos colegiados 2021. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades 
Ação de melhoria 

 

                                            
33 Calendário de Reuniões Conselho Universitário 
34 Calendário de Reuniões Conselho Diretor 
35 Calendário de Reuniões Conselho de Graduação 
36 Calendário de Reuniões Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação 
37 Calendário de Reuniões Conselho de Extensão, Cultua e Esporte 
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Elaboração dos Atos 
Oficiais dos Conselhos 

Superiores 

Atendimento pleno e 
Agilidade aos Conselhos 

Superiores quanto à 
emissão dos Atos 

Oficiais, 
Assessoramento dos 

Comitês de Governança 
e Publicização das 
normas vigentes. 

Fortalecimento da 
Digov - capacitação 
para os servidores.  

Links de divulgação dos 
atos emitidos pelos 

Conselhos Superiores, 
visando à consulta à 

comunidade 
 
 

Fonte: DIGOV (2021) 
 

 
3.4.2.2 A organização e gestão institucional 
 

A atual gestão da UFMS tem assumido um papel ativo e assertivo na consolidação 

das propostas de desenvolvimento institucional e em práticas gerenciais fundamentadas 

no planejamento, na avaliação de resultados e na aprendizagem organizacional. 

Assim, buscando aprimorar suas ferramentas de planejamento e adequação de 

suas estratégias, publicou-se a Resolução Nº 86-COUN/UFMS, de 9 de abril de 2021, que 

estabeleceu as diretrizes para o Planejamento Estratégico Institucional – PEI, no âmbito da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

O PEI é um processo administrativo contínuo, sistemático, organizado, e que 

possibilita a tomada de decisões que minimizem riscos e estabeleçam a melhor direção a 

ser seguida pela UFMS, e considerando a análise do contexto, alcançar uma situação futura 

desejada, buscando sempre maior efetividade dos resultados e eficiência da gestão dos 

recursos. 

Este planejamento é composto pelo compêndio dos seguintes documentos 

norteadores: do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Plano de 

Desenvolvimento das Unidades da Administração Central e Setorial (PDU), do Plano de 

Governança Institucional (PGI) e do Plano de Gestão Anual (PGA). Maiores detalhamentos 

sobre o PEI encontram-se https://proplan.ufms.br/planejamento-estrategico-

institucional/. 

O PDI da UFMS, como já apresentado, documenta a cadeia de valor, a missão, a 

visão, os valores, os objetivos, os indicadores, as metas e os projetos estratégicos. Já o 

Plano de Desenvolvimento das Unidades da Administração Central e Setorial (PDU) é o 

instrumento de planejamento em nível tático e operacional, desenvolvido no âmbito das 

Unidades da Administração Central e Setorial, vinculado estrategicamente ao PDI da 

Universidade.  
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O Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDU) tem como objetivo descrever o 

conjunto de metas e ações declaradas pela Unidade no período de cinco anos, seguindo 

as diretrizes constantes do PDI da Instituição. Informações sobre os documento e 

avaliações do PDI e do PDU encontram-se no endereço https://pdi.ufms.br/. 

O PEI se vincula ainda ao Plano de Governança Institucional (PGI), considerado um 

conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em práticas para 

avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade.  

Esse conjunto visa normatizar, orientar, disciplinar e implementar ações nos eixos 

estratégicos de gestão de pessoas, bolsas, auxílios, retribuição pecuniária, integridade, 

riscos, controles internos, sustentabilidade, contratações, acessibilidade, ocupação dos 

espaços físicos e tecnologia da informação e comunicação, com respeito às regras de 

transparência e economicidade na Administração Pública. Informações sobre o PGI e seus 

comitês de gestão encontram-se no endereço https://proplan.ufms.br/planejamento-

estrategico-institucional/pgi-plano-de-governanca-institucional/. 

O Plano de Gestão Anual (PGA), é o instrumento de planejamento que alinha e 

programa as ações orçamentárias previstas na Lei de Orçamento Anual (LOA) e planos 

orçamentários com a respectiva vinculação como os objetivos, metas e indicadores de 

desempenho previstas no PDI. Como instrumento do PGA, tem-se o contrato de gestão, 

pactuado anualmente entre a Reitoria com as Unidades da Administração Central para 

indicar os programas, projetos, ações, resultados e metas relacionados aos processos 

finalísticos e de gestão que serão trabalhados pelos gestores no ano em questão. Maiores 

detalhamentos e acesso ao documento do PGA encontra-se na página 

https://proplan.ufms.br/pga-ufms/. 

O monitoramento, avaliação e controle de desempenho do processo 

administrativo de planejamento ocorre de maneira sistemática na instituição, sob 

coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, acompanhado pelo Comitê 

de Governança Institucional e gestores das unidades da UFMS. O PDI e os PDUS são 

avaliados anualmente e devem ser realinhados, se necessário, conforme demandas 

estratégicas institucionais e de cada unidade da administração setorial e central. O PGA 

também é avaliado ao final do período, em um enfoque de vinculação das metas do PDI 

com a programação orçamentária e cronograma de desembolso financeiro. 
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Os Comitês Permanentes que compõem o Plano de Governança Institucional (PGI) 

têm como competência acompanhar a implementação das normas e políticas da sua área 

de atuação, por meio de metodologias e mecanismos de monitoramento e comunicação, 

com revisão anual, de forma a torná-las eficazes e de simples aplicação. Além disso, 

elaborar, anualmente, o Plano de Gestão do Comitê, com metas, indicadores e 

monitoramento, incluindo capacitação, quando necessário. 

No processo de monitoramento, 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 realizado nos relatórios de planejamento institucionais. 

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. 

 

 
3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira – PROPLAN 
 
 

3.4.3.1 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 
 

A proposta orçamentária da UFMS é elaborada tendo como referência os limites 

orçamentários, por ação orçamentária, disponibilizados pelo Ministério da Educação – 

MEC, através do Sistema Integrado de Monitoramento (SIMEC), 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 a previsão 

orçamentária da UFMS 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 Lei Orçamentária 

Anual - LOA. No exercício de 2021, o MEC disponibilizou informações no Sistema Integrado 

de Monitoramento (SIMEC) para que a UFMS encaminhasse a sua proposta orçamentária 
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para o ano de 2022, o que é prática, excetuando-se o ano de 2019, quando isso não 

ocorreu.  

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 e por 

consequência vinculadas também aos Planos de Desenvolvimento das Unidades – PDU. 

Vale a pena ressaltar que diversos instrumentos vinculados a governança institucional 

corroboram com a execução orçamentária, e aqui podemos citar os contratos de gestão, 

instrumento pactuado entre dirigentes das Unidades da Administração Central e Reitoria. 

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/. São 

elaborados e encaminhados para os “gestores” de ações orçamentárias, relatórios 

periódicos, contendo informações acerca da execução orçamentária e financeira.  

 
3.4.3.2 Gestão da execução orçamentária e financeira 
 
 

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 
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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 da administração setorial ou da administração central, 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. Durante o 

exercício de 2021 foram consolidadas estratégias de discussão acerca da execução 

orçamentária com a comunidade interna, tais como reuniões virtuais com responsáveis 

pelas COAD’s e/ou SECAD’s e também com gestores de contratos de serviços continuados. 

A consolidação dos dados da execução orçamentária e financeira de 2021 consta 

na Tabela 93: 

Tabela 93 - Execução orçamentária e financeira dos exercícios de 2021. 

Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2021 

Grupo de despesa  Empenhado (R$)  Liquidado (R$)  RP (R$) 
PLVE 
(%) 

Despesas Correntes 

Pessoal  774.462.564,35 774.462.564,35 0,00 100,00 
Outras despesas correntes  221.913.763,31 138.156.030,80 83.757.732.51 62,26 

Subtotal  996.376.327,66  912.618.595,15  83.757.732,51  91,59 

Despesas de Capital 

Obras e instalações  2.440.796,84 315.024,35 2.125.772,49 12,91 
Equipamentos  e  material 
permanente 

3.903.548,75 987.928,47 2.915.620,28 25,31 
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Outros serviços de terceiros ‐ PJ  19.036.568,38 17.281.000,00 1.755.568,38 90,78 
Serviços  de  tec.  inf.  e 
comunicação ‐ PJ 

9.464,00 0,00 9.464,00 0,00 

Despesas de exercício anterior  122.764,21 122.764,21 0,00 100,00 
Subtotal  25.513.142,18  18.706.717,03  6.806.425,15  73,32 

Total  1.021.889.469,84  931.325.312,18  90.564.157,66  91,14 
Fonte: DIFC/PROPLAN (JAN/2022) 
Legenda: RP (Restos a Pagar não Processados); PJ (Pessoa Jurídica); PLVE (Percentual de Liquidação do Valor 
Empenhado). 
 

O quadro acima refere-se a um demonstrativo acerca da efetiva liquidação das 

despesas empenhadas. Pode-se depreender a partir de uma análise mais criteriosa, que o 

menor percentual de despesa liquidada, ainda dentro do exercício, encontra-se vinculada 

a orçamento de investimento, uma vez que esse, devido a características próprias, é 

empenhado em favor de obras e/ou equipamentos, que por sua natureza, podem 

extrapolar a vigência do exercício para serem entregues e consequentemente, a despesa 

liquidada. Por outra vertente, quando analisamos o resultado geral, o índice de recursos 

não liquidados dentro do exercício fica inferior a 10% do total empenhado, o que 

representa a conjunção de esforços para a diminuição gradativa de orçamento inscrito em 

restos a pagar. 

O Quadro 45 apresenta as potencialidades, fragilidades e ações de melhorias 

relativas à gestão orçamentária e financeira da UFMS, na percepção da Proplan. 

Quadro 45 - 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 e da 
execução 
orçamentária 

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 (2021) 
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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 (Dimensão 5: Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e gestão da instituição; e 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira).  

As políticas de gestão foram avaliadas apenas pelos segmentos não-estudantis 

(Técnico-administrativo, Docentes, Coordenadores de Graduação e Pós-Graduação e 

Diretores de UAS). As assertivas se referem a dois aspectos do Eixo: Processos de Gestão 

Institucional e Política de Capacitação e Qualificação de Servidores. 

Para a avaliação dos Processos de Gestão Institucional, foram aplicadas as 

seguintes assertivas aos servidores:  

Q001- Considero que a UFMS possui prestígio junto à sociedade e contribui para o 
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. 
Q002 - Recomendo a UFMS como um bom lugar para se estudar. 

Tabela 94 - Avaliação dos Processos de Gestão Institucional 

Item  Média  5 4 3 2 1 NS/NSA 

Q001 4,74 80,89 12,67 3,38 1,00 0,90 0,16 
Q002 4,67 76,44 16,11 4,45 1,13 1,03 0,84 

NS – não sei; NSA – não se aplica. 
Fonte: SIAI, 2022 
 

 

Observa-se pelo quadro acima que a imagem institucional foi bem avaliada pelos 

respondentes, pois pelo menos 76,44% deles afirmam que a UFMS possui prestígio 

perante a sociedade, recomendando a instituição como um bom lugar para estudar. Além 

disso, menos que 7% atribuíram um escore inferior a 3, e menos de um porcento 

respondeu não ter elementos suficientes para opinar nesses dois itens. Isso significa que a 

UFMS possui uma boa imagem entre os estudantes. 

A tabela 95 apresenta a avaliação do Eixo 4 - Processos de Gestão Institucional, em 

relação à Autoavaliação do Servidor, foram aplicadas as seguintes assertivas aos 

segmentos: 

Q001 - Tenho postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e 
externas, relacionamento com os colegas e estudantes nas aulas/atividades e no serviço, 
quando existir). 
Q002 - Tenho atendido e orientado os estudantes, fortalecendo o desenvolvimento 
profissional e pessoal. 
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Q003 - Acesso com frequência adequada meu e-mail institucional, os canais oficiais de 
comunicação da UFMS para obter informações sobre a UFMS. 
Q004 - Contribuo para o desenvolvimento da UFMS. 
Q005 - Busco atualização e participo de atividades (eventos, cursos e demais 
capacitações), relacionadas a minha área, na UFMS ou externamente. 
Q006 - Tenho conhecimento dos documentos da UFMS e do curso, relacionados a seu 
funcionamento, como, por exemplo: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS 
(PDI), integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento da 
Unidade (PDU), Regulamentos e Projeto Pedagógico do Curso. 
 

Tabela 95 - Processos de Gestão Institucional, em relação à Autoavaliação do Servidor 

Item  Média  5 4 3 2 1 NS/NSA 

Q001 4,96 95,80 3,78 0,34 0 0 0,08 

Q002 4,92 92,55 6,56 0,35 0,18 0 0,35 

Q003 4,80 83,71 12,93 2,77 0,42 0,168 0 

Q004 4,77 79,43 17,38 2,35 0,17 0 0,67 

Q005 4,60 67,00 25,86 5,54 0,50 0,336 0,76 

Q006 4,21 43,32 36,78 14,44 2,69 0,840 1,93 
                    Fonte: SIAI, 2022 

 

Na autoavaliação do servidor - 2021, a grande maioria dos servidores atribuiu o 

escore 5 em quase todos os itens, já que a mediana dos escores é 5. Entretanto, para o 

item que questiona se o servidor conhece os documentos da UFMS, a porcentagem oscilou 

pouco entre os escores 4 ou 5, indicando uma certa similitude nas impressões dos 

servidores em ambos escores. A porcentagem de servidores que não souberam responder 

é irrisória no contexto dos itens, tendo um valor máximo de 1,93%, garantindo que os 

mesmos conhecem a importância da sua autoavaliação no processo de gestão 

institucional. 

A tabela 96 apresenta a avaliação do Eixo 4 - Processos de Gestão Institucional, 

onde os servidores avaliaram o eixo com base nas assertivas a seguir: 

Q001 - Tenho conhecimento da atuação e da participação da Comunidade Universitária 
em órgãos colegiados na UFMS. 
Q002 - Existe incentivo para participação em cursos de capacitação e desenvolvimento 
pessoal e profissional, remunerada ou não. 
Q003 - Existe incentivo para qualificação acadêmica em cursos de graduação e de pós-
graduação (especialização, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado). 
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Tabela 96 - Processos de Gestão Institucional 

Item  Média  5 4 3 2 1 NS/NSA 

Q001 4,14 43,93 23,23 13,78 4,17 3,20 11,69 
Q002 4,13 46,24 26,73 16,16 4,24 2,90 3,72 
Q003 4,10 45,05 24,50 15,19 5,44 3,20 6,63 

                  Fonte: SIAI, 2022 
 

A partir da tabela anterior infere-se que os servidores se autoavaliam com os 

escores mais altos, porém sem que a maioria absoluta atribuísse o escore máximo de 

“concordar plenamente”, pois a mediana é igual a 4. Isto somado ao percentual de 

respondentes que responderam NQR/NSA sugere que se pode dar um olhar especial a 

estes itens, em um trabalho de divulgação de ações e políticas que já existem, mas que 

não são conhecidas por alguns servidores. Importa também relativizar o item que diz 

respeito ao incentivo ao servidores para graduação e pós-graduação, pois 6,63% 

responderam não se aplicar, porém temos que boa parte dos servidores já chegam na 

instituição com a pós-graduação finalizada, o que pode fazer com que respondam 

NQR/NSA. 

A tabela 97 apresenta a avaliação do Eixo 4 - Processos de Gestão Institucional, 

onde os servidores avaliaram o eixo com base nas assertivas a seguir: 

Q001 - Considero que a UFMS possui prestígio junto à sociedade e contribui para o 
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. 
Q002 - Recomendo a UFMS como um bom lugar para se trabalhar. 

Tabela 97 - Imagem da UFMS 

Item  Média  5 4 3 2 1 NS/NSA 

Q001 4,55 68,06 21,52 7,22 1,56 1,04 0,60 

Q002 4,40 60,39 24,94 10,42 2,46 1,71 0,07 
                   Fonte: SIAI, 2022 
 

Para os servidores, a UFMS possui uma boa imagem e prestígio perante a 

sociedade, assim como para os estudantes. Insta salientar que menos que 0,6% não 

souberam opinar nestes itens, o que indica que é um assunto que todos têm alguma 

percepção, pois se vê cotidianamente a imagem institucional se fortalecendo. 
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3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

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 sobre essa dimensão. As informações referem-se aos dados do 

ano de 2021.  

 
3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física – PROADI 
 
 

A infraestrutura física da UFMS construída e/ou reformada nos últimos anos, 

atende às necessidades institucionais atuais no que se refere a as atividades 

desempenhadas no momento, inclusive itens relacionado a inovações e tecnologias 

disponíveis, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica, 

higiene, limpeza bem como todas as questões referentes a acessibilidade, e claro todas as 

legislações pertinentes a cada ambiente. 

Quanto às estruturas mais antigas, apesar de todos os esforços da instituição em 

mantê-los em boas condições de uso, em alguns casos, apresentam defasagem 

especialmente quando tratados pontos como acessibilidade e segurança de uso (sistema 

de proteção e combate a incêndio e pânico, instalações elétricas) em virtude das 

constantes atualizações das normas vigentes e da grande quantidade de prédios da 

Universidade. 

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; estacionamento, restaurante universitário. 

Para assegurar a efetividade dessa estrutura, a UFMS tem investido em sua 

infraestrutura física, por meio da ampliação e reforma de suas edificações, promovendo o 

aumento de salas de aulas, laboratórios, anfiteatros, além da estrutura utilizada pelo apoio 

administrativo.  
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Muitas desses investimentos foram promovidos em decorrência à demanda da 

comunidade acadêmica nas avaliações institucionais e arrecadação de receita. Foram 

emitidas centenas de Ordens de Serviços de manutenção, promovendo a conservação das 

edificações existentes, uso adequado de recursos naturais como a água, e promoção da 

eficiência energética. 

Outrossim, destaca-se que a UFMS foi contemplada com a reestruturação de suas 

vias internas por meio do recapeamento asfáltico e com a execução de pavimentação de 

novas vias, além da disposição de sinalizadores de trânsito proporcionando segurança e 

comodidade aos usuários. 

A área total das dependências da UFMS, devidamente incorporadas em 2021 é de 

7.268.391,84 m², sendo 282.735,62 m² (3,89%) 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, 

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 98 - 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 86.235.555,11 86.725.615,11 35,09 

Campo Grande - Setor 
2 319.183,39 63.493,75 1.150.306,95 49.831.544,75 50.981.851,70 20,63 

Campo Grande – Setor  
3 e 4 857.288,83 23.084,70 857.288,83 20.339.646,24 21.196.935,07 8,58 

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 3,96 

Subtotal  –  Campo 
Grande 

1.695.759,8
5 

218.664,5
6 

12.618.181,3
8 

156.490.501,1
1 

169.108.682,4
9 

68,42 

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 5.785,22 322.218,00 6.820.429,70 7.142.647,70 2,89 

Aquidauana - CPAQ - 
Unidade III 527,40 357,32 26.500,00 16.500,00 43.000,00 0,02 
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Cidade – Descrição 
Área do 
terreno 
(m2) 

Área 
construída 

(m2) 

Valor do 
terreno 
(R$) 

Valor das 
benfeitorias 

(R$) 

Total geral 
(R$) 

% 

Subtotal ‐ Aquidauana  77.292,90  10.293,59  395.683,81  8.265.084,27  8.660.768,08  3,50 

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 1,88 

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  1,89 

Corumbá - CPAN – 
Unidade I 21.402,48 10.063,73 23.582,52 5.749.263,86 5.772.846,38 2,34 

Corumbá - CPAN - 
Unidade II 8.160,24 2.213,66 20.000,00 3.536.060,10 3.556.060,10 1,44 

Subtotal ‐ Corumbá  29.562,72  12.277,39  43.582,52  9.285.323,96  9.328.906,48  3,77 
Corumbá  ‐ Base de 
Estudos do Pantanal 215.040,00 1.307,43 26.423,58 1.091.363,58 1.117.787,16 0,45 

Coxim ‐ CPCX 50.000,00 2.906,68 55.000,00 4.033.977,91 4.088.977,91 1,65 

Naviraí - CPNV  100.000,00 1.346,62 210.000,00 2.598.959,55 2.808.959,55 1,14 
Nova  Andradina – 
CPNA I 100.700,00 3.019,06 4.254.575,00 3.754.739,19 8.009.314,19 3,24 

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 3,29 

Paranaíba – CPAR I 50.001,33 3.723,95 60.000,00 5.837.529,72 5.897.529,72 2,39 

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  2,85 

Ponta Porã – CPPP  100.000,00 2.979,97 45.000,00 4.090.533,65 4.135.533,65 1,67 
Terenos  –  Fazenda 
Escola 

3.343.807,2
5 3.571,57 601.885,31 1.169.627,22 1.771.512,53 0,72 

Três Lagoas – CPTL I 10.000,00 4.469,35 79.300,00 1.156.406,37 1.235.706,37 0,50 

Três Lagoas – CPTL II 96.862,79 15.040,56 2.481.709,44 22.435.154,45 24.916.863,89 10,08 

Subtotal – Três Lagoas  106.862,79  19.509,91  2.561.009,44  23.591.560,82  26.152.570,26  10,58 

UFMS – Total geral 
7.268.391,8

4 
282.735,6

2 
22.351.574,6

6 
224.805.099,3

3 
247.156.673,9

9 
100,0

0 
Fonte: DINFRA/PROADI 

 
No ano de 2021 foram incorporados 52,79 m2 de área construída, no Resumo Geral 

de Bens Imóveis da UFMS, ao custo de R$ 535.479,10. A área construída da UFMS, em 

2021, representou um acréscimo de 0,02%. Foram incorporados 31.112,79 m² de terreno 

doados à UFMS, com valor de R$ 2.353.893,94. O aumento na área de terreno da UFMS, 

em 2021, representou um acréscimo de 0,43%. O valor geral dos bens imóveis da UFMS, 

em 2021, teve um acréscimo de 1,01% sobre o total geral, considerando as benfeitorias e 

terrenos incorporados. 
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Tabela 99 - Obras concluídas na UFMS em 2021 

Localidades  Tipo da obra 
Área 
(m2) 

%  Valor (R$) (*)  % 

Campo 
Grande 

Muro de contenção na Unidade VII / Setor 
01 0,00 0,00 108.249,45 20,22 

Construção da casa de gás da FAODO / Setor 
02 10,73 20,33 99.605,38 18,60 

Três lagoas Rede 15KV / CPTL 2 0,00 0,00 105.096,60 19,63 

Naviraí Subestação / CPNV 42,06 79,67 222.527,67 41,56 

UFMS  TOTAL  52,79  100,00 535.479,10  100,00 

* Valor contratual total descontado dos valores dos equipamentos 
Fonte: DINFRA/PROADI 

 
Destaca-se na arrecadação da concessão de espaços físicos, a disposição de 

cantinas, agências bancárias e restaurantes universitários para atendimento à toda 

comunidade universitária, proporcionando qualidade, conforto e variedade de opções 

para a realização de refeições de estudantes e colaboradores. 

 

Tabela 100 - Concessão de Espaços Físicos - Arrecadação 2021. 

Período  Atividade 
Valor 

anual/proporciona
l a vigência 

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 *vigência 

de 3 meses  

Concessão de espaço físico  Cantina – Campus de 
Naviraí 1.393,89 

17/04/2017 a 
17/04/2022 

Concessão de espaço físico  Cantina – Campus de 
Ponta Porã 13.675,32 

10/04/2018 a 
10/10/2021 *vigência 

de 10 meses 

Concessão de espaço físico  Cantina – Cidade 
Universitária 2.831,40 

10/04/2018 a 
10/04/2022 

Concessão de espaço físico  Cantina - Cidade 
Universitária 4.454,28 

10/04/2018 a 
10/04/2022 

Concessão de espaço físico  Cantina - Cidade 
Universitária 2.227,20 

12/06/2018 a 
12/06/2022 

Concessão de espaço físico Cantina – Campus de 
Paranaíba 10.561,44 

31/01/2020 a 
31/01/2023 

Concessão de espaço físico Cantina - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia - FAMEZ 2.259,51 

09/04/2020 a 
09/04/2022 

Concessão de espaço físico Agência Bancária – Cidade 
Universitária (Sicredi) 1.180.101,96 

04/05/2020 a 
04/05/2022 

Concessão de espaço físico  Vending Machine- Cidade 
Universitária 5.659,00 

10/08/2020 a 
10/08/2022 

Concessão de espaço físico  Agência Bancária – Cidade 
Universitária (Caixa Econômica) 610.242,84 
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03/08/2020 a 
03/08/2022 

Concessão de espaço físico  Reprografia – Cidade 
Universitária 1.002,30 

24/08/2020 a 
24/08/2021 *vigência 

de 8 meses 

Concessão de espaço físico  Cantina – Campus de 
Nova Andradina 1.525,28 

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 *vigência 

de 4 meses 

Concessão de espaço físico  Restaurante Universitário 
– Campus de Aquidauana 9.640,00 

18/01/2019 a 
18/01/2021 *vigência 

de 1 mês 

Concessão de espaço físico  Restaurante Universitário 
– Campus de Três Lagoas 2.881,98 

10/05/2021 a 
10/05/2022 

Concessão de espaço físico Restaurante Universitário 
– Cidade Universitária 250.479,96 

TOTAL  R$ 2.158.929,40 
Fonte: DICONT/PROADI 
 

 
Tabela 101 - Ordens de Serviço emitidas para infraestrutura da Cidade Universitária / 
2021 

Contrato nº 60/2019 

Ordem de 
Serviço 

Serviço de execução de 
sinalização horizontal de vias 

Local  Área (m²)  Valor (R$) 

nº 20/2021 

sinalização horizontal - pintura 
das faixas de caminhada na 

esplanada do estádio Morenão 
- 574 m² 

Cidade Universitária 574,00 R
$ 33.005,00 

nº 21/2021 
Sinalização horizontal do 

estacionamento do HUMAP - 
427,8m² 

Cidade Universitária 427,80 R
$ 24.598,50 

nº 23/2021 
sinalização horizontal do 

estacionamento da FACFAN - 
57,73 m² 

Cidade Universitária 
 57,73 R

$ 3.319,48 

nº 26/2021 
Sinalização horizontal do 

HUMAP ( Complementar a O.S. 
21/2021) - 210,0 m² 

Cidade Universitária 210,00 R
$ 12.075,00 

     

  Total  1.269,53 
R
$ 

72.997,98 

 
Contrato nº 60/2019 

Ordem de 
Serviço 

Serviço de tratamento de 
superficie de concreto polido 

e pintura em Epóxi. 
Local  Área (m²)  Valor (R$) 

nº 17/2021 
pintura em Epóxi piso da 

quadra poliesportiva coberta - 
775,92m² 

Cidade Universitária 775,92 R$ 66.705,84 

nº 19/2021 

Pintura epóxi da borda da 
quadra poliesportiva coberta 
73,71 m²- (Complementar a 

O.S. 17/2021 ) 

Cidade Universitária 73,71 R$ 6.336,85 

nº 22/2021 

pintura epóxi do piso das 
quadras poliesportiva coberta 
(uma de futsal e duas de volei) 

- 1.168,64 m² 

Cidade Universitária 1.168,64 R$ 100.467,98 

nº 28/2021 pintura epóxi no piso do 
LATRAN - 232 m² Cidade Universitária 232,00 R$ 19.945,04 
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nº 29/2021 

Pintura da circulação das 
quadras de vôlei/futsal 
(complementar a O.S. 
22/2021)- 389,95 m² 

Cidade Universitária 389,95 R$ 33.524,00 

     
  Total  2.640,22  R$  226.979,71 

Contrato nº 60/2019 

Ordem de 
Serviço 

Serviço de execução de 
pavimentação asfáltica em 
área sem pavimento (asfalto 

novo) 

Local  Área (m²)  Valor (R$) 

nº 18/2021 
pavimentação asfáltica (área 

sem pavimento) - 1.015,82 m² 
- FACFAN/UFMS 

Cidade Universitária 1.015,82 R
$ 144.246,44 

nº 25/2021 

execução de 731,28 m² de 
pavimentação asfáltica (asfalto 
novo) no estacionamento do 

Arquivo Central 

Cidade Universitária 731,28 R
$ 103.841,76 

nº 27/2021 

Asfalto novo no 
estacionamento do Centro de 

Pesquisas em Ciências 
Humanas - 693,19 m² 

Cidade Universitária 693,19 R
$ 98.432,98 

     

  Total  2.440,29 
R
$ 

346.521,18 

Contrato nº 60/2019 

Ordem de 
Serviço 

Instalação de piso drenante 
do tipo concregrama 

Local  Área (m²)  Valor (R$) 

nº 16/2021 
Concregrama - Área externa 
próximo à Concha Acústica 

(608,22 m²) 
Cidade Universitária 608,22 R$ 94.608,62 

nº 24/2021 

execução de 528,78 m² de piso 
concregrama no Centro de 

Pesquisas em Ciências 
Humanas - CCHS 

Cidade Universitária 528,78 R$ 82.251,73 

     
  Total  1.137,00  R$  176.860,35 

Contrato nº 05/2021 

Ordem de 
Serviço 

Serviço de recapeamento 
asfáltico 

Local  Área (m²)  Valor (R$) 

 
nº 01/2021 

execução de 4.000 m² de 
recapeamento asfáltico, 

totalizando 200 m³ de (CBUQ), 
com espessura de 5 cm, no 
estacionamento do Hospital 

Universitário "Maria Aparecida 
Pedrossian" - HUMAP 

 
Cidade Universitária 

 
4.000,00 

 
R$ 260.000,00 

     
  Total  4.000,00  R$  260.000,00 

Contrato nº 05/2021 

Ordem de 
Serviço 

Fornecimento e assentamento 
de guia (meio‐fio) 

confeccionada em concreto 
pré‐fabricado 

Local 
Compriment

o (m) 
Valor (R$) 

nº 03/2021 
execução de meio-fio na via de 
acesso a unital (rua ufms 12) - 

520 metros 
Cidade Universitária 520,00 R

$ 24.440,00 

nº 04/2021 execução de meio-fio no Cidade Universitária 195,00 R 9.165,00 
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estacionamento da facfan - 
195 metros 

$ 

nº 05/2021 
execução de meio-fio em 

trecho da rua na esplanada do 
estádio morenão - 18 metros 

Cidade Universitária 18,00 R
$ 846,00 

nº 06/2021 
execução de meio-fio no 

estacionamento do arquivo 
central - 106 metros 

Cidade Universitária 106,00 R
$ 4.982,00 

nº 07/2021 
execução de meio-fio para piso 

concregrama no centro de 
pesquisas - 140 metros 

Cidade Universitária 140,00 R
$ 6.580,00 

     

  Total  979,00 
R
$ 

46.013,00 

  TOTAL GERAL     
 

R$ 
829.394,53 

DINFRA/PROADI 

 

No ano de 2021 foram emitidas ordens de serviço no valor de R$ 829.394,53 

(oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três 

centavos) em serviços de Asfalto, Recapeamento, sinalização horizontal de vias e 

estacionamentos, dentre outros serviços 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.  

Em nossa análise, os impactos dos serviços são perceptíveis nos Campi 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, que no ano de 2021 recebeu o investimento 

de 260.792,00 para instalação de 8 unidades na Cidade Universitária. 

Com relação às melhorias nos serviços prestados no âmbito da limpeza, segurança, 

protocolo de documentos, arquivo central e da locomoção dentro da UFMS, permanece 

como grande desafio a qualidade e a ampliação dos serviços já prestados, tendo 

atualmente como uma grande e crescente dificuldade, a falta de servidores e por vezes a 

escassez de recursos orçamentários e financeiros. 

Dos diversos serviços dentre eles destacamos a Limpeza de Calha, Poda de Arvores, 

Limpeza Externa em Geral. Podemos também citar o aprimoramento dos serviços visando 

a sustentabilidade, a correta separação dos resíduos orgânicos e recicláveis na fonte 

Geradora e a correta destinação (de acordo com o Contrato 05/2017). 
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Mudança essas que impactam positivamente a qualidade de vida da comunidade 

acadêmica, considerando a instalação de bancos, pergolado, lixeiras, limpeza e 

organização dos espaços. 

Noutro lado a gestão dos serviços de manutenção em equipamentos de 

refrigeração como ar-condicionado, bebedouros e geladeiras foi executado por intermédio 

do contrato n. 109/2016 até meados de novembro, e em dezembro um novo modelo de 

contratação foi implementado por meio dos contratos n. 92/2021, 93/2021 e 94/2021, 

visando otimizar o atendimento com o fazendo uso prioritariamente de manutenções 

preventivas programadas nos ares condicionados. 

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 2021 

nas unidades localizadas em Campo Grande, no total foram executados 3881 serviços de 

manutenção: 

Tabela 102 - Serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração 2021. 

Unidade  2021 

AGETIC 06 
AGINOVA 1 

ESAN 68 
FAALC 2 

FACFAN 65 
FACH 2 

FACOM 22 
FADIR 2 
FAED 1 

FAENG 41 
FAMED 29 
FAMEZ 171 
FAODO 54 
INBIO 90 
INFI 15 

INISA 53 
INQUI 84 

PROADI 69 
PROAES 12 
PROECE 3 
PROGEP 7 

PROGRAD 1 
PROPP 16 

REITORIA 9 
Total  823 
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Nesse tema, visando a revitalização dos sistemas locais de refrigeração e em busca 

de melhor eficiência no uso dos equipamentos de refrigeração, foram adquiridos 138 

aparelhos de ar condicionado em 2021, 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. As unidades alcançadas podem 

ser vistas na tabela abaixo: 

Tabela 103 - Aquisição de ares condicionados 2021 

UNIDADE  2021 

CPNA 36 
CPPP 12 

FAENG 1 
FAMED 4 
PROADI 85 

TOTAL  138 

 
 

Para os sistemas centrais de refrigeração central tipo VRF e CHILLER, o contrato nº 

06/2018 disponibilizou serviços continuados com fornecimento de peças e cujo 

pagamento é vinculado ao perfeito funcionamento dos equipamentos. A empresa realiza 

mensalmente as manutenções preventivas e quando há necessidade as corretivas, os 

setores atendidos são: Teatro Glauce Rocha, FACOM, FAMED Reitoria, Pró-Reitorias, 

Biblioteca Central, Biomol e Biotério. 

Diante do exposto concluímos que, apesar dos efeitos da pandemia do novo 

Coronavírus, a prestação de serviços no exercício de 2021 permaneceu em crescimento, 

pois mesmo não havendo grande circulação de pessoas nas dependências da UFMS ainda 

assim os serviços foram realizados, utilizando-se inclusive da ausência de pessoas para 

realização de serviços de melhoria na infraestrutura em busca de um melhor grau de 

satisfação da comunidade sem prejudicar a atividade fim da UFMS com interrupções. 

Estamos constantemente melhorando os mecanismos de gestão para avançar cada vez 

mais no aperfeiçoamento destes. 

 

Tabela 104 - Investimento em serviços de manutenção predial por Unidade ano de 2021. 

Unidade  Valor empenhado 

Cidade Universitária - Civil  R$      1.895.208,22  
Cidade Universitária - Elétrica  R$      1.197.601,76  

CPAQ  R$         611.292,55  
Base de Estudos de Bonito  R$           14.939,94  
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CPCX  R$           29.372,89  
CPCS  R$           44.697,89  
CPAN  R$         145.664,42  

Base de Estudos do Pantanal  R$         124.499,50  
CPNV  R$           43.350,21  
CPNA  R$           28.487,28  
CPPP  R$           28.488,28  
CPAR  R$           28.489,28  
CPAR  R$         429.786,39  
TOTAL   R$      4.621.878,61  

Fonte: SEMAN/DINFRA (2021). 
 

Tabela 105 - Valores das ordens de serviços emitidas por Unidade ano de 2021. 

Unidade   Ordens Emitidas  

Cidade Universitária - Civil  R$       1.871.691,30  
Cidade Universitária - Elétrica  R$          548.821,92  

CPAQ  R$          316.058,30  
Base de Estudos de Bonito  R$            23.511,21  

CPCX  R$            56.077,61  
CPCS  R$            56.865,46  
CPAN  R$          313.529,81  

Base de Estudos do Pantanal  R$          328.816,63  
CPNV  R$            30.813,20  
CPNA  R$            23.077,28  
CPPP  R$            52.233,93  
CPAR  R$            27.588,10  
CPTL  R$          390.518,52  
TOTAL   R$       4.039.603,27  

Fonte: SEMAN/DINFRA (2021). 

 

A atuação da Secretaria de Manutenção Predial – SEMAN/DINFRA/PROADI no ano 

de 2021 contou com a emissão de 138 Ordens de Serviço – OS para atendimento das 

necessidades de manutenção predial no Campus de Campo Grande e nos Campi do 

interior, valores que perfazem o montante de R$ 4.039.603,27 (quatro milhões e trinta e 

nove mil e seiscentos e três reais e vinte e sete centavos). A figura abaixo exibe a 

distribuição dos recursos pelos Campi da UFMS. 
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Figura 7 - Distribuição dos recursos por Unidade 

 
 

 

Foram executados também serviços emergenciais (Tickets) abertos pela 

comunidade acadêmica por meio do Sistema de Solicitação de Serviços da PROADI no link 

https://proadi.ufms.br/solicitacao-de-servico/ e COLAB. Em 2021, contabilizou-se 656 

chamados (Tickets) para serviços de manutenção predial.  

Dentre os serviços executados em 2021, ressaltamos os serviços de reforço 

estrutural nos pilares de concreto da Base de Estudos de Pantanal (BEP) e a manutenção 

nas passarelas de madeira, no valor total de R$ 294.041,59 (duzentos e noventa e quatro 

mil e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos). 

Para 2022, os recursos previstos para os serviços de manutenção predial estimados 

pela equipe técnica da SEMAN/DINFRA/PROADI com base no histórico de atendimentos e 

mediante a um levantamento quantitativo e qualitativo das novas demandas totalizaram-

se R$ 5.629.431,00 (cinco milhões, seiscentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e 

um reais). 

Tabela 106 - Recursos previstos para manutenção no ano de 2022. 

Unidade  Valor Previsto 

Cidade Universitária - Civil  R$       2.800.597,00  

Cidade Universitária - Elétrica  R$          749.564,00  

CPAQ  R$          300.339,00  

CPCX  R$          179.690,00  

CPCS  R$          179.690,00  

CPAN  R$          300.339,00  

Base de Estudos do Pantanal  R$          100.113,00  

CPNV  R$          179.690,00  

CPNA  R$          179.690,00  
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CPPP  R$          179.690,00  

CPAR  R$          179.690,00  

CPTL  R$          300.339,00  

TOTAL   R$       5.629.431,00  

 
 

Destaca-se que apesar do contexto de pandemia devido ao novo coronavírus 

COVID – 19, a SEMAN/DINFRA/PROADI manteve a continuidade nos serviços de 

manutenção visando atender de forma satisfatória a comunidade acadêmica em geral. 

No ano de 2021, a Secretaria de Manutenção acompanhou sistematicamente os 

consumos de água e esgoto 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. Em relação ao ano de 2020, houve uma redução de 16% no consumo de água 

tratada. 

O consumo de energia elétrica reduziu 26% em relação ao ano de 2020, apesar do 

retorno presencial parcial das atividades administrativas devido ao contexto de Pandemia. 

A UFMS tem adotado várias ações de eficiência energética, uma delas é a 

substituição das lâmpadas antigas por novas com tecnologia LED. Em 2021, foram 

substituídas em torno de 1.500 lâmpadas modelo LED. Destaca–se também a 

implementação do Projeto de Eficiência Energética da ENERGISA, no qual a concessionária 

custeou a substituição das lâmpadas antigas do arruamento dos Setores 2, 3 e 4 por 243 

luminárias públicas de LED. Com esta ação, estima-se uma economia de energia elétrica 

de 119,68 MWh ao ano e uma redução na demanda média de 28,64 kW. 

 

Quadro 46 - Potencialidades, Fragilidades e Ações de Melhoria, no âmbito da 
infraestrutura da UFMS ano de 2021. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades 
Ações de Melhorias 

(vigentes ou previstas) 

Refrigeração 

Recentes aquisições 
de número 

expressivo de novos 
equipamentos e 

manutenção com 
ênfase preventiva. 

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 
pelo Sistema de 
Espaços Físicos e 
Agendamento, e 

- Treinamento e formação 
dos gestores dos espaços. 
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pelo SEI para 
auditório e eventos. 

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 e DINFRA/UFMS (2021). 
 
 

3.5.1.1 Bibliotecas 
 
Em 2020, com o intuito de garantir a segurança de seus usuários e servidores 

durante a pandemia da Covid-19, o Sistema de Bibliotecas adotou 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. Plano este que foi atualizado pela 

Instrução Normativa nº 56 - GAB/PROGRAD/UFMS, de 17 de novembro de 2021 e permitiu 

a abertura gradual das Bibliotecas, assim como garantiu o atendimento presencial aos 

usuários (https://bibliotecas.ufms.br/plano-de-biosseguranca/).  

 A pandemia proporcionou mudanças ao Sistema de Bibliotecas da UFMS, que 

culminou na delimitação e restrição de espaços coletivos de estudo e no trabalho remoto 

de servidores inseridos no grupo de risco. O acesso direto dos usuários ao acervo teve que 

ser interrompido e todo material utilizado passou a ficar em quarentena de no mínimo dez 

dias antes de voltar ao acervo para ser consultado ou emprestado. 

Em 2021, o atendimento remoto aos usuários apresentou significativas melhorias. 

Adaptados com as mudanças proporcionadas pela pandemia e o estudo remoto, os 

usuários das Bibliotecas da UFMS interagiram mais com os serviços oferecidos 

virtualmente como é o caso do cadastro de usuários, que passou a ser integralmente 

realizado via site do Sistema de Bibliotecas, facilitando e agilizando o atendimento do 

usuário (https://bibliotecas.ufms.br/cadastro-usuarios/).  

Dois projetos do Sistema de Bibliotecas foram aprovados via Sigproj UFMS, o 

projeto da VIII Semana Nacional do Livro e da Biblioteca da UFMS e o Programa de 

Capacitação de Usuários do Sistema de Bibliotecas da UFMS que atendeu semanalmente 

os usuários, via videoconferências, na capacitação e uso de fontes confiáveis de pesquisa, 

proporcionando novos conhecimentos e dinamismo ao estudo remoto. 
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A VIII Semana Nacional do Livro e da Biblioteca da UFMS apresentou temas 

importantes que agregaram valor às pesquisas acadêmicas e ao cotidiano dos usuários 

(https://bibliotecas.ufms.br/viiisemananacionaldolivroedabibliotecadaufms/).  

Após a publicação da Resolução nº 67 – COUN/UFMS, de 12 de novembro de 2020, 

o Repositório Institucional retomou o crescimento com a inserção de publicações dos 

programas de pós-graduação, dos cursos de graduação, professores e da Editora UFMS 

(https://repositorio.ufms.br/).  

O novo Portal de Periódicos da UFMS (https://portaldeperiodicos.ufms.br/) 

também foi fator importante para reunião das revistas e eventos produzidos pela UFMS e 

para promoção nacional e internacional da Instituição.  

Ainda em 2021, ocorreu a assinatura da Biblioteca Virtual Pearson, com mais de 

10.000 livros digitais técnicos, científicos e acadêmicos de mais de 40 áreas do 

conhecimento, também com acesso offline. Atualmente, o Sistema de Bibliotecas possui 

acesso a três das principais bases de livros digitais e normas técnicas disponíveis no 

mercado nacional: a Plataforma Minha Biblioteca, a Biblioteca Virtual Pearson 

(https://bibliotecas.ufms.br/acervos/livrosdigitais/) e a base Target GEDWeb, além de 

disponibilizar na página https://bibliotecas.ufms.br/category/bases-de-dados/  links de 

bases de dados nacionais e internacionais gratuitas para pesquisa. 

O recebimento de doações de materiais bibliográficos foi retomado com a nova 

versão do Plano de Biossegurança, mas as doações passaram a ser efetuadas por meio do 

Sistema Reuse do Governo Federal, a fim de dar mais agilidade e transparência aos 

processos de doação para órgãos da administração pública 

(https://bibliotecas.ufms.br/doacoesdemateriais/ e https://reuse.gov.br/.     

Em 2021, a Resolução nº 146, de 28 de dezembro de 2018 foi revogada e 

substituída pela Resolução nº 183 - CD/UFMS, de 20 de agosto de 2021, que aprova as 

normas e os procedimentos de funcionamento do Sistema de Bibliotecas no âmbito da 

UFMS (https://bibliotecas.ufms.br/biblioteca-central/normas/). Informações importantes 

foram atualizadas como a nova denominação da Comissão que assessora a Diretoria de 

Bibliotecas na aquisição de materiais bibliográficos, a Comissão de Apoio ao 

Desenvolvimento de Coleções da UFMS (Codec/UFMS), antiga Comissão de Seleção de 

Material Bibliográfico (Comabi), que passou a ter uma atribuição mais abrangente 

incluindo decisões no âmbito do Repositório Institucional. 



317 
 

As Instruções Normativas nº 20, 21, 22, 23 e 24 de 16 de julho de 2019,  que davam 

suporte na aplicação das atividades oriundas da  Resolução nº 146, de 28 de dezembro de 

2018 também foram atualizadas e reunidas na Instrução Normativa  nº 43 - 

PROGRAD/UFMS, de 26 de fevereiro de 2021, agora para dar suporte à nova Resolução nº 

183 - CD/UFMS, de 20 de agosto de 2021 

(https://bibliotecas.ufms.br/files/2021/05/IN_43___2021_biblioteca-1.pdf).  

 

 

3.5.1.1.1 Bibliotecas: infraestrutura 

 

As Bibliotecas da UFMS, a fim de atender com conforto e qualidade as necessidades 

institucionais e de seus usuários, são equipadas com cabines individuais adaptadas, mesas 

para estudo em grupo, computadores para pesquisa ao catálogo e em sites nacionais e 

internacionais e recursos online. 

O software Pergamum utilizado pelo Sistema de Bibliotecas, assim como as 

plataformas digitais como a Biblioteca Virtual Pearson e Minha Biblioteca apresentam 

recursos atuais e inovadores como é o caso do acesso offline que permite que o usuário 

cadastrado e habilitado em quaisquer das Bibliotecas da UFMS acesse, mesmo sem 

internet, mais de 20.000 livros digitais de todas as áreas do conhecimento direto do seu 

aparelho celular. Ainda, o cadastro na Biblioteca, a reserva e renovação de materiais, a 

consulta integrada ao acervo, entre outros serviços disponíveis de forma online, são 

recursos cada vez mais utilizados pelos usuários e que proporcionam novas oportunidades 

de gerir os estudos, o tempo e a leitura.   

Os recursos tecnológicos proporcionados pelo Pergamum permitem ainda consulta 

online ao acervo bibliográfico, empréstimo e devolução de materiais, favorece a guarda 

de materiais e a organização harmoniosa do acervo. 

  Na Tabela 107 apresentamos a composição da infraestrutura do Sistema de 

Bibliotecas em 2021, bem como quantidade de estações individuais e coletivas para 

estudos e recursos tecnológicos. 
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Tabela 107 - Infraestrutura das Bibliotecas do Sistema em 2021. 

ESPAÇO  ESPECIFICAÇÃO 
BIBLIOTECA  

BC  CPAN  CPAQ  CPAR  CPCS  CPCX  CPNA  CPNV  CPPP  CPTL 

Área total 
(m²) 

Área ocupada 
pelo prédio da 

Biblioteca 
3.626  550 242,22 400 96 143 108 116,32 117,4 723,7

7 

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 1 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  1 0 0 6 0 0 0 0 0 10 

Catálogos 
para consulta 

ao acervo 

Computadores 
exclusivos para 

acesso ao 
catálogo da 
Biblioteca 

6 5 1 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 0 1 6 3 3 8 6 9 

Mesa de reunião 
presente nas 

Salas de Estudos 
em Grupo 

2 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 6 4 3 2 2 2 4 11 

*Cabines Duplas 
**1 Computador de pesquisa para deficiente visual e baixa visão 
Fonte: Bibliotecas do Sistema, dez. 2021. 
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A estrutura física das Bibliotecas da UFMS garante a acessibilidade com rampas de 

acesso, elevadores, corredores amplos e sinalização apropriada. Quanto ao acervo virtual, 

as bases de dados contratadas reúnem recursos como visão noturna, opções de formato 

de texto, leitura em voz alta, recursos para problemas de visão parciais e totais como 

cegueira, glaucoma e daltonismo (https://minhabiblioteca.com.br/blog/acessibilidade-

para-deficientes-visuais/, https://www.bvirtual.com.br/Acessibilidade). Além disso, 

possuem usabilidade facilitada para deficientes intelectuais e de mobilidade. 

Fornecendo condições para atendimento educacional especializado, as Bibliotecas 

da UFMS possuem suporte da Secretaria de Ações Afirmativas da Instituição, além do 

Plano de Acessibilidade da UFMS (2020-2024), que garante acessibilidade a espaços e 

serviços na UFMS (https://www.ufms.br/plano-garante-acessibilidade-a-espacose-

servicos-na-ufms/).  

A comunidade acadêmica avalia a estrutura física do Sistema de Bibliotecas da 

UFMS por meio do Questionário de Autoavaliação Institucional elaborado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), (https://diavi.ufms.br/relatorio-de-autoavaliacao/). 

 

 

3.5.1.1.2 Acervo do Sistema de Bibliotecas 

 

O acervo do Sistema de Bibliotecas da UFMS é composto, entre outros materiais, 

por bibliografias básicas e complementares presentes nas ementas e planos de ensino dos 

cursos da Instituição. 

O acervo físico corresponde atualmente a mais de 145.000 títulos de materiais 

bibliográficos, incluindo livros, teses e dissertações, CDs, DVDs, periódicos, folhetos, 

normas técnicas, mapas e mais de 459.000 exemplares, divididos em 10 Bibliotecas. 

O acervo digital é composto por obras adquiridas em modalidade perpétua (livros 

das editoras Atheneu e Springer) e obras oriundas de assinaturas anuais como os livros da 

Plataforma Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson, as normas técnicas da empresa 

Target GEDWeb, os periódicos do Portal de Periódicos da CAPES, as teses e dissertações 

do Repositório Institucional (RI/UFMS) e o Portal de Revistas da UFMS, além de bases de 

dados de acesso gratuito. 

Apresentamos na tabela a seguir o quantitativo de títulos do Sistema de Bibliotecas 

no ano de 2021.  
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A Tabela 114 mostra o quantitativo geral de títulos do Sistema de Bibliotecas. 

 

Tabela 108 - Quantitativo geral de TÍTULOS do Sistema de Bibliotecas da UFMS – 2021 
(tabela resumida). 

Bibliotecas  2021 

Biblioteca Central 68.278 

CPAN 19.545 
CPTL 21.871 
CPAQ 19.203 
CPCX 4.162 
CPNV 2.825 
CPAR 3.667 
CPNA 2.551 
CPCS 1.655 
CPBO 49 
CPPP 1.296 

TOTAL PARCIAL  145.102 

Livros digitais de Aquisição Perpétua 18.157 
Repositório Institucional 4.036 
Livros digitais de Assinatura (Biblioteca Virtual 
Pearson) 10.786 

Livros digitais de Assinatura (Minha Biblioteca) 11.495 

TOTAL GERAL  189.576 

             Fonte: Software Pergamum, dez. 2021. 
 

Na tabela acima apresentamos também o quantitativo de livros digitais adquiridos 

via licença perpétua, o quantitativo atual de livros digitais acessados via assinatura (Portal 

Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson) e o quantitativo de documentos existentes 

no Repositório Institucional. 

Embora o aumento no número de títulos impressos tenha sido discreto em 2021, 

o contrato celebrado entre a UFMS e a Biblioteca Virtual Pearson proporcionou um 

acréscimo importante no número de títulos disponíveis à comunidade acadêmica. Foram 

mais de 10.000 novos títulos para acesso em todas as áreas do conhecimento. 

 

3.5.1.1.2.1 Bibliotecas: plano de atualização do acervo 
 

A Resolução nº 183 - CD/UFMS, de 20 de agosto de 2021 continua sendo o principal 

documento que apresenta a política de desenvolvimento de coleções do Sistema de 

Bibliotecas da UFMS, tendo como documento norteador o Plano de Atualização do Acervo, 
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disponível no site do Sistema de Bibliotecas 

(https://bibliotecas.ufms.br/planodeatualizacaodoacervo/).  

O Plano de Atualização do Acervo do Sistema de Bibliotecas da UFMS foi 

desenvolvido para dar subsídio à tomada de decisão sobre o acervo institucional, 

aquisição, recuperação, reposição, remanejamento, desbaste e descarte de materiais. 

Ainda, tem como objetivo apresentar diretrizes de planejamento ao processo de 

formação, manutenção e atualização do acervo do Sistema de Bibliotecas, mantendo uma 

organização harmoniosa e que atenda às necessidades dos usuários.  

O Plano de Atualização do Acervo é citado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) UFMS - 2020 – 2024 

(https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2021/11/PDI-UFMS-2020-2024-realinhado-

2021.pdf). 

Em 2021, houve redução do recurso para compra de livros físicos, em 

contrapartida, a Instituição adquiriu a assinatura da Biblioteca Virtual Pearson por 

R$396.000,00. O único recurso disponibilizado no ano para aquisição de materiais físicos 

foi direcionado para a compra de livros para compor o acervo do curso de Audiovisual da 

Faculdade de Artes, Letras e Comunicação. Os materiais bibliográficos solicitados pelo 

curso só estavam disponíveis no mercado de livros usados ou raros e havia sido cancelado 

em licitação anterior. Dessa forma, optou-se pela dispensa de licitação, construída a partir 

de junho de 2021, que gerou 3 empenhos no valor total de R$15.505,42: 

● O empenho 2021NE003159 contemplou 4 itens, no valor total de R$994,90; 

● O empenho 2021NE003160 contempla 4 itens, no valor total de R$1.613,62; e 

● O empenho 2021NE003161 contempla 120 itens, no valor total de R$12.896,90. 

  

3.5.1.1.2.2 Avaliação do acervo 
 

Assim como a comunidade acadêmica avalia a estrutura física do Sistema de 

Bibliotecas, ela também realiza constante acompanhamento do acervo do Sistema de 

Bibliotecas da UFMS por meio do Questionário de Autoavaliação Institucional elaborado 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), e através de sugestões que são deixadas nas 

Bibliotecas pelos próprios usuários. 

Os resultados das avaliações são analisados pela Diretoria de Bibliotecas e Pró-

Reitoria de Graduação e discutidos junto a Reitoria, que desde 2016 vem investindo em 
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melhorias de espaço e novos mobiliários para as Bibliotecas da UFMS. Cabe ressaltar a 

aquisição de armários guarda-volumes, ampliação do espaço térreo da Biblioteca Central, 

novos sofás, bebedouros, câmeras de vigilância, computadores entre outras melhorias. 

Desde 2020 a Diretoria de Planejamento e Gestão de Infraestrutura da Pró-Reitoria de 

Administração e Infraestrutura estuda meios de ampliação do prédio da Biblioteca Central, 

a fim de proporcionar novos ambientes de estudo e ampliação dos espaços para acervo 

bibliográfico.  

A avaliação do acervo para fins administrativos e confecção de listagem de compra, 

é efetuada pela consulta aos relatórios emitidos pelo Software Pergamum, relatórios estes 

que identificam os materiais mais e menos emprestados, assim como as quantidades dos 

mesmos no acervo, entre outros apontamentos. Estas informações são repassadas aos 

membros da Codec/UFMS que tomam os mesmos como base para sugestões de novos 

materiais a serem adquiridos para o Sistema de Bibliotecas e consequentemente para 

atendimento das necessidades dos usuários. 

 

3.5.1.1.2.3 Portal Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson 
 

As plataformas digitais ampliam exponencialmente o alcance da informação pelos 

usuários. É por meio destas plataformas que há a economia de espaço e a praticidade de 

armazenamento, a economia de recursos e a sustentabilidade, além de proporcionar uma 

interação cada vez maior entre os usuários que podem utilizar recursos simultâneos como 

marcadores de textos, compartilhamento de textos importantes, figuras, entre outros. 

A atualização automática e constante dos materiais das plataformas é fator que 

merece destaque, além de não permitirem desgastes como nos livros físicos, prolongando 

a vida útil e até mesmo perpetuando textos antes perdidos no suporte papel. 

O acesso ilimitado, 24 horas por dia, 7 dias na semana, além das ferramentas de 

acessibilidade disponíveis, torna as plataformas digitais recursos essenciais na 

complementação dos Projetos Pedagógicos de Curso e na aplicação de disciplinas em 

todos os cursos e áreas do conhecimento.  

 O Portal Minha Biblioteca e a Biblioteca Virtual Pearson são plataformas de livros 

digitais adquiridas via assinatura eletrônica. Apresentam livros de todas as áreas do 

conhecimento que são acessados através do Catálogo Online Pergamum utilizado pela 

comunidade acadêmica nas dependências das Bibliotecas da UFMS ou remotamente. 
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A quantidade de acessos aos livros digitais 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. 

O número de acessos à Plataforma Minha Biblioteca também cresceu em 2021, 

passou de 201.614 (total de acessos em 2020) para 234.696 acessos. Alguns motivos 

podem ser apontados: a pandemia da Covid-19 e a adoção do ensino remoto pela UFMS, 

a qualidade e atualidade dos títulos proporcionados pela constante atualização do 

catálogo da empresa, o hábito e a facilidade da leitura virtual em qualquer suporte e o 

acesso off-line. 

Nos relatórios da Biblioteca Virtual Pearson não é possível verificar o número de 

acessos à plataforma e sim o número de usuários cadastrados ao ano para acessarem seu 

conteúdo virtual. Assim, foi constatado, que em 2021, 1.889 usuários se cadastraram e 

utilizaram a Biblioteca Virtual Pearson assinada pela UFMS. 

Em 2021, os 33.082 acessos a mais realizados pelos usuários do Sistema de 

Bibliotecas na Plataforma Minha Biblioteca comparados ao ano de 2020, consolida a 

importância da manutenção dos livros digitais como complemento aos estudos da 

comunidade acadêmica e, possivelmente, como metodologia permanente e básica de 

pesquisa, conforme tendência mundial. 

 

3.5.1.1.2.4 Plataforma Target GEDWEB 
 

As plataformas digitais visam atender as necessidades e demandas da comunidade 

universitária, otimizando a aprendizagem dentro e fora da sala de aula. 

Esta visão também se aplica à Plataforma Target GEDWeb, assinada em 2020 e que 

teve sua primeira renovação contratual em 2021. Esta plataforma dinâmica, que gera 

aprendizado em tempo real, disponibiliza normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT e normas praticadas no Mercosul, além de permitir acesso à diários 

oficiais.  

Assim como a Plataforma Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson as normas 

da Target GEDWeb estão disponíveis por meio do Catálogo Online Pergamum e são 

destinadas à toda comunidade acadêmica. 

Em 2021, a plataforma obteve 2.773 acessos, 1.984 acessos a mais que em 2020. 
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Quadro 47 - Potencialidades, fragilidades e ações executadas em 2021, no âmbito das 
Bibliotecas da UFMS. 

Aspectos  Potencialidades  Fragilidades 
Ações de Melhorias  

(vigentes ou previstas) 

Atendimento ao 
usuário 

Utilização de recursos 
audiovisuais para atualização 
dos usuários e servidores. 

 
Novos recursos advindos do 
Software Pergamum. 
 
Atividades presenciais 
desatualizadas devido ao 
teletrabalho.  

2021: Ações executadas: 
- Videoconferências como forma de 
orientação e capacitação durante a 
pandemia. 
- Treinamento dos servidores para 
uso de EPIs e atendimento durante a 
pandemia. 
 
2022: Ações previstas: 
- Continuidade na capacitação do 
servidor no uso do Software 
Pergamum e Atendimento ao 
Usuário. 
- Readaptação das atividades 
presenciais considerando a segurança 
dos servidores e usuários frente à 
continuidade da pandemia da Covid-
19. 

Aquisição de 
materiais 

bibliográficos 

Manutenção e divulgação de 
acervo online com acesso 
remoto e offline. 
 
 
Utilização do Repositório 
Institucional e Portal de 
Periódicos da UFMS para 
pesquisas acadêmicas. 

Diminuição de recursos 
orçamentários para acervo 
físico. 
 
Desconhecimento no uso 
das ferramentas do 
Repositório e Portal de 
Periódicos pelo usuário. 

2021: Ações executadas: 
- Aquisição de acervo físico para o 
curso de Audiovisual por meio de 
Dispensa de Licitação. 
 - Contratação da Biblioteca Virtual 
Pearson. 
 - Orientação dos usuários quanto à 
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. 
 
2022: Ações previstas: 
- Aquisição de acervo físico por meio 
de Ata de Registro de Preço. 
- Capacitação de usuários quanto ao 
uso do Repositório Institucional e 
Portal de Periódicos da UFMS. 
- Aumento de Recurso Orçamentário 
para aquisição de livros físicos. 

Alocação de 
usuários no prédio 

da Biblioteca 

Espaços que podem ser 
reestruturados. 

Dificuldade na 
movimentação de 
mobiliários para 
implementação de novos 
espaços de estudo e acervo. 
 
Falta de manutenção 
predial periódica, 
inutilizando o uso de 
espaços. 
 
Falta de espaçamento 
suficiente para manter 
distanciamento entre as 
cabines devido à pandemia. 
 
 

2021: Ações executadas: 
- Locais restritos e com assentos 
interditados para manter 
distanciamento durante a pandemia. 
 
2022: Ações previstas: 
- Aplicação de mudanças estratégicas 
na Biblioteca Central e que não 
dependem de obras. 
- Manutenção periódica junto à 
Proadi. 
- Diminuição e restrição de locais de 
estudo para manter o distanciamento 
exigido em decorrência da pandemia 
da Covid-19. 
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3.5.1.2 Estrutura dos Polos EaD ‐ AGEAD 
 

Os polos de apoio presencial no âmbito da Universidade Aberta do Brasil são 

classificados em: a) Polos Institucionais: polos de apoio presencial suja infraestrutura física 

é de responsabilidade do município conveniado com a UAB/CAPES; b) Polos Associados: 

polos de apoio presencial cuja infraestrutura física é de responsabilidade das instituições 

públicas de ensino superior conveniadas com a UAB/CAPES. 

A UFMS possui Polos Associados nos seguintes Câmpus: Campo Grande, Três 

Lagoas, Coxim, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã e 

Paranaíba. Na UFMS, a unidade responsável pela gestão dos cursos a distância é a Agência 

de Educação Digital e a Distância (AGEAD) localizada em Campo Grande. O espaço físico 

da AGEAD também funciona como infraestrutura para o polo UAB de Campo Grande.  

A Infraestrutura da AGEAD conta com nove salas multiuso, todas com projetor 

multimídia, algumas com capacidade para 55 pessoas e outras com capacidade para 80 

pessoas; um Laboratório de Apoio à Inovação da Educação Básica do Brasil (LabInova) 

atuando como sala de videoconferência / estúdio para gravação e transmissões síncronas; 

dois laboratórios de informática, um com 44 computadores e o outro com 25 

computadores; um auditório com projetor, TV, sistema de áudio completo e capacidade 

para 126 pessoas; dois estúdios para gravação de videoaulas com dois ambientes 

(incluindo chroma key); um Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica 

(LabCrie) atuando como ambiente de formação de professores por meio de aprendizagem 

“mão na massa”, quatro banheiros acessíveis (dois masculinos e dois femininos), além de 

sinal de internet com e sem fio em toda sua extensão. 

Em 2021, foram feitas adequações e melhorias nos espaços para atendimento 

presencial no ano de 2022, tais como:  

● Pintura do prédio; 

● Manutenções elétricas; 

● Construção de um novo estúdio de gravação de vídeos; 

● Reorganização das salas de aula; e 

● Implantação de Laboratórios Interdisciplinares (LabInova e LabCrie). 

O LabCrie e o LabInova, citados anteriormente, estão em fase final de implantação. 

Caracterizado como um espaço de formação continuada de professores em parceria com 

o Ministério da Educação, o LabCrie (labcrie.ufms.br) é um espaço de aprendizagem maker 
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com ferramentas, mobiliários e tecnologias para o desenvolvimento de formações 

voltadas para as demandas de aprendizagem do século XXI.  

Por sua vez, o principal objetivo do LabInova é fortalecer e apoiar professores e 

estudantes para ampliar o processo de ensino-aprendizagem com base no tripé Educação, 

Tecnologias e Inovação. A partir do Programa Inovação Educação Conectada (PIEC) do 

Ministério da Educação (MEC), o LabInova oferece cursos de formação para gestores 

educacionais, articuladores estaduais e locais de municípios de 26 estados e do Distrito 

Federal. Os cursos são voltados no desenvolvimento de habilidades e competências 

requeridas para uma educação inclusiva e de excelência. o LabInova é um projeto de 

extensão da AGEAD/UFMS, em parceria com o MEC, e que recebeu recursos financeiros 

para a implantação de um espaço físico equipado com isolamento acústico e 

equipamentos de áudio e vídeo de última geração para funcionar como grande estúdio 

para gravação e transmissão de aulas, eventos e reuniões. Este espaço também encontra-

se em fase final de implantação. 

3.5.1.3 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 

● 4 appliances de firewall 

● 2 switches do tipo Core 

● 1 nobreak modular com capacidade de 50 Kw instalado 

● 2 unidades de ar condicionado totalizando 120.000 BTUs de potência de 

refrigeração 

● 1 gerador com capacidade de 100 kw 
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Em relação à conectividade, a Cidade Universitária é conectada à internet com dois 

links de 10 Gbps por meio da Rede Ipê38 da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 

Além disso, os câmpus são interligados por links da RNP39 e links próprios da UFMS40 para 

a execução de serviços digitais. 

Para atender as atividades de ensino, ainda existem um link de Internet na Fazenda 

Escola e o projeto Aldeias Conectadas que fornece internet para estudantes indígenas na 

região de Aquidauana. 

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 548 switches 433 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 109 apresenta as ações relacionadas 

diretamente à AGETIC no PDI. 

Tabela 109 - 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 

5.3. Melhoria em 
Tecnologia da 
Informação 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% 77,8% 

 
 
 

                                            
38 https://www.rnp.br/sistema-rnp/rede-ipe 
 
39 http://pop-ms.rnp.br/pms/estatisticas/ufms  
 
40 http://pop-ms.rnp.br/pms/estatisticas/reuni_ufms  
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3.5.1.3.1 Infraestrutura de execução e suporte 
 

Para garantir a disponibilidade e a prestação de serviços digitais na UFMS, a Agetic 

faz o monitoramento do funcionamento dos serviços e o atendimento aos usuários destes 

serviços. 

A unidade responsável pelos atendimentos aos chamados de nível 1  na Agetic é a 

Secretaria de Suporte ao Cliente (SECLI). Além disso, caso os serviços sejam de 

competência de outro setor da Agetic, a SECLI  faz o encaminhamento dos chamados, para 

os demais setores competentes da Agetic. No ano de 2021, foram atendidos 18.257 

chamados na Agetic. 

O monitoramento dos serviços é realizado por meio de ferramentas especializadas 

para garantir a disponibilidade de serviços em tempo real. Além disso, a Agetic possui uma 

série de procedimentos de backup e segurança da informação alinhados à Política de 

Backup e Recuperação de Dados e à Política de Segurança da Informação e Comunicação. 

 

3.5.1.3.2 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

 
A UFMS possui uma Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação que prevê, dentre outras coisas, que a AGETIC seja a unidade responsável 

pelo planejamento de contratação de computadores e também por definir os critérios de 

obsolescência dos mesmos para a troca. 

Além disso, no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação há uma 

meta denominada "Atualização do Parque Computacional da UFMS", que previa que 55% 

dos computadores da UFMS estariam atualizados em 2021, mas devido a restrição de 

recursos orçamentários, o índice alcançado foi de 49,75%. 
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Quadro 48 - 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 

 
● Planejamento 
cada vez mais apurado 
dos projetos internos 
● Contratação 
da Gartner para 
melhoria da 
Governança de TIC 

● 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 
01/2019 - SGD 
● 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 
● Contratação 
de Serviços de Nuvem 
●  
 

Desenvolvimento de 
Software 

● Processo de 
desenvolvimento de 
software certificado e 
estabelecido 
● Desenvolvime
nto 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 (2021) 
 

3.5.2 Infraestrutura física na percepção dos segmentos da UFMS 
 

A infraestrutura física da UFMS foi avaliada por todos os segmentos. Os 

participantes avaliaram tanto a infraestrutura física quanto a tecnológica em uma escala 

que variou de 1 (insatisfatório) a 5 (muito bom). O participante poderia marcar a opção 

"Não Se Aplica / Não Sei ", caso julgasse não ter elementos suficientes para responder. A 

Tabela 110 apresenta a média obtida em cada um dos itens avaliados pelo segmento de 

estudantes. 
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Tabela 110 - Avaliação dos estudantes quanto a Infraestrutura física e tecnológica (2021) 

 
Item  Média  5  4  3  2  1 

SISCAD - Sistema de Controle Acadêmico e Docente 4,53 62,07 20,3 6,8 1,51 1,19 
Recursos de comunicação (e-mail) 4,52 63,65 20,66 6,86 1,8 1,22 
Biblioteca 4,48 46,99 17,6 5,74 1,35 1,1 
SIGPOS - Sistema de Gestão da Pós-Graduação 4,42 28,62 10,34 4,51 0,81 1,1 
Limpeza 4,41 44,22 19,08 7,15 1,8 1,1 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/UFMS) 4,38 56,3 22,91 9,38 2,38 2,22 
Auditórios 4,37 38,87 18,47 7,41 1,42 1,29 
Acervo físico e/ou virtual 4,35 46,99 23,62 9,15 2 1,42 
Atendimento da Secretaria Acadêmica na unidade 
(presencial) e online 4,33 47,63 20,14 9,31 2,26 2,16 

Salas de Professores 4,32 29,52 13,5 6,28 1,68 1,03 
Salas administrativas 4,32 31,1 15,53 6,86 1,51 1,06 
Salas de aula 4,3 37,61 20,37 8,6 2,26 1,22 
Condição das vias internas 4,28 37,42 19,92 8,89 2,13 1,48 
Estacionamento 4,22 38,16 16,5 8,86 3,61 2,22 
Laboratórios de Informática 4,19 31,36 15,34 8,31 2,64 2 
Laboratórios, setores e ambientes para atividades 
práticas (aulas/atividades/serviços) 4,19 34,03 18,88 9,89 2,51 2,03 

Acessibilidade nas edificações 4,18 33,29 18,47 9,22 3 2,03 

Acesso à internet no câmpus 4,13 36,38 17,98 10,9
6 3,58 2,87 

Espaços de convivência 4,12 35,22 17,76 10,1
8 4,29 2,71 

Segurança 4,11 34,32 19,47 10,8
6 3,61 2,77 

Parada de ônibus e carona amiga 4,08 31,29 15,37 9,6 3,32 3,38 
Telefonia 4,06 26,55 13,21 8,6 2,71 2,96 

Instalações sanitárias 4,06 33,61 18,79 12,9
2 4,38 2,48 

Bicicletário 4,03 27,39 12,6 7,57 3,71 3,58 
Transporte 4,02 27,52 15,02 9,83 2,9 3,58 

ILuminação 4 31,32 19,05 13,5
7 4,77 2,67 

Espaços esportivos 3,92 27,46 15,6 9,15 4,06 5 

Espaços de alimentação (copas, RUs, cantinas) 3,8 26,46 15,69 10,5
1 5,12 6,09 

 
 

O segmento dos estudantes (Tabela 110) avaliou positivamente os itens de 

infraestrutura física e tecnológica da UFMS, com destaque para o sistema de gestão 

acadêmica e comunicacional, biblioteca, limpeza e o ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). No que se refere ao Siscad, observa-se que 82,27% dos participantes responderam 

"muito bom" ou "bom''. Por outro lado, com médias inferiores a 4, estão os espaços 

esportivos e de alimentação. 
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O segmento de servidores também avaliou de forma positiva os itens de 

infraestrutura física e tecnológica da UFMS, mantendo certa similaridade com a percepção 

dos estudantes. Quanto ao uso do email, 92,26% dos participantes responderam "muito 

bom" ou "bom''. No que se refere ao Siscad, cerca de 67,76% responderam "muito bom" 

ou "bom''. Os servidores avaliaram de forma regular um número maior de itens, entre eles 

os espaços de alimentação, conveniência e esportivos, bicicletários e instalações 

sanitárias, acessibilidade, sala de professores, estacionamento, laboratórios, entre outros.  

Tabela 111 - Avaliação dos servidores quanto a Infraestrutura física e tecnológica (2021) 

Item  Média  5  4  3  2  1 

Recursos de comunicação (e-mail) 4,63 70,07 22,19 5,14 0,97 0,37 
Atendimento da Secretaria Acadêmica na unidade 
(presencial) e online 4,5 52,05 20,25 6,4 0,97 1,19 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/UFMS) 4,42 48,55 26,21 7,07 1,41 0,97 

SISCAD - Sistema de Controle Acadêmico e Docente 4,34 41,55 26,21 8,12 1,79 1,04 

Biblioteca 4,33 46,69 30,08 10,13 2,38 0,82 
SIGPOS - Sistema de Gestão da Pós-Graduação 4,25 27,03 18,62 7,07 1,71 0,82 
Limpeza 4,21 44,83 32,17 12,51 4,02 1,49 
Acervo físico e/ou virtual 4,21 38,72 33,73 12,29 2,31 1,19 
Condição das vias internas 4,13 38,94 33,51 13,63 3,5 2,23 
Acesso à internet no câmpus 4,09 38,27 35,29 13,7 4,39 2,38 
Telefonia 4,06 35,22 28,89 13,4 3,28 3,35 
Segurança 4,04 36,04 32,69 17,27 4,17 2,38 
Auditórios 4,01 32,69 34,1 16,01 5,29 1,86 
Parada de ônibus e carona amiga 3,98 27,33 19,21 10,95 3,43 3,57 
Salas de aula 3,96 25,32 34,92 19,43 2,76 1,19 
IIuminação 3,9 29,78 33,95 20,77 5,29 2,68 
Laboratórios de Informática 3,89 25,76 27,25 15,34 4,32 3,35 

Laboratórios, setores e ambientes para atividades 
práticas (aulas/atividades/serviços) 3,86 23,23 31,72 16,23 4,39 2,98 

Salas administrativas 3,83 25,24 36,78 19,58 6,03 2,98 
Transporte 3,81 20,25 19,51 11,99 4,1 3,87 
Estacionamento 3,76 29,04 31,27 20,85 7,45 5,14 
Salas de Professores 3,76 24,8 26,06 17,65 6,11 4,69 
Acessibilidade nas edificações 3,75 26,14 31,35 21,89 7,07 4,24 
Instalações sanitárias 3,63 23,75 32,61 22,71 9,9 5,36 
Bicicletário 3,49 17,94 18,39 14,45 6,92 7,67 
Espaços esportivos 3,45 20,7 20,25 18,84 8,12 9,53 
Espaços de convivência 3,43 19,73 26,21 22,41 9,31 9,61 
Espaços de alimentação (copas, RUs, cantinas) 3,24 17,13 22,26 21,44 11,24 12,36 

 
 

As menores médias em alguns itens da Tabela 111, na percepção dos servidores, 

podem ser explicadas pelo elevado número de respostas "Não se aplica/ Não sei 

responder". No item transporte, por exemplo, 541 servidores, dos 1343, assinalaram a 
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referida opção (40,28%). Comportamento semelhante foi observado em outros itens, tais 

como parada de ônibus, bicicletário, espaços esportivos, entre outros.  

Por fim, destaca-se que uma avaliação regular não representa, necessariamente, 

uma fragilidade, mas um alerta para que intervenções sejam realizadas, a fim de obter um 

maior nível de satisfação por parte dos usuários.  

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho da CPA, das CSAs e da DIAVI pretende propiciar 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. 

Este Relatório apresentou a descrição das atividades institucionais a partir dos 

cinco Eixos e das dez dimensões propostas no SINAES, traçando um comparativo entre 

diretrizes estratégicas, as metas pontuadas no PDI e as ações desenvolvidas em 2021. 

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, portanto. 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. 

No ano de 2021 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, a continuidade nas ações de apoio 

para a manutenção das aulas, considerando o momento pandêmico, devido a Covid-19, 

que estamos vivenciando desde março do ano de 2020. 
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Este relatório apresenta em linhas gerais, percepções positivas em praticamente 

todos os aspectos avaliados, mas mostra, também, as oportunidades de melhorias de cada 

um dos eixos utilizados na avaliação, na expectativa  que sirvam de base para a tomada de 

decisão da administração central e das Unidades Setoriais Acadêmicas, de forma a reforçar 

as potencialidades e os aspectos que podem se tornar pontos fortes. 

Por fim, espera-se que algumas das fragilidades apontadas anteriormente na 

avaliação institucional da UFMS sejam superadas, tais como: aumento do percentual de 

participantes. Outros desafios que persistem são a melhoria da comunicação dos 

resultados da autoavaliação, maior integração entre as CSAs e os diretores das unidades, 

coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação e das CSAs com a CPA.  
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