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1 INTRODUCÃO 
 
 

Prevista no Projeto REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) 
da UFMS, aprovado pelo MEC (Ministério da Educação), a Escola de Administração e 
Negócios doravante denominada ESAN foi criada pela Resolução COC/RT no 171, de 04 de 
dezembro de 2014. A Resolução COUN no 96, de 05.12.2014, implantou a ESAN, que está 
localizada em Campo Grande, na Cidade Universitária da UFMS. 

No ano de 2017, a ESAN ofereceu seis (6) Cursos de graduação presenciais, 1 (um) a 
distância, a saber: 

- Bacharelado em Administração  Cód.: 2501 
- Bacharelado em Administração   Cód.: 2502 
- Bacharelado em Turismo     Cód.: 2503 
- Bacharelado em Ciências Contábeis   Cód.: 2504 
- Tecnólogo em Processos Gerenciais   Cód.: 2505 
- Bacharelado em Ciências Econômicas Cód.: 2506 
- Bacharelado em Administração Pública Cód.: 2591 

Este documento apresenta a autoavaliação do Curso de Tecnologia em Processos 
Gerencias da Escola de Administração da UFMS no ano de 2017, e tem como objetivo 
avaliar todos os aspectos relevantes e importantes dentro da Unidade, buscando o 
desenvolvimento integral e a melhoria constante na qualidade dos processos educacionais e 
científicos nela produzidos. 

 

2 UNIDADE SETORIAL 
 
 
Escola de Administração e Negócios (Esan). Trata-se de uma Escola de Negócios que busca 
desenvolver tecnologias administrativas e de negócios, associada à formação de pessoas 
para o Estado, o Mercado e a Sociedade Civil Organizada. A ESAN pretende-se tornar-se um 
Ator Social, de Capital Técnico-Científico, de referência, para transformar positivamente e 
de forma sustentável os negócios dos ambientes organizacionais. A ESAN tem como 
principais parceiros, as Agências de Fomentos CAPES e CNPQ, FUNDECT, FAPEC, FINEP e 
MDS. 
 
 

2.1 Histórico da Esan 
 
 
A Escola de Administração e Negócios (ESAN) da Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) foi criada, através da Resolução nº 171 do Conselho Diretor, de 05 de 
dezembro de 2014 e pela Resolução nº 93 do Conselho Universitário, do mesmo ano. Teve 
como Diretor Pró-Tempore (jan-abril/2015), o Prof. Dr. Dario de Oliveira Lima Filho e a atual 
gestão (2015-2019) está sendo liderada pelo Prof. Dr. José Carlos de Jesus Lopes. 
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O core-bussiness da ESAN tem como foco as organizações públicas, empresariais (privadas) 
e a sociedade civil organizada. Para tanto, pressupõe uma forte interação com o ambiente 
interno e externo, através dos processos de ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão. A 
proposição da criação da ESAN é constituída pela agregação de Cursos de acordo com as 
recomendações da CAPES e do CNPQ de organização acadêmicas de seus comitês de Pós-
graduação e pesquisa, ou seja, a agremiação de uma mesma área de ensino e pesquisa dos 
Cursos de Administração Pública, Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 
 
A ESAN foi iniciada com os seguintes Cursos de Graduação: 1) Curso de Graduação em 
Administração; 2) Curso de Graduação em Administração Pública (modalidade Educação a 
Distância); 3) Curso de Graduação em Ciências Contábeis; 4) Curso de Graduação em 
Turismo; e 5) Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. Em 2017, dada à 
reestruturação da UFMS, o Curso de Graduação em Ciências Econômicas passou a fazer 
parte do conjunto de Cursos de graduação. Por Editais específicos, o Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde; 
todos eles ministrados através da modalidade EaD, nos Polos de Apoio de Bataguassú, 
Bonito, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Porto Murtinho. Completavam o rol de Cursos, 
o Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP) e o Programa de 
Pós-Graduação em Administração (Mestrado). No ano de 2016, este Programa passou a 
ofertar o Doutorado em Administração. No ano de 2016, foi autorizada, pelo Ministério da 
Educação (MEC/CAPES), a criação do Programa de Mestrado em Ciências Contábeis. Por fim, 
ainda no segundo semestre de 2017, foi submetido ao MEC/CAPES, a Proposta de Abertura 
de Novos Cursos (APCN) do Programa de Mestrado em Ciências Econômicas, que aguarda o 
resultado da avaliação. 
 
O corpo docente, atualmente, é composto por 44 docentes dos diversos eixos de 
conhecimentos e competências que integram os saberes da área de negócios. Desses 3 
docentes têm o título de Mestre, sendo que 2 estão em estágio de doutoramento e o 
restante, ou seja 41 possuem o título de Doutor. Conta ainda com 10 servidores no cargo de 
Técnicos Administrativos em Educação, sendo 9 com título de graduação e 1 de Ensino 
Fundamental.  
 
Por conta desses Cursos, dos corpos de docentes e de técnicos administrativos, a ESAN tem 
matriculado, regularmente, 1.100 alunos equivalentes em Cursos de Graduação na 
modalidade presencial, 250 alunos de Cursos de Graduação, na modalidade EaD, 
aproximadamente 180 alunos nos Cursos de Pós-Graduação Lato Senso e nos Cursos de Pós-
Graduação Stricto Senso em torno de 75 alunos nos Programas de Mestrados (PPGAD, 
PROFIAP e PPGCC) e mais 20 alunos no Curso de Doutorado em Administração. 
 
 

2.2 Planejamento de desenvolvimento da Unidade 
 
 
Por ser uma Unidade Setorial nova na UFMS, a ESAN está praticamente no seu terceiro ano 
do primeiro mandato (2015-2019), cujo Diretor foi indicado, por consenso, pelos servidores 
lotados na ESAN. Portanto, é uma Unidade Setorial ainda em construção, mas já firmando o 
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estabelecimento da missão da Unidade Setorial, bem como estabelecendo sua visão, valores 
a serem construídos, diagnosticando estrategicamente os propósitos organizacionais a 
serem seguidos, através de um modelo de gestão democrática e participativa. 
  
O desenvolvimento da gestão da ESAN/UFMS é liderado pela Direção alinhada por um 
Conselho de Unidade, atualmente composto por 16 membros. São eles: Pela Direção da 
ESAN (que preside as reuniões ordinárias e extraordinárias); pela Coordenação de Curso do 
Curso de Graduação em Administração; pela Coordenação de Curso do Curso de Graduação 
em Administração Pública (EaD); pela Coordenação de Curso do Curso de Graduação em 
Ciências Contábeis; pela Coordenação de Curso do Curso de Graduação em Ciências 
Econômicas; pela Coordenação de Curso de Curso de Graduação em Turismo; pela 
Coordenação de Curso do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais; pela 
Coordenação de Curso do Curso de Pós-Graduação em Administração; pela Coordenação de 
Curso do Curso de Pós-Graduação em Administração Pública; pela Coordenação de Curso do 
Curso de Pós-Graduação em Ciências Contábeis; pela Coordenação de Gestão Acadêmica, 
pela Coordenação Administrativa; pelo representante discente dos Cursos de graduação; 
pelo representante discente dos Cursos de pós-graduação; e pelo representante docente. 
 
A Direção é membro nato do Conselho Diretor (CD) e do Conselho Universitário (COUN), 
este último órgão máximo da hierarquia funcional e administrativa da UFMS. Nas atividades 
e tarefas cotidianas no âmbito da ESAN, a Direção atua sob uma estrutura organizacional 
composta por duas Coordenações, a saber: 1) Coordenação de Gestão Acadêmica (COAC), 
que é apoiada pela Secretaria de Apoio Pedagógico (SAP); 2) pela Coordenação 
Administrativa (COAD); e 3) por uma Secretaria Acadêmica (SECAC), além dos 
Coordenadores de Cursos dos Cursos de Graduação e dos Coordenadores de Cursos dos 
Cursos de Pós-Graduação.  
 
De forma consultiva, foram criadas as Comissões Permanentes, Comissões Temporárias, 
além das Comissões Setoriais, essas formadas por servidores lotados na ESAN (docentes e 
técnicos administrativos), cujos resultados dos trabalhos assessoram as tomadas de 
decisões da Direção. Dentre as diversas Comissões criadas no âmbito da ESAN, destaca-se a 
Comissão Permanente de Planejamento Estratégico, que tem como objetivo construir o 
Plano Estratégico da ESAN/UFMS (já na fase final), alinhado com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFMS.  
 
Outra Comissão que merece destaque é a Comissão Permanente de Mapa de Competência, 
cujo diagnóstico auxilia a Direção da Unidade, junto com a COAC na construção do perfil dos 
docentes e técnicos a serem atraídos por Editais Públicos. Os docentes e técnicos 
administrativos ainda assumem a participação em outras Comissões de linha hierárquica 
superior da ESAN, que auxiliam a Administração Central em suas tomadas de decisões. 
 
De forma importante no processo dialógico entre Direção e alunos, o corpo discente está 
organizado por uma Associação de Centro Estudantil de Economia (CAECO), de um Centro 
Acadêmico Jovens Administradores e Empreendedores (CAJAE) e de uma Empresa Júnior, 
(EFFECTUS JÚNIOR). Entende-se, assim, ser um modelo de gestão democrática, com 
participação de todo o corpo docente, discente e de técnicos administrativos e de 
responsabilidade compartilhada. 
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Como macro-metas da ESAN, destacam-se:  
 

 Ter sua gestão de forma democrática, transparente e ética com o uso dos 
recursos públicos; 

 a obtenção do grau de internacionalização;  
 o crescimento horizontal e vertical;  
 ser referência na área acadêmica e científica;  
 ser referência em Projetos de Pesquisas Científicas de fomento à Região Centro-

Oeste; e 
 ser referência em Projetos com ligação ao Mercado, aos Gestores da 

Administração Pública e da Sociedade Civil Organizada. 
 
 

3  CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESAN 
 
 
São os seguintes Cursos de Graduação, com suas respectivas vagas ofertadas, anualmente, 
que integram a ESAN/UFMS, ministrados na modalidade presencial: 
 

1) Curso de Graduação em Administração, com 60 (Integral) e 60 (Noturno); 
2) Curso de Graduação em Ciências Contábeis, com 60 vagas (Noturno); 
3) Curso de Graduação em Ciências Econômicas, com 60 vagas (Integral); 
4) Curso de Graduação em Turismo, com 40 vagas (Matutino); 
5) Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, com 60 vagas (Noturno). 

 
Calcula-se, que os Cursos de Graduação tenham formados mais de 2.000 alunos, desde o 
início do primeiro Curso de Graduação em 1.981. 
 
São os seguintes Cursos de Pós-Graduação Lato Senso, ministrados na modalidade Educação 
a Distância, que complementam os Cursos da ESAN/UFMS: 
 

1) Curso de Especialização em Gestão Pública, com média de 160 vagas; 
2) Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, com média de 120 vagas; e 
3) Curso de Especialização em Gestão em Saúde, com média de 120 vagas. 

 
Estima-se, que os Cursos de Pós-Graduação Lato Senso, tenham formados mais de 700 
Especialistas na área pública e mais de 800 na área empresarial. 
 
São os seguintes Cursos de Pós-Graduação Stricto Senso da UDMS, ministrados na 
modalidade presencial, que completam os Cursos da ESAN/UFMS: 
 

1) Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Administração, com 20 
vagas e 10 vagas, respectivamente (Integral); 

2) Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ciências Contábeis, com 14 vagas 
(Integral);  
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3) Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede, com 40 
vagas (Integral); e 

4) Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Curso de Doutorado em Administração 
(DINTER), com 15 vagas. Convênio firmado entre a UFMS e a Universidade Nove de 
Julho (UNINOVE). 

  
Os registros apontam que os Cursos de Pós-Graduação Stricto Senso já formaram mais de 
250 Mestres e 15 Doutores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 <ESAN> | <UNIDADE>

9 

 
 

3.1 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Histórico dos Cursos (Integral 2501 / Noturno 2502) 
 
Com ênfase em Administração Pública, o Curso de Administração da UFMS recebeu seus 
primeiros estudantes em março de 1981. A grade curricular do Curso privilegiava as 
disciplinas de Finanças Públicas, Orçamento, Gestão de Materiais, Suprimentos de Serviços 
Públicos, entre outras. O cenário era propício para a formação de um profissional 
especialista em área específica. O modelo econômico era estatizante. 
 
Através da remessa de recursos financeiros da União destinados à UFMS, e a carência de 
talentos gerenciais para atender à demanda do Governo Estadual recém-instalado, o Curso 
de Administração teve como objetivo formar profissionais com habilidades e competências 
necessárias para cumprir sua função na sociedade, naquele momento específico. Durante 
toda a década de 80, o enfoque do Curso foi fundado na Administração Pública. Neste 
período, e ainda vinculado ao DED, o Curso contratou novos professores e foi reconhecido 
pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 120, de 23.03.1984. 
 
Tendo atendido, em grande parte, a demanda por profissionais capacitados para atuar na 
Gestão Pública, no final da década de 80, o Curso de Administração adaptou-se aos novos 
cenários. Marcada pelo avanço da globalização, o neoliberalismo e as crises financeiras que 
assolaram os estados brasileiros, a década de 90 exigiu um perfil de profissional diferente, 
um profissional especialista em negócios. 
 
A transição curricular ocorreu paulatinamente. No final da década de 80 e nos anos iniciais 
da década de 90, o estudante optava em especializar-se nas áreas de Administração Pública 
ou Administração de Empresas. Posteriormente, em meados da década de 90, a estrutura 
curricular das duas habilitações foi unificada, buscando a formação de um profissional 
especialista em negócios públicos e privados.  
 
Nesta mesma época, observou-se grande demanda por um Curso diurno em Administração, 
já que as demais Instituições de Ensino Superior (IES), de Campo Grande, o ofereciam 
somente no turno noturno e parte dos jovens que optaram por essa carreira estava 
migrando para outros Cursos que funcionavam durante o dia. Já vinculado ao Departamento 
de Economia e Administração (DEA), o Curso teve autorizada sua primeira turma no período 
diurno em 1994, por meio da Portaria COUN/UFMS nº 42, de 22 de setembro, do referido 
ano. Nos anos finais da década de 90, em resposta às exigências do mercado de trabalho, 
houve a adequação da duração do Curso de 5 para 4 anos, respondendo, assim, a uma nova 
realidade socioeconômica.  
 
O cenário dos anos 1990, com a revisão do papel do Estado, configurava um governo 
neoliberal, com significativo programa de privatização. Diante deste cenário, o enfoque do 
Curso voltou-se para a Administração de Empresas e o futuro administrador que desejasse 
aprofundar seus conhecimentos em alguma área específica, deveria buscá-lo na pós-
graduação lato-sensu ou stricto sensu na área escolhida.  
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O DEA, no início dos anos 90, já buscava criar as condições necessárias para suprir esta nova 
demanda social. O Curso de Administração formaria profissionais qualificados para atuar no 
setor público ou privado, e o DEA, por meio das especializações em áreas como Marketing, 
Agronegócios, Competitividade Empresarial e outras, atenderia aqueles estudantes que 
buscassem um diferencial competitivo pela especialização. 
 
Um novo cenário se fez presente. O uso intensivo de Tecnologia da Informação (TI), o 
compartilhamento de base de dados pelos membros da cadeia produtiva, a concentração 
de mercados (fusões, aquisições), a chamada “era do varejo”, a remuneração do capital e do 
trabalho, com base na agregação de valor, passam a exigir a formação de um novo 
profissional, não mais especialista em negócios, mas sim especialista em redes, em 
parcerias.  
 
Acompanhando a evolução do Curso, o DEA obtém, em 2002, a autorização para a 
implantação de uma pós-graduação stricto-sensu na área de Agronegócios, permitindo que 
o egresso do Curso possa realizar estudos avançados e conduzir pesquisas nesta área, que é 
a vocação natural do Estado de Mato Grosso do Sul.  
 
Em 2006, quebrando o paradigma do modelo de ensino-aprendizagem clássico e utilizando-
se das mais recentes modalidades de ensino-aprendizagem, amparadas pelas inovadoras 
ferramentas tecnológicas, foram ofertadas 850 vagas, em 7 diferentes polos (incluindo um 
na capital), pelo Curso de Graduação em Administração (UAB/PP/MEC). Dois anos seguintes, 
mais 250 vagas foram oferecidas, pela UAB/MEC, em 4 diferentes polos.  
 
Em 2008, foi criado o Programa de Pós-graduação stricto sensu em Administração, também 
com vocação para o desenvolvimento das ciências administrativas na área do agronegócio. 
Desde então, em torno de 20 vagas do Curso de Mestrado são oferecidas, anualmente.  
 
Ao longo de 2009, identificando uma demanda de um profissional diferenciado para o 
mercado de trabalho para a área da Administração, foi criado o Curso Superior de 
Tecnologia em Processos Gerenciais, oferecendo 60 vagas para o período noturno. Trata-se 
de uma modalidade de ensino, cujo tempo de integralização é de 2 anos. O egresso tem 
uma formação adequada para dar respostas às questões organizacionais de forma mais 
rápida. A Estrutura do Curso é formada pelas disciplinas que compõem as subáreas da 
Administração.  
 
Em 2010, foi celebrado o Contrato de n. 55/2011, firmando um convênio com a 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE), de São Paulo, para a participação do Programa de 
Apoio ao Ensino e Pesquisa Científica e Tecnológica em Administração – PRÓ-
ADMINISTRAÇÃO, que criou o Programa de Mestrado e Doutorado em Administração – 
PNDA/UNINOVE/CCHS/UFMS, na Modalidade Interinstitucional, presencial. As aulas serão 
ministradas na Unidade X, em Campo Grande e na sede da UNINOVE, em São Paulo. O 
convênio ofereceu 15 vagas para docentes dos 6 Cursos de Graduação em Administração da 
UFMS. O Programa foi aprovado e deliberado pela CAPES, por força do Ofício nº 12-
21/2011/MINTER/DINTER/CAAII/CGAA/DAV/CAPES.  
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Em 2011, criou-se o Curso de Graduação em Administração Pública, sob a modalidade 
Ensino a Distância (EaD), com 450 vagas, distribuídas em 3 polos em diferentes regiões do 
Mato Grosso do Sul, com o objetivo de levar a formação de bacharelado nas regiões mais 
distantes da capital, cumprindo, assim o papel social da UFMS. Por fim e não menos 
importante, vale ressaltar que ao longo da existência das duas turmas do Curso de 
Graduação em Administração/CCHS/UFMS, por conta da combinação do processo de 
melhoria contínua aplicado nas diversas gestões de Coordenações do Curso, do apoio 
crescente dos docentes e a responsabilidade dos alunos, os Cursos obtiveram bons 
resultados, como por exemplo, a nota máxima, 5, no Exame Nacional de Estudante (ENADE), 
aplicado em 2009. 
 
Em 13 de maio de 2011, por conta da nova Estrutura Institucional, concebida pelo Conselho 
Universitário (COUN) da UFMS, constrói-se uma nova arquitetura organizacional, dando 
uma nova redação ao Estatuto da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), disciplinada pelas Resoluções nº 35/2011. A recente regulação da organização e do 
funcionamento da UFMS dá-se, através do novo Regimento Geral da UFMS, transcrito pela 
Resolução nº 78 de 22 de setembro de 2011.  
 
Ao longo do corpo textual dos dois documentos, regula-se que os Departamentos são 
destituídos, passando, a partir de então, cada Curso ser denominado de Unidade, 
pertencente à uma Unidade da Administração Setorial, que são os Centros, as Faculdades, 
os Institutos. Por força deste novo Regimento, o Curso de Graduação em Administração 
continua a fazer parte do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), mas não mais 
vinculado ao Departamento de Economia e Administração.  
 
É importante atentar, que a partir do novo Regimento Geral da UFMS, cada Curso de 
Graduação toma para si, além das antigas atribuições da Coordenação e do Colegiado de 
Curso, as atribuições e responsabilidades dos antigos Departamentos, dando, portanto, a 
cada Coordenação e a cada Colegiado, no âmbito da UFMS, ter um maior empoderamento, 
no que diz respeito às tomadas de decisões pertinentes às questões administrativas e aos 
processos didático-pedagógicos internos dos Cursos, além de poder, mais livremente, traçar 
e planejar os futuros objetivos e metas do Curso.  
 
Identificando oportunidades neste ambiente de mudanças e por força da consolidação dos 
Cursos de Pós-graduação, Bacharelado, Tecnólogos, somados aos Cursos ministrados na 
modalidade EAD, anteriormente citados, instrumentos técnicos e operacionais são aplicados 
no sentido de potencializar e fortalecer a Área da Administração/CCHS/UFMS, assim 
denominada e concebida, como um grande fórum, um espaço de discussões democráticas 
sobre os ambientes atuais e futuros aos quais os profissionais da Ciência da Administração 
estão inseridos.  
Em 2012, mais de 400 alunos dos Cursos concluintes habilitados ao ENADE 2012, ligados a 
Área da Administração/CCHS/UFMS, participaram da Prova, não tendo, ainda, publicado o 
resultado pelo INEP/MEC.  
 
No final de 2012, o Quadro de Docentes contratados por concurso Público e com Dedicação 
Exclusiva (DE), estava composto por 19 professores, sendo 18 com titulação de Doutorado e 
apenas 1 com a titulação de Mestrado. Contava ainda com 5 professores 
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substitutos/temporários, contratados por Processo Seletivo. Todos Bacharéis em 
Administração, com titulação de Mestrado em Administração. Estavam disponíveis mais 3 
vagas para professores com titulação de Doutorado. Optou-se, ofertar 1 vaga via concurso 
Público em andamento e 2 por processo de análise de redistribuição.  
 
O Curso visa a formação de profissionais para o mercado de trabalho, e busca estar sempre 
alinhado e atualizado para melhor suprir essa demanda, proporcionando aos discentes uma 
integração mais eficaz através de visitas técnicas e palestras com empresários de destaque, 
além da parte acadêmica, focada na objetividade e resultados. 
 
Habilitação Bacharel em Administração 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Duração (CFE) Mínimo 4 anos, máximo (não definido) 
Duração (UFMS) Mínimo 8 semestres, máximo 12 semestres  
Implantação 1981 
Autorização Portaria RTR/UFMS nº 91-A, de 20 de outubro de 

1980 
Reconhecimento Portaria nº 120, de 23.03.1984 
Turno Integral e Noturno 
Número de vagas 120 (60 integral e 60 noturno) 
Carga horária 3.000 horas 
Coordenação Prof. Adriane A. Farias S. L. de Queiroz 

Fonte: Avaliação descritiva de coordenadores de Curso 
 
3.1.1 Indicadores – Integral (2501) / Noturno 
 
O corpo docente do Curso de Administração constitui-se de Doutores, Mestres e 
Especialistas conforme apresentado na Tabela 1.  
 

Tabela 1 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do Curso Administração (2017/1) 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL TITULAÇÃO 
% Integral Parcial DE 

Doutores - - 24 25 85% 
Mestres - - 4 3 15% 
Especialistas - - - - - 
TOTAL - - 28 28 100% 
Regime de 
Trabalho(%) - - 100% - - 

      
Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
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O perfil do corpo técnico administrativo está apresentado na Tabela 2. 
 

 
 
 

Tabela 2 - Perfil do corpo técnico administrativo do Curso de Administração (2017/1) 
Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 0 - 1  1 9% 

Ensino Médio 0 - 0 - 0 - 
Graduado 3 27,5% 3 27,5% 6 55% 
Especialista 2 18% 0 - 2 18% 
Mestre 0 - 2 18% 2 18% 
Doutor 0 - 0 - 0 - 
Total 5  6  11 100% 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 

Tabela 3  – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Administração (2017/1) 
Indicadores Número total 
Vagas 240 
Ingressantes 12 
Matriculados 60 
Trancamentos 3 
Desligamentos 26 
Mobilidade Interna - 
Mobilidade Externa - 
Vagas Ociosas - 
Concluintes  

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 

Tabela 4 – Disciplinas com maior índice de reprovação 
 
Matemática I 
Microeconomia 
Administração de Materiais e Logística 
 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
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3.1.2 Potencialidades e fragilidades dos Cursos de Administração – Integral (2501) / 
Noturno (2502) 

 
Potencialidades 
 

 Titulação do corpo docente: doutorado na quase totalidade, com alguns professores 
pós-doutores; 

 Professores com competência e dedicação na associação teórico-prática, inovando 
em seus planos de ensino; 

 Participação de docentes e alunos em grupos de pesquisas; 
 Parcerias com associações, governo e iniciativas privadas para realização de eventos 

e atividades práticas com os alunos; 
 Interdisciplinaridade entre os Cursos da ESAN; 
 Gestão por competências (matriz de competências da ESAN, compreendendo o 

agrupamento de docentes por área de competência, auxiliando nas decisões e 
aprimoramentos nas áreas); 

 Quase a totalidade dos docentes atuam nos programas de pós da ESAN (PPGAD - 
mestrado e doutorado; PROFIAP; PPGCONT e pós-graduações EAD). 

 
Fragilidades 
 

 Morosidade na melhoria continua da Infraestrutura. Os esforços são grandiosos para 
solucionar problemas com a estrutura física de salas de aula e laboratórios e 
atualização de tecnologia; 

 Evasão dos alunos. Embora a Universidade esteja realizando ações para o 
preenchimento de vagas ociosas, a evasão é uma realidade; 

 Falta tempo e recursos para que a coordenação de Curso possa investir em 
acompanhamento qualitativo dos planos de ensino; 

 Falta investimento em melhoria contínua da didática de ensino. 
 O atendimento e atenção aos alunos são prejudicados pelo fato de existir apenas um 

coordenador para dois para dois Cursos (Administração Integral e Administração 
Noturno, ambos com entradas anuais de 60 alunos via SISU, entradas anuais via 
editais de mobilidade/transferência e formaturas semestrais). 

 
 
3.1.3 Avaliação externa – Integral (2501) / Noturno (2502) 
 
Os Cursos de Administração da UFMS passaram por avaliação externa do ENADE 2015 (já 
descritas no relatório de 2016. No ano de 2017, foram realizadas apenas processos de 
regularização de discentes junto ao INEP. 
 
 
3.1.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores – Integral (2501) / Noturno (2502) 
 
O colegiado dos Cursos de Administração da UFMS instituiu no ano de 2017 alguns 
mecanismos para melhor acompanhar o resultado esperado, de reduzir os índices de 
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reprovações e evasões. Entendendo que um dos principais motivos estava na desmotivação 
do aluno em relação ao Curso, o Colegiado decidiu pela estratégia de fortalecer a integração 
entre os docentes das disciplinas, a fim de favorecer a unidade em torno do projeto 
pedagógico, buscando otimizar os resultados esperados em cada disciplina. 
 
Assim, foram instituídas reuniões didático-pedagógicas antecipando o início de cada 
semestre, com oficinas de apresentação dos planos de ensino e discussão para se obter 
alinhamento e debate acerca das melhores práticas.  As oficinas foram elaboradas entre 
professores do mesmo semestre, sendo um membro do colegiado o responsável para 
promover o alinhamento ao longo do semestre. 
 
Além disso, foi reforçado junto à COAC o pedido para se instituir as lideranças de área, de 
acordo com a Matriz de Competências da ESAN, para se buscar promover também o 
alinhamento entre as disciplinas de área ao longo do Curso. 
 
O Colegiado também esteve presente no estimulo à oferta de propostas dinâmicas, como 
realização de eventos, palestras e visitas, para mobilizar o engajamento dos alunos. Os dois 
principais eventos que aconteceram foram o Fórum de Economia Circular, com a 
participação dos alunos da disciplina de “Estratégia Empresarial (3º semestre) e o Fórum de 
Sustentabilidade, envolvendo alunos das disciplinas “Elaboração e Avaliação de Projetos” 
(7º semestre) e Administração Financeira” (5º semestre).  
 
3.1.5 Avaliação interna pelos discentes – Curso de Administração Integral (2501) 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto e a evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1). 
 
Os gráficos demonstram os dados completos dos indicadores avaliados em 2017/1 e a 
evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1).  
 
O gráfico, a seguir, apresenta a participação discente na avaliação de 2017/1.  
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Neste Semestre Letivo contou-se com a participação de aproximadamente 56% dos alunos 
do Curso de Administração da Esan (2501) que responderam ao questionário de 
autoavaliação. Foram realizadas campanhas e sensibilizações na página do Facebook, visitas 
nas salas de aula e encaminhamento dos alunos aos laboratórios de informática.  
 
3.1.5.1 Avaliação acadêmica do Curso 
 

 
 
De acordo com a análise do gráfico, neste quesito, verifica-se de um modo geral que a 
situação do Curso é regular para boa. Entretanto, há dois pontos muito críticos em que não 
se observa na avaliação. São eles: a não existência do trabalho de conclusão de Curso 
(normas, orientação, cronograma) e o estágio obrigatório (normas, orientação/supervisão). 
Sabe-se, entretanto, que na Unidade ambos não são obrigatórios. No entanto, a percepção 
dos alunos quanto essa não obrigatoriedade é muito negativa, conforme mostram os dados. 
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Em relação à Matriz Curricular do Curso, conforme a opinião dos alunos, é considerada com 
sendo boa no triênio, com tendência de pioras a partir de 2017. 
 

 
Quanto à atuação e qualidade dos professores, de acordo com a opinião dos alunos é 
considerada como boa no triênio para mais da metade dos alunos. A percepção de ser 
muito boa caiu drasticamente em 2017, e a percepção de ser regular manteve-se estável de 
2016 para 2017. 
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O estágio não é obrigatório no Curso de Administração da Esan. 
 
 

 
O oferecimento de atividades complementares é um quesito considerado bom e regular 
para aproximadamente 30% dos alunos no triênio, mas por se tratar de algo crítico à 
formação acadêmica, precisa ser melhorado. 
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O TCC é um dos pontos mais críticos na avaliação dos alunos da Esan. Quase metade avaliou 
como não existentes as normas, orientações e cronograma. 
 
 

 
Foi avaliado no triênio por grande maioria como bom e muito bom, embora 
aproximadamente 15% o consideram como regular. 
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Em relação à atuação dos representantes discentes, no triênio, a maioria dos alunos avaliou 
como boa e muito boa (aproximadamente 50%), com tendência de piorar de 2016 para 
2017. 
 
3.1.5.2 Avaliação da coordenação de Curso 
 

 
Os dados acima mostram que, dentre os quesitos avaliados, a coordenação é considerada 
em sua maioria boa e regular. 
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Quanto à orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão no triênio, também se 
concentrou entre regular e bom com tendências de piora de 2015 para 2017. 
 

 
Em relação à divulgação das informações do Curso (PPC – Projeto Pedagógico de Curso, 
Matriz Curricular, locais e horários), de acordo com a opinião dos alunos no triênio, houve 
maior concentração de bom para regular com tendência de estabilização da percepção do 
bom de 2016 para 2017, embora em 2017 a percepção de regular tenha sido superior ao 
ano anterior. 
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Em relação à disponibilidade e atenção aos acadêmicos, verifica-se uma tendência de 
considerável aumento de regular em 2017 se comparado com 2016. De modo geral, a 
percepção segundo os alunos ficou de regular para bom. 
 
 
3.1.5.3 Avaliação da infraestrutura do Curso 
 
 
 
 

 
 
Segundo os dados, quanto aos serviços de segurança, em 2017 a situação indicada reflete 
uma opinião entre e boa e regular de forma equilibrada. Já a média afirma que é 
considerada regular para ruim. 
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No triênio, verifica-se que em 2015 quase a maioria dos alunos considerava como boa 
(37,52%), depois em 2016 houve uma queda, mas voltou a recuperar em 2017 nos mesmos 
patamares de 2015. Enquanto a percepção de regular aumentou de 2016 para 2017. 
 
 

 
As condições físicas dos sanitários foram consideradas de regulares para boas em 2017. 
Entretanto, o cálculo da média a colocou de regular para ruim (3,10). 
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No triênio, as condições sanitárias praticamente se mantiveram inalteradas, entre bom e 
regular, de forma equilibrada. 
 
 
 

 
Em relação à Disponibilidade do acervo da biblioteca (quanto à adequação ao Curso), a 
maioria, quase 40% afirma ser boa, enquanto praticamente 30% afirmam ser regular. O 
cálculo automático da média geral indica uma situação regular média. 
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No triênio, a disponibilidade do acervo da biblioteca (quanto à adequação ao Curso), indica 
uma tendência de aumento de percepção de bom ano após ano e diminuição da percepção 
de ruim, ano após ano.  
 
 
 

 
Segundo os dados da pesquisa, mais da metade dos alunos opinaram que os serviços da 
limpeza são bons, somados aos 16% que o consideram como muito bom e 20,63% o 
consideram regular. Entretanto, a média indica uma regularidade com tendências de bom. 
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Quanto aos serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura verifica-se 
que os alunos opinaram como bons no triênio, seguido de regular, sem que houvesse 
maiores discrepâncias de um ano para o outro, com vistas positivas de 2016 para 2017. 
 
 

 
No atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais, verifica-se uma não 
observação de quase a metade (44,44%) segundo a observação dos alunos, seguido de bom 
(26,19%). 
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No triênio, verifica-se que a situação ainda é considerada sofrível, pois em sua maioria 
(quase 50%), não foi observada, embora haja indícios de que venha a melhorar a cada ano. 
 

 
Sobre a qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 
práticas (e transporte a elas), ¼ dos alunos não observou, enquanto 1/3 opinou como boa. 
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 Quanto ao quesito sobre o funcionamento das instalações dos laboratórios, unidade de 
aulas práticas (e transporte a elas), verifica-se que a opinião dos alunos tem subido ano 
após ano na percepção de bom, enquanto a percepção de regular se estabilizou. 

 
Neste quesito, verifica-se uma média muito baixa na opinião dos alunos quanto às 
instalações de cantina. A maioria (quase 30%) afirma ser muito ruim, e os outros 20% 
afirmam que não foi observado. 
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Em relação aos serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas 
internas da Unidade Setorial no triênio, segundo a percepção dos alunos vem melhorando 
gradativamente ano após ano, já quase 30% considera a situação como regular, enquanto a 
mesmo coeficiente entende como ruim e/ou não observado. 
 

 
 
Quanto aos recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 
equipamentos, sistemas e internet), embora a média tenha ficado regular baixa, verifica-se 
que a maioria (quase 30%) considera os recursos computacionais como bons e 28% como 
regulares. 
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Quanto aos recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 
equipamentos, sistemas e internet), no triênio a situação ficou entre boa e regular com 
vistas para melhorar ano após ano. 
 

 
De acordo com a opinião dos alunos, 46,03% consideram o quesito sobre qualidade 
(conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação das salas de aula) 
satisfatório e outros 28% como regular. Embora a média geral indique como de regular para 
boa, há de se considerar que quase 63% o consideram muito bom ou regular. 
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Em relação à qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) 
das salas de aula, no triênio, verifica-se um aumento da percepção positiva, de regular para 
boa, com tendências de melhoria ano após ano.  
 
 

 
Neste quesito, o que se vê é uma opinião considerada regular por parte dos alunos, embora 
a maioria (32%) tenha considerado bom e 10% muito bom. Já a média calculada pelo 
sistema ficou regular baixa (3,19). 
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No quesito “disponibilidade de espaços para lazer e convivência” nota-se uma melhora de 
ano em ano, e uma diminuição da regularidade de 2016 para 2017, embora ainda seja 
considerada sofrível segundo a opinião dos alunos. 
 
 

 
Neste quesito 32,54% opinaram como bom e quase 30% como regular e outros 18% como 
não observado. A média calculou uma regularidade baixa e coloca tal situação na condição 
sofrível. 
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No triênio, de acordo com a opinião dos alunos, a instalação física da biblioteca do campus é 
vista como boa para a maior parte dos alunos, com vistas de melhora de 2016 para 2017. No 
entanto, por ordem a Reitoria, todas as bibliotecas setoriais da Instituição foram fechadas. 
 
3.1.5.4 Avaliação da pesquisa e extensão do Curso 
 

 
Quanto às oportunidades para participar de projetos de pesquisas, de acordo com a 
percepção dos alunos, é considerada regular no triênio, embora haja uma melhora na 
percepção de bom de 2017 em relação ao ano anterior. Há de se notar que os índices de 
insatisfação de 2016 para 2017 melhoram 
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Quanto às oportunidades para participar de programas/projetos de extensão, observa-se 
uma melhora de 2016 em relação a 2017, embora a percepção regular seja maioria (cerca 
de 30%), com tendências de aumentar. 
 

 
Já em relação à qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação 
acadêmica, no triênio, é considerada como um elemento não observado, de acordo com a 
visão da maioria dos alunos. Também há de se considerar um aumento da percepção de que 
a qualidade melhorou de 2016 para 2017. Apesar de sofrível, verifica-se uma tendência de 
melhora. 
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Quanto ao apoio da Instituição para a participação em eventos externos, verifica-se uma 
percepção regular considerável, um aumento considerável da não observação de 2015 à 
2017, perfazendo uma situação sofrível neste quesito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes 
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Quanto às políticas de atendimento aos discentes, de acordo com a opinião dos alunos, em 
relação às semanas acadêmicas, congressos e oferta de Cursos de extensão, predominou a 
visão regular para boa. Já em relação aos serviços de apoio e orientação psicossociais da 
UFMS, não foi observado pela maioria dos alunos, seguido de regular e bom. 

 
Quanto às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, no triênio, nota-se uma 
prevalência da visão regular, segundo os alunos, mas com forte tendência a melhorar, 
quando se compara 2016 com 2017. 
 

 
 
Em relação aos serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS, verifica-se uma 
situação sofrível, em que quase metade dos alunos não observou em 2015, entretanto, com 
vistas de melhoria considerável em 2016 e 2017. 
 
3.1.5.6 Avaliação da organização e gestão do Curso 
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De modo geral, a organização e a gestão de Instituição se encontra sofrível de acordo com a 
percepção dos alunos. Tem-se, por exemplo, a pouca atuação do DCE, a baixa participação 
em processos decisórios e a não observação das melhorias realizadas no Curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações anteriores. 
 
 

 
Em relação ao atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 
acadêmica, nota-se uma percepção boa, com tendência a melhorias, principalmente de 
2016 para 2017. Outra parcela considerável também entende como muito boa, cerca de 
15%. 
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No triênio, em relação à participação nos processos decisórios, observa-se que grande parte 
dos alunos considera como regular, com vistas para melhoria, embora tenha ocorrido uma 
sutil elevação da percepção não observada de 2016 para 2017. 
 
 
 

 
 
Quanto às melhorias realizadas no Curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 
autoavaliações anteriores, no triênio, verifica-se uma relevante concentração da não 
observação por parte da visão dos alunos, com aumento consecutivo de 2015 a 2017, 
embora a percepção de regular tenha caído e a percepção de bom tenha aumentado. 
 
3.1.5.7 Avaliação da comunicação com a sociedade 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

40 

 
Em relação à comunicação com a sociedade, em 2017, a opinião dos alunos indicou, de 
modo geral, uma situação favorável, considerada boa quando perguntado sobre a 
divulgação das atividades, o portal da UFMS e o portal da Esan. Entretanto, a qualidade dos 
serviços de ouvidoria da UFMS não foi observada. 
 
 

 
Ao se observar o quesito referente à divulgação das atividades, houve uma concentra na 
percepção dos alunos como boa, com vistas a melhoria, embora a percepção de regular 
tenha sido considerável, com vistas a melhorias ao se comparar 2016 para 2017. 
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Em relação à qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, verifica-se uma concentração 
relevante na não observação para cerca de ¼ dos alunos, com vistas de redução de 2016 
para 2017 e uma concentração ainda maior como regular.  
 

 
Em relação ao portal da UFMS, nota-se uma percepção boa, com perspectivas de melhoria 
de 2016 para 2017, embora exista um coeficiente relevante que considera como regular, 
também com vistas de melhoria. 
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Quanto ao portal da Esan, a maioria dos alunos considera boa, com melhoria nos três anos 
consecutivos, enquanto a visão de regular aumento em 2016 e voltou a cair em 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5.8 Avaliação da responsabilidade social 
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No quesito sobre a responsabilidade social, em 2017, tanto nas atividades desenvolvidas 
para a promoção da cidadania e inclusão social quanto a interação da UFMS com a 
comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da memória e do 
patrimônio cultural, verifica-se uma percepção de bom para regular, embora muitos alunos, 
cerca de 18%, afirmaram que não existe.  

 
No triênio, as atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social 
indicam uma percepção por parte dos alunos considerada boa e também regular, com vistas 
de melhora entre os anos de 2016 e 2017. Entretanto, muitos (aprox. 12%) ainda o 
consideram como inexistente. 
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Em relação à interação da UFMS com a comunidade regional [...], verifica-se uma percepção 
de boa para regular no triênio, a percepção de muito bom foi melhor em 10% em 2017 
comparando-se com 2016 e há um percentual relevante que afirma que ela não existe em 
2015, mas com vistas de melhorias nos anos subsequentes. 
 
 
 
3.1.5.9 Avaliação dos docentes do Curso   pelos discentes 
 

 
Em relação ao grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações, verifica-se um 
grande ponto forte, cuja opinião ficou entre muito bom e bom. 
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Quanto à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora de sala a aula, 
segundo a opinião dos alunos, ficou entre bom e muito bom, tornando-se esse também um 
dos pontos fortes do Curso. 

 
Quanto à assiduidade e cumprimento do horário, mais de 80% dos alunos se dizem 
satisfeitos, sendo este quesito um ponto forte do Curso. 
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Quanto ao relacionamento professor-acadêmico quase 80% dos alunos se dizem satisfeitos, 
sendo este quesito um ponto forte do Curso. 
 
 
 
 

 
Quanto à qualidade didática, embora a maioria dos alunos tenha opinado positivamente 
(40% muito bom e 33,04% bom) quase 15% entende como regular e 7% ruim. 
 
 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

47 

 
A divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a 
sua realização) é considerada positivamente para mais de 80% dos alunos, torando este 
quesito um ponto forte. 

 
Quanto a apresentação do plano de ensino praticamente houve unanimidade positiva, 
sendo: 90% muito bom e 2,5% bom. 
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Sobre a importância para a sua formação profissional, verifica-se que mais de 50% dos 
alunos considera muito bom e quase 40% bom, tornando este item um dos pontos fortes do 
Curso. 
 
 

 
 
Quanto à qualidade didática, no triênio, foi considerada positiva para a maioria dos alunos 
(aproximadamente 40% muito e aproximadamente 35% bom). 
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Quanto à assiduidade e cumprimento do horário, também se traduz em ponto forte no 
triênio, pois quase 50% consideram como muito bom e quase 40% como bom. 

 
 
Neste quesito, verifica-se um ponto forte do Curso, em que quase 70% dos alunos avaliaram 
como muito bom (40%) e bom (30%) no triênio. 
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Em relação ao grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações, indica-se um 
ponto positivo do Curso, em que mais de 70% dos alunos avaliaram como positivo no 
triênio. 

 
 
No triênio, o relacionamento professor-aluno foi bastante positivo, sendo: 43% opinaram 
como muito bom e 25% como bom. Uma média de 11% avaliaram como regular. 
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3.1.5.10 Avaliação das disciplinas do Curso 
 

 
Quanto à importância para a sua formação profissional, em 2017, mais de 80% dos alunos 
avaliaram positivamente, sendo 55,16% como muito bom e 30% com bom. 

 
 
Neste quesito foi positivo, sendo 35,68% muito bom e 34,04% bom e 14,79% regular. 
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Neste quesito, os alunos avaliaram positivamente, sendo: 46,01% como muito bom e 
32,16% como bom. Apenas 11,05% disseram ser regular. 

 
Neste quesito, as condições foram consideradas bastante positivas, sendo 34,74% como 
muito bom e 43,43% bom e apenas 11% como regular. 
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Sobre a importância para a sua formação profissional, no triênio foi observado como 
positivo para bom nos três anos. 

 
Neste quesito, pode-se considerar positivo, pois 30% consideram como muito bom e mais 
de 40% como bom. Entretanto, não se pode ignorar que mais de ¼ dos alunos avaliaram 
como regular, ruim e não observado. 
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Neste quesito, pode-se considerar positivo, pois 40% consideram como muito bom e mais 
de 50% como bom. Entretanto, não se pode ignorar que quase 15% dos alunos avaliaram 
como regular. 
 

 
Neste quesito, verifica-se uma positividade no triênio, em que mais de 30% dos alunos 
opinaram como muito bom e mais de 45% como bom, com tendências a melhorar a cada 
ano. Entretanto, não se pode ignorar que mais de ¼ dos alunos não observam o número de 
alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas adequadas. 
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3.1.5.11 Autoavaliação discente 
 

 
Quesito positivo, sendo: 51,15% muito bom e 37,40% bom. 

 
Quesito positivo, sendo: 46,06% muito bom e 39% bom. 
 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

56 

 
Quesito positivo, sendo: 37,40% muito bom e 40,97% bom. 
 
 
 

 
Quesito positivo no triênio, sendo: 40% muito bom (com tendências de melhoria ano após 
ano), 50% bom (com melhora de 2016 para 2017) e 12% regular nos três anos avaliados. 
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Quesito positivo no triênio, em que mais de 80% avaliou como muito bom e bom, embora 
13% afirmam ser regulares no triênio, com perspectivas de melhora. 

 
 
Quesito positivo, com perspectivas de melhoras ano após ano (mais de 70% avaliaram como 
muito bom ou bom), embora 12% afirmarem ser regular em 2017. 
 
3.1.5.12 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 
Disciplinas 
 

 Os alunos reconhecem a importância das disciplinas, mas fazem críticas aos métodos 
de condução das aulas e atividades por parte de alguns professores. Nesses casos, a 
falta de preparação e a perda de foco do conteúdo durante as aulas foram os 
principais elementos criticados. 

 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2017-1 <ESAN> | <UNIDADE>

58 

Desempenho Docente  
 

 A maioria absoluta dos docentes avaliados recebeu elogios. Contudo, há casos em 
que os alunos alegam que uma docente ministra aulas a cada quinze dias, fato que 
impacta sobre a continuidade e compressão do conteúdo. Além de alunos 
incomodados com comentários e brincadeiras realizadas por um docente em sala de 
aula.  

 
Pesquisa e Extensão  
 

 Os alunos entendem que os professores do Curso se empenham no 
desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão, mas não percebem 
contrapartida da Unidade. 

 
Infraestrutura 
 
Os principais apontamentos em relação à infraestrutura são: 
 

 Iluminação insuficiente; 
 Falta de laboratórios específicos para o Curso; 
 Salas de aula sujas e desorganizadas; 
 Ar-condicionado ineficiente; 
 Remoção das turmas do Curso do bloco de origem; 
 Banheiros sem produtos para higiene (sabão e papel); 
 Falta de uma cantina/restaurante. 

 
Política de Atendimento aos Discentes 
 

 Há a solicitação de ampliação do atendimento psicossocial, em virtude do grande 
número de alunos que demandam este tipo de serviço.  

 
 
3.1.6 Avaliação interna feita pelos docentes 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 
3.1.6.1 Unidade 
 
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)? 
 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
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3. Sobre a atuação docente. 

 
Avaliação positiva em todos os quesitos, sendo os pontos mais fortes a satisfação com a 
Unidade dentro da UFMS e atuação docente. E o ponto mais fraco em qualidade do 
atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
 
 
3.1.6.2 Direção 
 
Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (Campus, escola, faculdade 
ou instituto) quanto à (ao)? 
 

1. Acesso à Direção. 
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas 

ou não. 
3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes Cursos 

quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 

Administrativas. 
6. Transparência administrativa. 

 
 De modo geral a avaliação foi bastante positiva. Os pontos de destaque foram o 

acesso à direção, a busca de soluções de problemas pela Direção e a agilidade da 
Direção no retorno às solicitações dos professores (sejam elas positivas ou não). Os 
pontos que precisam ser melhorados de acordo com a visão dos professores é a 
transparência administrativa, a comunicação/divulgação pela Direção das decisões 
do Conselho de Campus e administrativas e a Promoção, pela Direção, da integração 
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entre os professores dos diferentes Cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 

 
3.1.6.3 Condições de oferecimento do Curso 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 

matriculados nas suas disciplinas. 
3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades 

das suas disciplinas. 
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas. 
6. Matriz curricular do Curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 
7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
8. Estrutura da secretaria acadêmica - SECAC 
9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica - SAP 

 
Os pontos positivos são: espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de 
suas disciplinas e a Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades 
pedagógicas. Os pontos que precisam ser melhorados são: Atendimento a pessoas com 
deficiência, atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios e 
Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas. Os demais pontos são regulares para bons. 
 
3.1.6.4 Coordenação de Curso 
 
Como você avalia a coordenação do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Relacionamento com professores. 
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz 

curricular. 
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3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento 
das aulas em cumprimento do Plano de Ensino. 

4. Apoio às atividades de extensão. 
5. Promoção da integração entre os professores do Curso quanto às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 
6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE.  
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 
8. Transparência nas ações da coordenação. 

 
Neste quesito, de acordo com o gráfico, todos os itens foram satisfatórios, embora, de 
forma quase que igualitária, segundo a opinião dos professores, é necessário observar os 
pontos em que quase ¼ dos professores disseram ser muito ruim ou não existir. 
 
3.1.6.5 Pesquisa e Extensão 
 
Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) Curso(s) relativo à (ao)? 
 

1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 
2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 
neste quesito a percepção não foi tão positiva, pois não se pode ignorar o fato de que quase 
1/3 dos professores avaliou a integração da pesquisa, do ensino e da extensão, o apoio 
institucional à pesquisa e a infraestrutura oferecida à extensão como ruins, muito ruins, ou 
péssimas e outro 1/3 caracterizou como regular. 
 
3.1.6.6 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao): 
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1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 

Relatórios de Autoavaliação). 
2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 

atividades complementares, etc.). 

 

 
 

a autoavaliação foi considerada positiva, pois os professores opinaram possuir 
conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.) e um pouco menos de conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 

 

3.1.6.7 Observações, sugestões e críticas dos docentes   
 
Fragilidades  
 
Dentre as fragilidades apontadas pelos docentes do curso de Administração, destaca-se: 
 

 Defasagem na matriz curricular; 

 Deficiente integração entre curso e mercado; 

 Inexistência de estágio obrigatório para os alunos do curso; 

 Infraestrutura laboratorial (espaço físico, hardware e software); 

 Falta de apoio para atividades extra-campus. 

 

Potencialidades 

Dentre as potencialidades apontadas pelos docentes do curso de Administração, destaca-se: 

 Qualificação do corpo docente; 

 Corpo técnico-administrativo eficiente; 

 Infraestrutura das salas de aula; 
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 Existência de programa de pós-graduação stricto sensu. 

 

Críticas, Sugestões e Observações 

A seguir, estão elencadas as principais críticas, sugestões e observações dos docentes do 
curso de Administração: 

 Necessidade de melhoria da infraestrutura da rede de internet; 

 Adequação dos prédios da unidade às normas de acessibilidade; 

 Alteração na localização da secretaria acadêmica; 

 Excesso de disciplinas do curso de Administração no formato “Seminários”. 

 
3.1.7 Avaliação interna realizada por coordenadores 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
3.1.7.1 Condições de gestão e oferecimento do Curso 
 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a 
serem desenvolvidas na função de coordenador. 

2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

 

 
 

 Pontos positivos: Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica).  
 

 Pontos medianos: Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico) e Auxílio da 
COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica).  
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 Pontos que precisam melhorar: Qualidade do atendimento e a disponibilidade de 
pessoal de apoio nos laboratórios e Treinamento/orientação recebido quanto às 
responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de 
coordenador. 

 
3.1.7.2 Infraestrutura 
 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 

do Curso. 
 

 
 

Em relação à infraestrutura da Esan, de modo geral foi avaliada como ruim em relação 
aos equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 
do Curso, regular o espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 
acadêmicos, e bom para regular o Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 

 
3.1.7.3 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à(ao)? 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio 
e de atividades complementares, etc.). 
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Já a autoavaliação foi considerada boa e um pouco regular em relação ao conhecimento dos 
documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação) 
e ao conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e 
de atividades complementares, etc.). 
 
3.1.7.4 Observações, sugestões e críticas dos coordenadores 
 
Sobre sobrecarga de tarefas, como não é clara as obrigações, existem muitas tarefas 
desviadas para a Coordenação que não deveriam ser, quais tarefas burocráticas poderiam 
ser operacionalizadas de forma informatizada? Vejo alguns exemplos como matrículas, 
disciplinas reofertadas, avaliação de aproveitamento de disciplinas, etc. 
 
 
3.1.8 Avaliação interna realizada por técnico-administrativos 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto e a evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017). 
 
 
3.1.8.1 Missão perfil 

 
 
Com relação à missão perfil da UFMS, a média de resposta dos técnicos foi 2,75, 
demonstrando que há um baixo grau de conhecimento da missão é o PDI da instituição. 
  
3.1.8.2 Políticas institucionais 

 
Com relação à dimensão políticas institucionais, a participação dos técnicos na resolução de 
problemas (questão 5) destaca-se com a maior média 3,88 se aproximando de bom, os 
quesitos integração com professores e alunos (questão 1 e 2) com médias 2,88 e 2,50 
respectivamente ficou abaixo de regular, já nos quesitos participação em atividades de 
extensão e pesquisa (questão 3 e 4) as médias foram de 1,29, ficando entre ruim e muito 
ruim. 
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3.1.8.3 Responsabilidade social de instituição 
 
 

 
Na dimensão responsabilidade social, as ações de responsabilidade social (questão 1) a 
média ficou em 2,14 sendo ruim, no quesito atividades ou projetos de integração entre a 
comunidade acadêmica e a sociedade (questão 2) a média ficou em 2,00 também estando 
no patamar de ruim. 
 
3.1.8.4 Comunicação institucional 
 

 
Dentro da dimensão Comunicação Social, de maneira geral todos os quesitos avaliados 
atingiram a média acima de 3, sendo considerados como regular, a exceção foi a ouvidoria 
(questão 7) que ficou com média de 2,86, ficando abaixo de regular. 
 
 
 
3.1.8.5 Políticas de pessoal 
 

 
Na dimensão Políticas de Pessoal, apenas o apoio à qualificação e relacionamento 
interpessoal com a chefia (questão 4 e 9) ficaram no patamar de regular, sendo as médias 
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de 3,12 e 3,75 respectivamente, todos os outros quesitos avaliados ficaram com média 
inferior a 3 sendo abaixo de regular, o apoio a participação em eventos ficou com 2 
(questão 3), grau de satisfação com as condições de trabalho 2,25 (questão 8), capacitação 
técnico-administrativa 2,50 (questão 2), forma de avalição de desempenho 2,62 (questão 6), 
plano de carreira e critérios para progressão ficou com 2,88, assistência à saúde do servidor 
também ficou com 2,88.     
 
 
3.1.8.6 Organização e gestão 
 

 
Na dimensão organização e gestão, 11 quesitos ficaram com média superior a 3, ou seja, 
entre regular e bom de regular, sendo que a Coordenação Administrativa ficou com à maior 
média 4 (questão 1), outros 4 quesitos ficaram abaixo da média 3, ou seja, abaixo de 
regular, a atuação da PROADI ficou com a menor média 2,38 (questão 2) , a PROGRAD ficou 
com média 2,50 (questão 6), a PROPP ficou com média de 2,86 (questão 7), da Direção da 
Unidade ficou com média 2,88 (questão 2). Um fato a se destacar nessa dimensão é o 
grande número de respostas “não se aplica” em diversos quesitos.  
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3.1.8.7 Infraestrutura 

 
Na dimensão Infraestrutura, 6 quesitos avaliados ficaram acima da média 3, ou seja, entre 
regular e bom, sendo que o estacionamento recebeu a melhor média 3,88, os outros 5 
quesitos avaliados ficaram abaixo de 3, a acessibilidade (questão 5) recebeu a menor média 
1,75, ficando entre muito ruim e ruim, uso econômico dos matérias de consumo (questão 
7), manutenção de equipamentos (questão 9), manutenção da unidade em geral (questão 
10) ficaram com média 2,75, acesso a internet e telefonia ficou com média 2,88. 
 
3.1.8.8 Processo de avaliação 

 
 
Na dimensão Processo de avalição, as ações acadêmico-administrativo baseadas nos 
resultados da auto avaliação ficou com média de 1,71, sendo entre muito ruim e ruim,  
relação entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI ficou com média 2,12, 
atuação da comissão setorial de avaliação ficou com média 2,14, participação da 
comunidade interna nos processos de auto avaliação ficou com média 2,62, destaca-se que 
todos os quesitos avaliados nessa dimensão ficaram abaixo da média 3 (regular).    
 
3.1.8.9 Sustentabilidade financeira 

 
Na dimensão Sustentabilidade Financeira, acompanhamento e execução do orçamento 
aprovado (questão 3) ficou com média 2,50, adequação dos recursos às necessidades 
(questão 2) ficou com média de 2,50, uso racional dos recursos destinados às atividades 
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administrativas e pedagógicas ficou com média 2,75, todos os quesitos avaliados na 
dimensão ficaram abaixo da média 3 (regular).  
 
3.1.8.10 Observações, sugestões e críticas dos técnico-administrativos 
 
Pontos Fortes 
 
O corpo técnico-administrativo da unidade, elencou os seguinte Pontos Fortes: 
 

 Qualidade da equipe técnica; 

 Ambiente de relacionamento entre os técnicos; 

 Diálogo com a direção da unidade; 

 Fácil acesso e estacionamento. 

 
Pontos Fracos 
 
O corpo técnico-administrativo da unidade, indicou os seguinte Pontos Fracos: 
 

 Infraestrutura física; 

 Infraestrutura de comunicação, sobretudo, internet; 

 Baixo comprometimento dos docentes com suas funções; 

 Baixo nível de preocupação com a qualidade do ensino de graduação,  

 Excessiva preocupação com a pós-graduação; 

 Acessibilidade aos prédios da unidade; 

 Comunicação entre docentes e técnicos; 

 Morosidade da direção na tomada de decisões. 

 
Sugestões para a melhoria administrativa da unidade 
 

 Conscientização dos docentes em relação ao papel dos técnicos-administrativos na 
unidade; 

 Realização, pela universidade, de acompanhamento da execução das atividades de 
ensino por parte dos docentes; 
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 Capacitação dos docentes que ocupam cargo de coordenação/direção para que 
possam exercer adequadamente suas funções; 

 Auditoria nos serviços executados pelos técnicos-administrativos para diagnosticar 
os gargalos que prejudicam o bom andamento dos processos. 

 Buscar maneiras de aumentar o comprometimento dos servidores com a 
universidade. 

 
 
3.1.9 Avaliação da Direção 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 
3.1.9.1 UFMS - Como você avalia a UFMS nos seguintes pontos quanto à qualidade 

do(s)/da(s): 
 

1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 
Regular = 3.0 pontos 

 
2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural? 
Regular = 3.0 pontos 

 
3. Divulgação das atividades (eventos, concursos) realizadas na UFMS? 

Bom = 4.0 pontos 
 

4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 
Bom = 4.0 pontos 

 
5. Portal (site) da UFMS? 

Bom = 4.0 pontos 
 

6. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
Regular = 3.0 pontos 

  
7. Condições da biblioteca? 

Bom = 4.0 pontos 
 

8. Atendimento do pessoal técnico-administrativo? 
Bom = 4.0 pontos 
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9. Atendimento a pessoas com deficiência? 
Ruim = 2.0 pontos 

 
3.1.9.2 Gestão Institucional - Como você avalia os órgãos da Administração Central da 

UFMS com relação à qualidade do(a): 
 

1. Acesso aos órgãos da Administração Central (Reitoria e Pró-reitorias)? 
Bom = 4.0 pontos, 

  
2. Atendimento às solicitações de materiais e serviços necessários ao desenvolvimento 

dos cursos de sua unidade setorial? 
Ruim = 2.0 pontos 

  
3. Agilidade dos órgãos da Administração Central no retorno às solicitações, sejam elas 

positivas ou não? 
Ruim = 2.0 pontos 

  
4. Atendimento ao plano de investimentos para o desenvolvimento dos cursos? 

Regular = 3.0 pontos, 
  

5. Qualidade do acesso e atendimento da AGETIC? 
Ruim = 2.0 pontos 

  
6. Qualidade do acesso e atendimento da AGINOVA? 

Bom = 4.0 pontos, 
  

7. Qualidade do acesso e atendimento da PROAES? 
Bom = 4.0 pontos, 

  
8. Qualidade do acesso e atendimento da PROGRAD? 

Bom = 4.0 pontos, 
  

9. Qualidade do acesso e atendimento da PROPP? 
Bom = 4.0 pontos, 

 
10. Qualidade do acesso e atendimento da PROPLAN? 

Bom = 4.0 pontos, 
  

11. Qualidade do acesso e atendimento da PROGEP? 
Bom = 4.0 pontos, 

  
12. Qualidade do acesso e atendimento da PROADI? 

Ruim = 2.0 pontos 
  

13. Qualidade do acesso e atendimento da PROECE? 
Bom = 4.0 pontos, 
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14. Qualidade do acesso e atendimento da SEAVI? 
Regular = 3.0 pontos, 

 
15. Qualidade do acesso e atendimento da SECOM? 

Bom = 4.0 pontos, 
  

16. Qualidade do acesso e atendimento da SEDFOR? 
Regular = 3.0 pontos, 

  
17. Qualidade do acesso e atendimento da SELOC? Atendimento e atuação dos órgãos 

de assessoramento e de apoio vinculados à Reitoria? 
Bom = 4.0 pontos, 

 
3.1.9.3 Pesquisa e Extensão - Como você avalia a pesquisa e a extensão relativo à(ao): 
 

1. Integração da pesquisa, ensino e extensão? 
Ruim = 2.0 pontos 

  
2. Apoio institucional à pesquisa e extensão? 

Regular = 3.0 pontos, 
 

3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão? 
Regular = 3.0 pontos, 

 

3.1.9.4 Autoavaliação - Como você avalia o seu desempenho como diretor quanto à(ao): 
 

1. Integração da pesquisa, ensino e extensão? 
Ruim = 2.0 pontos 

  
2. Apoio institucional à pesquisa e extensão? 

Regular = 3.0 pontos, 
 

3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão? 
Regular = 3.0 pontos, 

 

3.1.9.5 Espaço aberto a críticas/sugestões/observações da CSA 
 
 

 Quanto à avaliação da UFMS, a direção da Esan entende como ponto mais crítico o 
Atendimento a pessoas com deficiência. 

 
 Em relação à gestão Institucional, de acordo com a Direção os pontos mais urgentes 

são: o atendimento às solicitações de materiais e serviços necessários ao 
desenvolvimento dos cursos de sua unidade setorial; a agilidade dos órgãos da 
Administração Central no retorno às solicitações, sejam elas positivas ou não; a 
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qualidade do acesso e atendimento da AGETIC; a qualidade do acesso e atendimento 
da PROADI. 

 
 Quando o assunto é Ensino, Pesquisa e Extensão, a direção da Esan entende que não 

existe integração entre eles. Ao se autoavaliar, a Direção percebe que seu maior 
desafio é promover a integração entre pesquisa, ensino e extensão? 
 

3.1.9.6 Espaço aberto a críticas/sugestões/observações do Diretor 
 

“Desenvolver mais aos docentes pesquisadores a possibilidade de se obter um Projeto 
de Extensão ligado ao Projeto de Pesquisa”.  
 
“Há uma barreira cultural muito grande em elaborar principalmente Projetos de 
Extensão.” 
 
"Para os cursos que obtiveram, pela primeira vez, o conceito 2, elaborar um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC). Caso, na próxima avaliação receber de novo, o conceito 2, 
pede-se o fechamento do curso, para os cursos que obtiveram, pela segunda vez, o 
conceito 3, elaborar um Plano de Ação (PA).” 
 
“Para os demais cursos, elaborar propostas para elevação de 1 ponto sobre a última 
avaliação, até alcançar a nota máxima, ou ficar nos conceitos 6 e 7.” 
 
“Fazer uma consulta sobre as melhoras notas alcançadas pelos cursos do mesmo 
eixo/categoria." 
 
"Montar um Mapa de Competência associado um Estudo sobre Dimensionamento da 
Força de Trabalho em cada Unidade Setorial." 
 
"Sabemos da dificuldade de recursos financeiros advindos da União, para tanto, deveria 
permitir que as Unidades Setoriais cobrassem pelos Cursos de Especializações." 
 
"Que o resultado deste processo avaliativo cumpra com o seu objetivo que é ser 
analisado, que os respondentes tenham a devolutiva dos resultados e análises, e que o 
mesmo possa servir de instrumentos de tomada de decisão, tanto pelos Diretores de 
Unidade, dos órgãos da Administração Central e Reitoria." 

 
 
3.1.10 Considerações da comissão setorial  
 
Ações realizadas em 2017 para sanar fragilidades e ações: 
 
De acordo com o Relatório da Avaliação Descritiva de Coordenadores, nenhuma ação foi 
efetivada para sanar os as fragilidades do Curso. As proposições de ações a serem tomadas 
em 2018, visando a melhoria dos cursos da unidade, encontram-se no quadro do Apêndice 
1. 
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3.2 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO (2502) 
 
3.2.1 Avaliação interna pelos discentes – Curso de Administração Noturno (2502) 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto e a evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1). 
 
Os gráficos demonstram os dados completos dos indicadores avaliados em 2017/1 e a 
evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1).  
 
O gráfico, a seguir, apresenta a participação discente na avaliação de 2017/1.  
 
 

 
 
Neste Semestre Letivo contou-se com a participação de aproximadamente 41% dos alunos 
do Curso de Administração da Esan (2502) que responderam ao questionário de 
autoavaliação. Foram realizadas campanhas e sensibilizações na página do Facebook, visitas 
nas salas de aula e encaminhamento dos alunos aos laboratórios de informática.  
 
3.2.1.1 Avaliação acadêmica do Curso 
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De acordo com os dados apresentados, percebe-se que a avaliação geral dos alunos em 
relação ao Curso é positiva, nas maiorias dos quesitos, perfazendo-se bom e muito bom, 
com exceção de dois aspectos, quais sejam: Estágio obrigatório, que não é obrigatório no 
Curso e o TCC (normas, orientação, cronograma). 
 
 

 
A Matriz curricular foi considerada boa ou muito boa para aproximadamente 70% dos 
alunos e regular para ¼ deles, com tendência de melhoras. 
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A atuação dos professores foi considerada boa ou muito boa para aprox. 70% dos alunos em 
2017, com tendência de melhoria, embora ¼ deles ainda considera como regular. 
 
 

 
O estágio não é obrigatório no Curso. 
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Quanto à oferta de atividades complementares, verifica-se no triênio uma situação geral 
regular para ¼ dos alunos e aproximadamente 40% consideram boa ou muito boa, com 
tendência de melhora em 2017. 
 
 

 
O TCC é um dos quesitos mais mal avaliados no triênio, em que metade dos alunos em 2017 
afirmam não haver normas, orientação e cronograma. A tendência é de piora da percepção. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

79 

 
O Siscad é um dos pontos fortes da Instituição, conforme percepção de aprox. 80% dos 
alunos. 10% o consideram regular. 
 

 
Quanto à adequação das exigências da sociedade, a percepção geral é positiva, com 
tendência de expressiva melhoria de 2016 para 2017. 
 
 
3.2.1.2 Avaliação da coordenação de Curso  
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De acordo com os dados do gráfico, quanto à orientação sobre as atividades de pesquisa, 
extensão e outros, a maioria dos alunos opinou como regular para bom. No quesito 
disponibilidade e atenção aos acadêmicos, a maioria opinou de bom para regular. Por fim, 
no quesito divulgação das informações, a maioria opinou de bom para regular. 
 

  
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, disponibilidade e atenção aos 
acadêmicos, tivemos um 2015 bom, em 2016 teve uma ligeira queda para regular, e 
novamente voltando para bom em 2017. 
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De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, divulgação das informações do 
Curso, tivemos um 2015 bom, em 2016 teve uma ligeira queda para regular, e novamente 
voltando para bom em 2017. 
 
 
 

 
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, orientação sobre as atividades de 
pesquisa, tivemos um triênio bastante regular, não houve mudanças perceptivas nas 
avaliações. 
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3.2.1.3 Avaliação da infraestrutura do Curso  

 
 
De acordo com o gráfico de avaliação de infraestrutura do Curso, a disponibilidade do 
acervo da biblioteca quanto ao atendimento se manteve regular, quanto aos serviços 
prestados pelas cantinas e lanchonetes percebe se que o serviço prestado é muito ruim, 
quanto ao quesito segurança foi de regular para bom, os recursos computacionais está de 
bom para regular, o quesito qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios 
também está de bom para regular, quanto a qualidade (conforto térmico, iluminação, 
limpeza...) a avaliação que começou como muito bom, teve uma queda considerável de 
bom para regular, quanto as condições físicas dos sanitários foi de bom para regular, quanto 
ao quesito serviços de limpeza e conservação de edificações foi de regular para bom, e o 
quesito instalações físicas da biblioteca foi também de regular para bom. 
 

 
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, qualidade e funcionamento das 
instalações dos laboratórios, tivemos um começo regular com uma leve tendência para 
bom. 
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De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, recursos computacionais, a 
avaliação foi de bom para regular, embora não se possa desprezar o fato de % dos alunos 
admitirem não existir. 
 
 
 
 

 
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, qualidade (conforto térmico, 
iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) a avaliação foi regular para ruim/muito ruim. 
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De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, condições físicas dos sanitários a 
avaliação foi de regular para ruim e quase ¼ considera muito ruim no triênio, com vistas 
para melhorar. 
 
 
 
 

 
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, atendimento prestado aos 
portadores de necessidades especiais a avaliação foi de ruim para muito ruim e quase 
metade afirmam não existir, colocando o atendimento aos portadores de necessidades 
especiais como o quesito mais crítico da Esan. 
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Quanto ao quesito segurança a avaliação do gráfico foi de regular para ruim, passando a 
muito ruim em 2016 se recuperando em 2017. 
 
 

 
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, disponibilidade de espaços para 
lazer e convivência, a avaliação foi de regular para ruim e/ou muito ruim. 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

86 

 
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, serviços de limpeza e conservação 
de edificações e estrutura, a avaliação foi de bom a regular, com vistas de melhorar. 
 
 
 

 
De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, serviços prestados pelas cantinas e 
lanchonetes nas áreas internas de sua unidade setorial, a avaliação foi regular para muito 
ruim, não devendo desprezar o fato de 15% em 2017 afirmar que não existe. 
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De acordo com os dados do gráfico, quanto ao quesito, instalações físicas da biblioteca de 
seu campus, a avaliação foi bom para regular, embora boa (cerca de 30%) o coloca como 
muito ruim e/ou inexistente. 
 
 
 
 

 
 
Quanto ao quesito disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação do Curso, a 
avaliação do gráfico foi de bom para regular, embora cerca de 13% digam ser inexistente no 
triênio. 
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3.2.1.4 Avaliação da pesquisa e extensão do Curso  
 

 
 
De acordo com o gráfico no quesito pesquisa e extensão as oportunidades para participar 
de programas/ projetos de extensão a avaliação foi de regular para bom, quanto a 
qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica foi de 
bom para regular, e quanto ao apoio da instituição para a participação em eventos externos 
foi de regular para bom. 
 
 

 
De acordo com o gráfico no quesito, oportunidades para participar de projetos de pesquisa, 
a avaliação foi de regular para ruim e/ou inexistente para cerca de 20% do triênio, sendo 
esse um quesito crítico. 
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De acordo com o gráfico no quesito, oportunidades para participar de programas de 
projetos de extensão, a avaliação foi de regular para não existente. 
 
 
 

 
De acordo com o gráfico no quesito, qualidade das atividades de extensão, como 
complemento a formação acadêmica, a avaliação foi sofrível, em que quase metade dos 
alunos do triênio afirmam não existir. 
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De acordo com o gráfico no quesito, apoio da instituição para participação em eventos 
externos, a avaliação foi de bom para regular, e em 2017 foi ruim e houve uma relevante 
percepção de que não existe. 
 
 
 
 
 
3.2.1.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  
 
 

 
De acordo com o gráfico no quesito, política de atendimentos aos discentes, a avaliação das 
atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, 
congressos, Cursos de extensão, foi de bom para regular, quanto aos serviços de apoio e 
orientação psicossocial, a avaliação foi inexistente. 
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De acordo com o gráfico acima nas atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por 
exemplo, semanas acadêmicas, congressos, Cursos de extensão, etc... A avaliação foi de 
bom para regular no triênio, com tendências de melhoria. 
 
 

 
Este é um dos quesitos mais críticos percebidos pelos alunos, em que quase metade dos 
alunos avaliaram como inexistente em 2015, caindo para 30% em 2016 e depois com queda 
de 22% neste no. A tendência é de melhoria, embora a situação ainda seja sofrível. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

92 

 
 
3.2.1.6 Avaliação da organização e gestão do Curso  
 

 
 
De modo geral, a organização e a gestão de Instituição se encontra sofrível de acordo com a 
percepção dos alunos. Tem-se, por exemplo, a pouca atuação do DCE, a baixa participação 
em processos decisórios e a não observação das melhorias realizadas no Curso ou na 
unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações anteriores. 
 
 

 
Em relação ao atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 
acadêmica, nota-se uma percepção boa, com tendência a melhorias, principalmente de 
2016 para 2017. Outra parcela considerável também entende como muito boa, cerca de 
15%. 
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No triênio, em relação à participação nos processos decisórios, observa-se que grande parte 
dos alunos considera como regular, com vistas para melhoria, embora tenha ocorrido uma 
sutil elevação da percepção não observada de 2016 para 2017. 
 
 
 

 
 
Quanto às melhorias realizadas no Curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 
autoavaliações anteriores, no triênio, verifica-se uma relevante concentração da não 
observação por parte da visão dos alunos, com aumento consecutivo de 2015 a 2017, 
embora a percepção de regular tenha caído e a percepção de bom tenha aumentado. 
 
 
 
 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

94 

 
 
3.2.1.7 Avaliação da comunicação com a sociedade  
 

 
De acordo com o gráfico, verifica-se uma situação positiva na maioria dos quesitos 
avaliados. Os principais pontos fortes são: divulgação das atividades (eventos, concursos, 
etc) realizados na UFMS, o portal (site) da UFMS, portal (site) da Esan. O item que merece 
maior atenção é a qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS. 
 
 

 
De acordo com o gráfico, a divulgação das atividades (eventos, concursos, etc) realizadas na 
UFMS no triênio foi entendida como boa para a maioria dos alunos (40%), seguida de 
regular (aproximadamente 30%) com tendências de melhoria. 
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Quanto à qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, verifica uma concentração 
relevante na regularidade, com indícios de melhoria, uma indicação positiva de ser 
entendido como boa de 2016 para 2017. Deve-se prestar atenção, pois muitos entendem 
como inexistente, 
 
 
 

 
Em relação ao portal da UFMS, nota-se uma percepção boa, com perspectivas de melhoria 
de 2016 para 2017, embora exista um coeficiente relevante que considera como regular, 
também com vistas de melhoria. 
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Quanto ao portal da Esan, a maioria dos alunos considera boa, com melhoria nos três anos 
consecutivos, enquanto a visão de regular aumento em 2016 e voltou a cair em 2017.  
 
3.2.1.8 Avaliação da responsabilidade social 

 
De acordo com o gráfico acima, de responsabilidade social, no quesito, atividades 
desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social , a avaliação foi regular para 
bom, e no quesito, interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e 
artística, na preservação da memória e do patrimônio cultural, a avaliação foi de regular 
para bom. 
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No triênio, as atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social 
indicar uma percepção por parte dos alunos considerada boa e também regular, com vistas 
de melhora entre os anos de 2016 e 2017. 
 
 
 

 
Em relação à interação da UFMS com a comunidade regional [...], verifica-se uma percepção 
de boa para regular no triênio, a percepção de muito bom foi melhor em 10% em 2017 
comparando-se com 2016 e há um percentual relevante que afirma que ela não existe em 
2015, mas com vistas de melhorias nos anos subsequentes. 
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3.2.1.9 Avaliação dos docentes do Curso   pelos discentes 
 
 

 
Em relação ao grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações, verifica-se um 
grande ponto forte, cuja opinião ficou entre muito bom e bom. 
 

 
 
Quanto à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora de sala a aula, 
segundo a opinião dos alunos, ficou entre bom e muito bom, tornando-se esse também um 
dos pontos fortes do Curso. 
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Quanto à assiduidade e cumprimento do horário, mais de 80% dos alunos se dizem 
satisfeitos, sendo este quesito um ponto forte do Curso. 
 

 
Quanto ao relacionamento professor-acadêmico quase 80% dos alunos se dizem satisfeitos, 
sendo este quesito um ponto forte do Curso. 
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Quanto à qualidade didática, embora a maioria dos alunos tenha opinado positivamente 
(40% muito bom e 33,04% bom) quase 15% entende como regular e 7% ruim. 
 

 
A divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a 
sua realização) é considerada positivamente para mais de 80% dos alunos, torando este 
quesito um ponto forte. 
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Quanto a apresentação do plano de ensino praticamente houve unanimidade positiva, 
sendo: 90% muito bom e 2,5% bom. 
 

 
Sobre a importância para a sua formação profissional, verifica-se que mais de 50% dos 
alunos considera muito bom e quase 40% bom, tornando este item um dos pontos fortes do 
Curso. 
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Quanto à qualidade didática, no triênio, foi considerada positiva para a maioria dos alunos 
(aproximadamente 40% muito e aproximadamente 35% bom). 
 
 

 
Quanto à assiduidade e cumprimento do horário, também se traduz em ponto forte no 
triênio, pois quase 50% consideram como muito bom e quase 40% como bom. 
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Neste quesito, verifica-se um ponto forte do Curso, em que mais de 50% dos alunos 
avaliaram como muito bom em 2016, com vistas para melhorar, e aproximadamente 30% 
como bom. 
 

 
Em relação ao grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações, indica-se um 
ponto positivo do Curso, em que quase 60% dos alunos avaliaram como positivo em 2016 e 
outros 30% como bom no triênio. 
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No triênio, o relacionamento professor-aluno foi bastante positivo, sendo: quase 60% 
opinaram como muito bom em 2017, com vistas para melhoria e uma média de 25% como 
bom. Uma média de 11% avaliaram como regular. 
 
 
3.2.1.10 Avaliação das disciplinas do Curso 
 

 
Quanto à importância para a sua formação profissional, em 2017, mais de 80% dos alunos 
avaliaram positivamente, sendo 55,16% como muito bom e 30% com bom. 
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Neste quesito foi positivo, sendo 35,68% muito bom e 34,04% bom e 14,79% regular. 
 

 
Neste quesito, os alunos avaliaram positivamente, sendo: 46,01% como muito bom e 
32,16% como bom. Apenas 11,05% disseram ser regular. 
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Neste quesito, as condições foram consideradas bastante positivas, sendo 34,74% como 
muito bom e 43,43% bom e apenas 11% como regular. 
 

 
Sobre a importância para a sua formação profissional, no triênio foi observado como 
positivo para bom nos três anos. 
 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

107 

 
Neste quesito, pode-se considerar positivo, pois 30% consideram como muito bom e mais 
de 40% como bom. Entretanto, não se pode ignorar que mais de ¼ dos alunos avaliaram 
como regular, ruim e não observado. 
 

 
Neste quesito, pode-se considerar positivo, pois 40% consideram como muito bom e mais 
de 50% como bom. Entretanto, não se pode ignorar que quase 15% do alunos avaliaram 
como regular. 
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Neste quesito, verifica-se uma positividade no triênio, em que mais de 30% dos alunos 
opinaram como muito bom e mais de 45% como bom, com tendências a melhorar a cada 
ano. Entretanto, não se pode ignorar que mais de ¼ dos alunos não observam o número de 
alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas adequadas. 
  
 
3.2.1.11 Autoavaliação discente 
 

 
Quesito positivo, sendo: 51,15% muito bom e 37,40% bom. 
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Quesito positivo, sendo: 46,06% muito bom e 39% bom. 
 
 

 
Quesito positivo, sendo: 37,40% muito bom e 40,97% bom. 
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Quesito positivo no triênio, sendo: 40% muito bom (com tendências de melhoria ano após 
ano), 50% bom (com melhora de 2016 para 2017) e 12% regular nos três anos avaliados. 
 
 
 

 
 
Quesito positivo no triênio, em que mais de 80% avaliou como muito bom e bom, embora 
13% afirmam ser regulares no triênio, com perspectivas de melhora. 
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Quesito positivo, com perspectivas de melhoras ano após ano (mais de 70% avaliaram como 
muito bom ou bom), embora 12% afirmarem ser regular em 2017. 
 
3.2.1.12 Observações, sugestões e críticas dos estudantes - Integral (2501) / Noturno 

(2502) 
 
Disciplinas 
 

 Os alunos reconhecem a importância das disciplinas, mas fazem críticas aos métodos 
de condução das aulas e atividades por parte de alguns professores. Nesses casos, a 
falta de preparação e a perda de foco do conteúdo durante as aulas foram os 
principais elementos criticados. 

 
Desempenho Docente  
 

 A maioria absoluta dos docentes avaliados recebeu elogios. Contudo, há casos em 
que os alunos alegam que uma docente ministra aulas a cada quinze dias, fato que 
impacta sobre a continuidade e compressão do conteúdo. Além de alunos 
incomodados com comentários e brincadeiras realizadas por um docente em sala de 
aula.  

 
Pesquisa e Extensão  
 

 Os alunos entendem que os professores do Curso se empenham no 
desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão, mas não percebem 
contrapartida da Unidade. 

 
Infraestrutura 
 
Os principais apontamentos em relação à infraestrutura são: 
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 Iluminação insuficiente; 
 Falta de laboratórios específicos para o Curso; 
 Salas de aula sujas e desorganizadas; 
 Ar-condicionado ineficiente; 
 Remoção das turmas do Curso do bloco de origem; 
 Banheiros sem produtos para higiene (sabão e papel); 
 Falta de uma cantina/restaurante. 

 
Política de Atendimento aos Discentes 
 

 Há a solicitação de ampliação do atendimento psicossocial, em virtude do grande 
número de alunos que demandam este tipo de serviço.  

 
 
3.2.2 Avaliação interna feita pelos docentes 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 
3.2.2.1 Unidade 
 
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)? 
 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
3. Sobre a atuação docente. 

 
Avaliação positiva em todos os quesitos, sendo os pontos mais fortes a satisfação com a 
Unidade dentro da UFMS e atuação docente. E o ponto mais fraco qualidade do 
atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
 
 
3.2.2.2 Direção 
 
Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (Campus, escola, faculdade 
ou instituto) quanto à (ao)? 
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1. Acesso à Direção. 
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas 

ou não. 
3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes Cursos 

quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 

Administrativas. 
6. Transparência administrativa. 

 
 De modo geral a avaliação foi bastante positiva. Os pontos de destaque foram o 

acesso à direção, a busca de soluções de problemas pela Direção e a agilidade da 
Direção no retorno às solicitações dos professores (sejam elas positivas ou não). Os 
pontos que precisam ser melhorados de acordo com a visão dos professores é a 
transparência administrativa, a comunicação/divulgação pela Direção das decisões 
do Conselho de Campus e administrativas e a Promoção, pela Direção, da integração 
entre os professores dos diferentes Cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 

 
3.2.2.3 Condições de oferecimento do Curso 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 

matriculados nas suas disciplinas. 
3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades 

das suas disciplinas. 
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas. 
6. Matriz curricular do Curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 
7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
8. Estrutura da secretaria acadêmica - SECAC 
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9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica - SAP 

 
Os pontos positivos são: espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de 
suas disciplinas e a Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades 
pedagógicas. Os pontos que precisam ser melhorados são: Atendimento a pessoas com 
deficiência, atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios e 
Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas. Os demais pontos são regulares para bons. 
 
3.2.2.4 Coordenação de Curso 
 
Como você avalia a coordenação do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Relacionamento com professores. 
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz 

curricular. 
3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento 

das aulas em cumprimento do Plano de Ensino. 
4. Apoio às atividades de extensão. 
5. Promoção da integração entre os professores do Curso quanto às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 
6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE.  
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 
8. Transparência nas ações da coordenação. 
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Neste quesito, de acordo com o gráfico, todos os itens foram satisfatórios, embora, de 
forma quase que igualitária, segundo a opinião dos professores, é necessário observar os 
pontos em que quase ¼ dos professores disseram ser muito ruim ou não existir. 
 
3.2.2.5 Pesquisa e Extensão 
 
Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) Curso(s) relativo à (ao)? 
 

1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 
2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 
neste quesito a percepção não foi tão positiva, pois não se pode ignorar o fato de que quase 
1/3 dos professores avaliou a integração da pesquisa, do ensino e da extensão, o apoio 
institucional à pesquisa e a infraestrutura oferecida à extensão como ruins, muito ruins, ou 
péssimas e outro 1/3 caracterizou como regular. 
 
3.2.2.6 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao): 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 

 

 
 

a autoavaliação foi considerada positiva, pois os professores opinaram possuir 
conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.) e um pouco menos de conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 
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3.2.2.7 Observações, sugestões e críticas dos docentes   
 
Fragilidades  
 
Dentre as fragilidades apontadas pelos docentes do curso de Administração, destaca-se: 
 

 Defasagem na matriz curricular; 

 Deficiente integração entre curso e mercado; 

 Inexistência de estágio obrigatório para os alunos do curso; 

 Infraestrutura laboratorial (espaço físico, hardware e software); 

 Falta de apoio para atividades extra-campus. 

 

Potencialidades 

Dentre as potencialidades apontadas pelos docentes do curso de Administração, destaca-se: 

 Qualificação do corpo docente; 

 Corpo técnico-administrativo eficiente; 

 Infraestrutura das salas de aula; 

 Existência de programa de pós-graduação stricto sensu. 

 

Críticas, Sugestões e Observações 

A seguir, estão elencadas as principais críticas, sugestões e observações dos docentes do 
curso de Administração: 

 Necessidade de melhoria da infraestrutura da rede de internet; 

 Adequação dos prédios da unidade às normas de acessibilidade; 

 Alteração na localização da secretaria acadêmica; 

 Excesso de disciplinas do curso de Administração no formato “Seminários”. 
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3.2.3 Avaliação interna realizada por coordenadores 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
3.2.3.1 Condições de gestão e oferecimento do Curso 
 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a 
serem desenvolvidas na função de coordenador. 

2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

 

 
 

 Pontos positivos: Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica).  
 

 Pontos medianos: Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico) e Auxílio da 
COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica).  

 
 Pontos que precisam melhorar: Qualidade do atendimento e a disponibilidade de 

pessoal de apoio nos laboratórios e Treinamento/orientação recebido quanto às 
responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de 
coordenador. 

 
3.2.3.2 Infraestrutura 
 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 

do Curso. 
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Em relação à infraestrutura da Esan, de modo geral foi avaliada como ruim em relação 
aos equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 
do Curso, regular o espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 
acadêmicos, e bom para regular o Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 

 
3.2.3.3 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à(ao)? 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio 
e de atividades complementares, etc.). 

 

 
 
Já a autoavaliação foi considerada boa e um pouco regular em relação ao conhecimento dos 
documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação) 
e ao conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e 
de atividades complementares, etc.). 
 
 
3.2.3.4 Observações, sugestões e críticas dos coordenadores 
 
Sobre sobrecarga de tarefas, como não é clara as obrigações, existem muitas tarefas 
desviadas para a Coordenação que não deveriam ser, quais tarefas burocráticas poderiam 
ser operacionalizadas de forma informatizada? Vejo alguns exemplos como matrículas, 
disciplinas reofertadas, avaliação de aproveitamento de disciplinas, etc. 
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3.2.4 Considerações da comissão setorial  
 
Ações realizadas em 2017 para sanar fragilidades e ações: 
 
De acordo com o Relatório da Avaliação Descritiva de Coordenadores, nenhuma ação foi 
efetivada para sanar os as fragilidades do Curso. As proposições de ações a serem tomadas 
em 2018, visando a melhoria dos cursos da unidade, encontram-se no quadro do Apêndice 
1. 
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3.3 CURSO DE TURISMO (2503) 
 
Histórico do Curso 
 
O Curso foi criado ao final de 2013, com ingresso da primeira turma no primeiro semestre 
de 2014. O ano de 2014 contou com a participação de apenas um (1) professor do núcleo do 
turismo. Ao final do mesmo ano foi integrado o corpo docente mais 2 (dois) professores. 
Finalmente, em 2016 o quadro atual de docentes foi completado com a chegada de mais 2 
(dois) professores, o que viabilizou no mesmo período o afastamento de 1(um) professor 
para doutoramento. 
 
No início do ano de 2017 o Curso passou pela visita in loco da comissão de avaliação dos 
Cursos de graduação do MEC. A integração entre o corpo docente, a proposição e realização 
de atividades inovadoras como aulas de campo, a criação de novo laboratório, o aumento 
dos projetos cadastrados e das pesquisas científicas resultou em avaliação positiva e 
reconhecimento do Curso, com conceito final 4. 
 
O PPC do Curso de Turismo da ESAN foi alterado por meio da Resolução n. 08 de 08 de 
junho de 2016. As alterações contemplaram atualização dos seguintes itens: 
Fundamentação Legal; Atendimentos aos Discentes; Participação do corpo discente nas 
atividades acadêmicas e; Ementário e Bibliografia. 
 
 
Habilitação Sem habilitação 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Duração (CFE) Mínimo 3 anos, máximo 7 anos 
Duração (UFMS) 3,5 anos 
Implantação 2014 
Autorização Resolução n°67, de 25 de setembro de 2013 
Reconhecimento PORTARIA Nº 382, DE 27 DE ABRIL DE 2017 
Turno Matutino 
Número de vagas 40 
Carga horária 2500 
Coordenação Erick Pusck Wilke 

Fonte: Avaliação descritiva de coordenadores de Curso 
 
 
3.3.1 Indicadores 
 
 
O corpo docente do Curso de Administração constitui-se de Doutores, Mestres e 
Especialistas conforme apresentado na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do Curso de Turismo (2017/1) 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL TITULAÇÃO 
% Integral Parcial DE 

Doutores   8 8 89% 
Mestres   1 1 11% 
Especialistas      
TOTAL      
Regime de 
Trabalho(%)      

      
Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 

 
 
O perfil do corpo técnico administrativo está apresentado na Tabela 2. 
 
 

Tabela 2 - Perfil do corpo técnico administrativo do Curso de Turismo (2017/1) 
Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 0 - 1  1 9% 

Ensino Médio 0 - 0 - 0 - 
Graduado 3 27,5% 3 27,5% 6 55% 
Especialista 2 18% 0 - 2 18% 
Mestre 0 - 2 18% 2 18% 
Doutor 0 - 0 - 0 - 
Total 5  6  11 100% 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 

Tabela 3  – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de Turismo em 2017/1 
Indicadores Número total 
Vagas 40 
Ingressantes 39 
Matriculados 39 
Trancamentos 3 
Desligamentos 7 
Mobilidade Interna 0 
Mobilidade Externa 0 
Vagas Ociosas 12 
Concluintes  
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Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 

Tabela 4 – Disciplinas com maior índice de reprovação 
 
A coordenação tem incentivado aos professores que atualizem 
seus métodos didáticos a fim de melhor acompanhar a dinâmica 
da geração “y” e “millenial”. Além disso, está em andamento o 
processo de revitalização do PPC do Curso, essa medida deverá 
resultar em uma maior familiarização dos professores com os 
métodos mais modernos de ensino (1) e aproximar o Curso e a 
oferta de disciplinas do cenário atual e futuro no mercado 
profissional. 
 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
3.3.2 Potencialidades e fragilidades do Curso de Turismo 
 
Potencialidades: 
 

 Corpo docente capacitado e proativo. 
 Crescente inserção do Curso na sociedade civil organizada. 
 Frequente realização de atividades de natureza teórico-práticas. 
 Expansão dos projetos de pesquisa em parceria com entidades locais e regionais do 

turismo, bem como com universidades e pesquisadores. 
 Espaços didático-pedagógicos com boa iluminação e refrigeração, mobiliário novo e 

adequado para estudos ou aulas com conforto e segurança. 
 
Fragilidades: 
 

 Evasão de alunos como resultado de uma questão que envolve por um lado, a área 
do turismo e a profissão do turismólogo e, por outro, questões internas pouco claras 
e desafiadoras. 

 Demanda instável, ainda em crescimento; 
 Baixa divulgação do Curso e de sua área de atuação junto as escolas de ensino médio 

no município. 
 O PPC ainda necessita ser revitalizado tendo em vista as mais modernas tendências 

do mercado professional, técnicas formativas e didáticas e produção científica. 
 
 
3.3.3 Avaliação externa 
 
Segundo avaliação in loco MEC, os seguintes itens foram avaliados com pontuação 3: “O 
processo implantado de avaliação do ensino aprendizagem atende de maneira suficiente à 
concepção definida em seu PPC. Além de duas avaliações obrigatórias, o aluno poderá 
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realizar a prova substitutiva e deve ter ao menos 60% de aproveitamento. O formato da 
avaliação é definido pelo docente do Curso, podendo este aplicar provas em diferentes 
formatos, trabalhos, relatórios, etc. A frequência também é um instrumento de avaliação, 
onde o aluno pode ter até 25% de faltas para ser aprovado. Não existe uma descrição 
detalhada do processo avaliativo ou métodos diferenciados para avaliação descritos no 
PPC”. 
 
3.3.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 

 
2016 2017 

Escassez de recursos financeiros; Parcerias com a iniciativa pública e privada 
Quadro docente em capacitação, necessitando de 
afastamento. 

As necessidades de afastamento foram atendidas 
satisfatoriamente. 

Evasão de alunos como resultado de uma questão 
que envolve a área do turismo e a profissão do 
turismólogo e não apenas do Curso em si. 

Revisão e atualização do PPC; Parceria com SEBRAE 
e instituições do trade turístico. O Curso ainda está 
carente de ações para sanar essa fragilidade. 

Demanda instável, ainda em crescimento;  
Curso não está totalmente consolidado. A consolidação deverá ser obtida nos próximos 

anos. Na atualidade, o Curso está sendo 
reconhecido pelo trade turístico e pela academia. 

 
 
3.3.5 Avaliação interna pelos discentes – Curso de Administração Integral (2501) 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto e a evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1). 
 
Os gráficos demonstram os dados completos dos indicadores avaliados em 2017/1 e a 
evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1).  
 
O gráfico, a seguir, apresenta a participação discente na avaliação de 2017/1.  
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Neste Semestre Letivo contou-se com a participação de aproximadamente 27% dos alunos 
do Curso de Turismo da Esan (2503) que responderam ao questionário de autoavaliação. 
Foram realizadas campanhas e sensibilizações na página do Facebook, visitas nas salas de 
aula e encaminhamento dos alunos aos laboratórios de informática.  

 
3.3.5.1 Avaliação acadêmica do Curso 

 
Na avaliação de 2017, no quesito sobre o conhecimento do Projeto Politico Pedagógico do 
Curso de turismo 78,26% dos alunos afirmam conhecer o PPC e somente 21,74% não 
conhecem. 
 

 
No gráfico referente a avaliação dos discentes em 2017 sobre a adequação do Curso 
perante as exigências da sociedade e do perfil profissional desejado, percebe-se que a 
maioria dos alunos tem uma avaliação positiva, sendo que 52,17% consideram que é bom e 
13,04% considera muito bom.   
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Na análise do triênio sobre a adequação do Curso perante as exigências da sociedade e do 
perfil profissional desejado, percebe-se que a avaliação positiva se mantem no decorrer dos 
3 anos.   
 
 

 
 
Na avaliação de 2017, no que tange a matriz curricular do Curso, os discentes tem uma 
avaliação muito difusa, dividindo as opiniões de avaliação da matriz considerando entre 
muito boa, boa, regular e ruim.  
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Na avaliação de 2017, no quesito atuação/qualidade dos professores do Curso, verifica-se 
uma avaliação positiva, sendo que 60,87% dos alunos consideram boa e 21,74% consideram 
muito boa. A nota média de avaliação é 4,04, sendo considerada boa.  
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Na avaliação de 2017, no quesito estágio obrigatório, muitos alunos responderam que não 
foi observado (43,48%) pelo fato do estágio obrigatório iniciar somente no meio do Curso.  
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Quanto ao oferecimento de atividades complementares, na avaliação de 2017, percebe-se 
que a avaliação é positiva. 

  

 
 
No que tange ao Trabalho de conclusão de Curso, na avaliação de 2017, percebe-se que a 
avaliação é positiva, sendo que 21,74% dos alunos não observaram essa questão em virtude 
de não ter cursado a disciplina ainda.  
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No que tange ao trabalho de conclusão de Curso, na análise do triênio, percebe-se que a 
avaliação é positiva, sendo que o percentual de alunos que não observaram essa questão se 
mantem elevado, em virtude de não ter cursado a disciplina ainda, verifica-se também que 
de 2015 para 2017 houve um aumento no percentual de alunos que responderam que é 
bom. 
 
 

 
No que tange a questão do Siscad, na valiação de 2017, percebe-se que a avaliação é 
positiva. 
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Na avaliação de 2017, no quesito atuação dos representantes discentes nos orgãos 
colegiados e de centro acadêmicos do seu Curso, a avaliação é positiva, sendo que a nota 
média de avaliação é 4, sendo classificada como boa. 
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3.3.5.2 Avaliação da coordenação de Curso 
 
 
Em relação à disponibilidade e atenção aos acadêmicos por parte do coordenador do Curso, 
verifica-se que na avaliação de 2017 a média é 3,22, estando entre regular e bom. Vale 
ressaltar que 13,04% consideram muito ruim e 8,70% consideram muito bom, percebe-se 
que as opiniões são muito divergentes, mas de forma geral o Curso necessita trabalhar 
estratégias para melhorar essa atenção aos alunos.  

  

 
Na análise do triênio, nota-se uma tendência de considerável aumento de regular em 2017 
se comparado com 2016. De modo geral, a percepção segundo os alunos ficou de regular 
para bom. 
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Em relação à divulgação das informações do Curso (PPC – Projeto Pedagógico de Curso, 
Matriz Curricular, locais e horários), de acordo com a opinião dos discentes na avaliação de 
2017 a média foi 3,17, ficando entre regular e bom, percebe-se no gráfico que nenhum 
discente afirma ser muito ruim e que 8,70% afirmam ser muito boa.  

 
 
No gráfico de avaliação no triênio, houve maior concentração de bom para regular com um 
aumento na percepção regular e ruim em 2017. 
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Quanto à orientação sobre as atividades de pesquisa e extensão na avaliação de 2017 
percebe-se que a média é de 3,26, esta pontuação está entre a categoria avaliativa de 
regular e bom, sendo que 13, 04% dos discentes consideram muito boa a orientação.  
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Já na análise do no triênio, percebe-se que houve uma melhora em 2016 em comparação 
com 2015 e uma piora na opinião de 2017. 
3.3.5.3 Avaliação da infraestrutura do Curso  

 
Sobre a qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 
práticas (e transporte a elas) de 2017, percebe-se no gráfico que a maioria dos alunos 
respondeu entre bom (31,58%) e regular (36,84%). A média de avaliação é de 3,33. Vale 
ressaltar que o Curso de turismo não tem laboratórios específicos para o Curso, sendo que 
os laboratórios utilizados pelo Curso são: laboratório de informática e observatório de 
turismo.   

 
 
Quanto ao quesito sobre o funcionamento das instalações dos laboratórios, unidade de 
aulas práticas (e transporte a elas), na análise do triênio, verifica-se que houve uma queda 
na qualidade na opinião dos alunos no comparativo de 2015 e 2016. Parte dessa percepção 
pode ser associada a falta de laboratórios específicos do Curso. 
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Quanto aos recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 
equipamentos, sistemas e internet), na avaliação de 2017 a nota média é de 3,79 sendo 
considerada entre regular e boa.  Se somarmos a porcentagem de discentes que consideram 
os recursos computacionais muito bons (21,05%) e os que consideram bons (42,11%) 
verifica-se que a maioria faz uma avaliação positiva dos recursos. 

.  
Na análise do triênio, quanto aos recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas 
práticas, equipamentos, sistemas e internet), percebe-se que na avaliação de 2015 a 
maioria considerou regular, que em 2016 e 2017 houve uma melhora nas opiniões. 
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No quesito sobre qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e 
conservação das salas de aula) a avaliação de 2017 apresentou a nota média de 3,32, sendo 
classificada entre regular e boa.  
 
 

 
Em relação à qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) 
das salas de aula, na avaliação do triênio, verifica-se um aumento da percepção positiva, de 
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regular, ruim e muito ruim, para boa e muito boa no comparativo de 2015 para 2016 e 
2017. 
 
 

 
 
As condições físicas dos sanitários foram consideradas de regulares para boas em 2017, com 
a média de 3,32.  
 
 
 
 

 
No triênio, a avaliação das condições sanitárias teve uma piora diminuindo a porcentagem 
de alunos que consideram muito boa e aumentando a porcentagem de regular e ruim. 
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No atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais na avaliação de 2017, 
verifica-se uma não observação nesse quesito em uma grande parcela dos discentes 
(31,58%) não observaram essa questão. A média de avaliação é de 3,08, sendo classificado 
entre o regular e bom. Essa sem dúvida é uma questão que deve ser melhorada na UFMS. 

 
No triênio, verifica-se que de 2015 para 2016 houve uma melhora na percepção da 
qualidade do atendimento PNE, mas que em 2017 essa percepção de qualidade sofre uma 
queda e existem um aumento no percentual de alunos que não observaram essa questão. 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

139 

 
 
Segundo o gráfico, quanto aos serviços de segurança, em 2017 a situação indicada reflete 
uma opinião entre e boa e regular, com uma media de 3, 37.

 
No triênio, verifica-se que em 2016 muitos alunos consideravam como boa a segurança 
(42,86%), mas nesse mesmo ano 28,57% considerava ruim, essa percepção vai variar de 
acordo com diversos aspectos individuais e de uso dos espaços da UFMS, quando se 
compara o triênio percebe-se que em 2017 houve um aumento na porcentagem de alunos 
que consideram regular e ruim a segurança. 
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No quesito disponibilidade de espaços para lazer e convivência, na avaliação de 2017 
verifica-se a maioria considera regular (42,11%) e boa (36,64%) resultado esse que se 
configura na nota média que é 3,32. 

 
Na análise do triênio referente à  “disponibilidade de espaços para lazer e convivência” 
nota-se uma melhora comparando 2015 com 2016.  
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Segundo os dados da pesquisa, mais da metade dos alunos opinaram que os serviços da 
limpeza são bons, somados aos 15, 79% que o consideram como muito bom percebe-se 
uma grande maioria de alunos que avaliam muito bem a limpeza. Apesar dessa percepção a 
média da avaliação é de 3,79 sendo considerada entre regular e bom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na análise do triênio, quanto aos serviços de limpeza e conservação de edificações e da 
infraestrutura, verifica-se que a maioria dos alunos opinaram como boa e muito boa a 
limpeza nos 3 anos, mas houve um aumento na porcentagem de alunos que consideram 
regular ou ruim a limpeza em 2017.   
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No que se refere aos serviços prestados pela cantina e lanchonetes, vale ressaltar que não 
existe cantina ou lanchonete na ESAN, assim, na avaliação de 2017 verifica-se uma 
porcentagem significativa que afirma que não se aplica (31,48%), as outras avaliações são 
referentes aos produtos vendidos no período do intervalo por pessoas autônomas. Nesse 
cenário, a nota média é 2,31, sendo classificada entre regular e ruim.  
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Em relação aos serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas 
internas da Unidade Setorial no triênio a porcentagem de alunos que considera que não se 
aplica aumento em virtude da existência de uma cantina localizada no bloco do Curso de 
química que era utilizada pelos alunos do Curso até o ano de 2016. Percebe-se que em 2017 
houve um aumento considerável na porcentagem de alunos que consideram muito ruim e 
que não se aplica. 

 
 

 
 
Quando se trata das instalações físicas da biblioteca a média da nota de avaliação é 3,82. 
Vale ressaltar, que 63,16% dos alunos consideram as instalações boas. O Curso de turismo 
utiliza as instalações da biblioteca central da cidade universitária-Campo Grande. 
 

 
 
No triênio, a percepção dos alunos referente as instalações físicas da biblioteca do campus 
melhoram, sendo que 2015 a 2017 houve um aumento no percentual que responderam que 
são boas as instalações e uma queda no percentual que responderam regular. 
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Em relação à disponibilidade do acervo da biblioteca (quanto à adequação ao Curso), na 
avaliação de 2017, as respostas se dividiram entre bom, regular e ruim. O cálculo 
automático da média geral indica uma avaliação entre regular para boa. 

 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

145 

 
No triênio, a disponibilidade do acervo da biblioteca (quanto à adequação ao Curso), indica 
uma tendência de aumento de avaliação de boa no decorrer dos anos e diminuição da 
percepção de regular comparando com 2015. No ano de 2016 percebe-se que alguns alunos 
classificaram como muito ruim e que não se aplica.  

 
3.3.5.4 Avaliação da pesquisa e extensão do Curso  
 

Na avaliação de 2017, quando se trata das oportunidades para participar de projetos 
de pesquisas, a média de nota é 3,81. Vale ressaltar, que a grande maioria dos alunos 
consideram que são boas as oportunidades de participação em projetos de pesquisa 
(70,59%).   
 

 
Na análise do triênio, quanto às oportunidades para participar de projetos de pesquisas, 
percebe-se uma melhora significativa, principalmente do ano de 2017. Esse resultado é 
coerente com a chegada de novos professores da área especifica do Curso que possibilitou 
aos acadêmicos a participação dos projetos de pesquisa. 
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Quanto às oportunidades para participar de programas/projetos de extensão, na avaliação 
de 2017 percebe-se que a maioria dos alunos avaliam como boas as oportunidades 
(52,94%), sendo a nota média de avaliação de 3,63. 

 
 
 
Na análise do triênio, quanto às oportunidades para participar de programas/projetos de 
extensão, observa-se uma melhora em 2016 e 2017,  em relação a 2015. 
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Quando se trata da relação à qualidade das atividades de extensão, como complemento à 
formação acadêmica, na avaliação de 2017, verifica-se que 47,06% dos alunos considera 
boa, sendo que 23,53% acreditam que não se aplica ou não observou. A média de nota da 
avaliação é 3,77.  

 
 
Na análise da qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação 
acadêmica, no triênio, percebe-se que de 2015 para 2016 e 2017 houve uma melhora na 
opinião dos alunos. 
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Quanto ao apoio da Instituição para a participação em eventos externos, na avaliação de 
2017, verifica-se a maioria tem uma avaliação positiva, sendo que 23,53% acreditam ser 
muito bom e 41,18% responderam que é bom.   
 

 
Na análise do triênio referente ao apoio da Instituição para a participação em eventos 
externos, verifica-se a opinião dos alunos melhorou muito, mas cabe ressaltar que uma 
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porcentagem muito grande ainda considera regular na avaliação de 2017.

 
 
 
 
3.3.5.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  
 
 
Quanto às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, na avaliação de 2017, de 
acordo com a opinião dos alunos, a média da nota de avaliação é 3,77. Percebe-se que a 
maioria dos alunos considera boa (42,86%) ou muito boa (14,29%). No entanto, de 35,71% 
acredita ser regular. 

 

 
 
 
 
 
Na análise do triênio, quanto às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, percebe-
se uma melhora no ano de 2017 quando comparado com 2015 e 2016. 
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Em relação aos serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS, na avaliação de 2017, 
verifica-se que 28, 57% dos alunos não observou ou considera que não se aplica e 35,71% 
responderam que é  bom.

 
 

Na análise do triênio, em relação aos serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS, 
verifica-se houve uma piora no comparativo de 2015 para 2016 e uma melhora de 2016 
para 2017. 
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3.3.5.6 Avaliação da organização e gestão do Curso  
 
Em relação ao atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 
acadêmica, na avaliação de 2017, nota-se que 50% dos alunos consideram bom o 
atendimento. 
 

 
 
 
 
Na análise do triênio, em relação ao atendimento prestado pelos técnicos-administrativos 
da sua unidade setorial acadêmica, nota-se uma melhora no atendimento prestado na 
opinião dos discentes no decorrer dos anos. 
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Em relação à participação nos processos decisórios, na avaliação de 2017, observa-se que 
grande parte dos alunos considera como regular 42,86%), outro fator preocupante é que 
21,43% dos alunos considera que a participação nos processos decisórios não se aplica. Essa 
questão merece ser tratada, pois percebe-se que grande parte dos alunos do Curso não se 
sente plenamente representado nas decisões na unidade. 
 

 
 
Na análise do triênio, em relação à participação nos processos decisórios, observa-se que 
grande parte dos alunos considera como regular nos anos de 2016 e 2017, e se 
compararmos com o ano de 2015 houve uma queda significativa no percentual de alunos 
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que acreditava ser boa a participação nos processos decisórios.

 
 
 
 
 
Na avaliação de 2017, no que tange a atuação do DCE, percebe-se que 35,71% dos alunos 
não observaram, sendo que 28,57% consideram boa e  28,57% consieram regular. 
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Quanto às melhorias realizadas no Curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 
autoavaliações anteriores, na avaliação de 2017 observa-se que 28,57% acredita que não se 
aplica ou não foi observado. A média da nota de avaliação é de 2,80, sendo classificada 
entre regular e ruim. 

 

 
Quanto às melhorias realizadas no Curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 
autoavaliações anteriores, no triênio, verifica-se uma relevante concentração da não 
observação e na avaliação regular por parte da visão dos alunos. 
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3.3.5.7 Avaliação da comunicação com a sociedade  
 
 
Na avaliação de 2017, ao se observar o quesito referente à divulgação das atividades, 
verificou-se uma avaliação positiva, sendo que 57,14% dos discentes consideraram boa e 
21,43% consideraram muito boa a divulgação. 

 
 
Ao se observar o quesito referente à divulgação das atividades, na análise do triênio, foi 
possível observar uma melhora na opinião dos alunos quando parados os anos de 2015 e 
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2017.

 
 
Na avaliação de 2017, em relação à qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, verifica-se 
que 50% dos alunos avaliam como bom. Vale ressaltar, que 14,29% não observaram, 
provavelmente por não terem utilizado o serviço. 
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Em relação ao portal da UFMS, na avaliação de 2017, nota-se uma avaliação positiva do site, 
sendo que 57,14% dos alunos avaliam como bom e 14,29% responderam ser muito bom. 
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Na análise do triênio, em relação ao portal da UFMS, nota-se uma percepção positiva, com 
uma melhora significativa em 2017.

 
 
Quanto ao portal da Esan, na avaliação de 2017, as opiniões se dividem entre os que 
acreditam ser bom e os que afirmam ser regular, vale ressaltar que 21,43% dos alunos não 
observou o site.  
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3.3.5.8 Avaliação da responsabilidade social  
 
 
No que tange as atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social, 
na avaliação de 2017, percebe-se que 57,89% dos alunos acreditam que são boas. 

 
No triênio, na análise das atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão 
social, percebe-se uma melhora na avaliação dos discentes no decorrer dos anos. 
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Na avaliação de 2017, em relação à interação da UFMS com a comunidade regional [...], 
verifica-se que a maioria dos alunos consideram boa (42,11%) ou muito boa (21,05%) a 
integração da UFMS com a comunidade. 

 
 
Em relação à interação da UFMS com a comunidade regional [...], verifica-se uma percepção 
positiva dos alunos quando analisamos o triênio. 
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3.3.5.9 Avaliação dos docentes do Curso  pelos discentes 
 
Na avaliação de 2017, no que tange à qualidade didática, percebe-se que a maioria dos 
alunos tem uma opinião positiva, sendo que 40% consideram muito boa e 28% consideram 
boa. 
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Na avaliação de 2017, quanto à assiduidade e cumprimento do horário, verifica-se que a 
avaliação dos discentes é muito positiva, sendo que 52% responderam que é muito boa e 
32% responderam que é boa. 

 

 
 
A assiduidade e cumprimento do horário, também se traduz em ponto forte no triênio, já 
que as opiniões dos alunos se mantem muito positiva. 
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Na avaliação de 2017, quanto à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro 
e fora de sala a aula, percebe-se que os alunos têm uma opinião positiva, sendo que 40% 
consideram muito boa e 32% consideram boa a disponibilidade.  Esse é um dos pontos 
fortes do Curso. 

 
Na análise do triênio, quanto à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro 
e fora de sala a aula, percebe-se a melhora no comparativo de 2015 para 2016 e uma 
pequena piora no comparativo de 2016 para 2017. 
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Na avaliação de 2017, quando se trata do grau de coerência entre o conteúdo ministrado e 
as avaliações dos docentes do Curso, verifica-se um ponto forte, pois a maioria dos 
discentes consideram muito bom (54%) ou bom (24%). 

 
Na análise do triênio, em relação ao grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações, verifica-se uma melhora a cada ano. 
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Na avaliação de 2017, quando se trata do relacionamento professor-acadêmico, verifica-se 
uma avaliação positiva dos alunos, sendo que 46% consideram muito bom e 36% 
consideram bom. Sem dúvida esse é um ponto forte do Curso. 

 
 
Na análise do triênio, quando se trata do relacionamento professor-acadêmico, verifica-se 
uma avaliação positiva dos alunos no decorrer dos 3 anos. 
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Na avaliação de 2017, a divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até 
dez dias úteis após a sua realização) é considerada positivamente para 80% dos alunos, 
tornando este quesito um ponto forte. 

 
Na avaliação de 2017, quanto a apresentação do plano de ensino, verifica-se que a avaliação 
é positiva, sendo que 82% dos alunos responderam que é muito bom. 
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3.3.5.10 Avaliação das disciplinas do Curso 
 
 
Na avaliação de 2017, quando se trata da importância das disciplinas para a formação 
profissional, verifica-se que 57,32% dos alunos considera muito bom e 28,05%  consideram 
bom, tornando este item um dos pontos fortes do Curso. 

  
Na análise do triênio, quando se trata da importância para a sua formação profissional, 
verifica-se que a avaliação positiva das disciplinas se mantém no decorrer dos anos.  
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A avaliação dos discentes quanto a disponibilidade de bibliografia em 2017 é positiva, já que 
40,24% consideram boa e 26,83% consideram muito boa. 
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No quesito adequação dos conteudos da disciplina a proposta do Curso, na avaliação de 
2017 verifica-se que a maioria dos alunos tem uma avaliação positiva, sendo que 35,37% 
consideram muito boa e 31,71% consideram boa.  

 

 
Na avaliação de 2017, no quesito número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço 
físico das aulas práticas, verifica-se uma avaliação positiva, sendo que 37,80% consideram 
bom e 19,51% consideram muito bom. Vale ressaltar, que 18,29% considera que não se 
aplica por não terem laboratórios e espaços físicos específicos para as aulas práticas do 
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Curso.

 

 
 
 
3.3.5.11 Autoavaliação discente 
 
Na autoavaliação dos discentes de 2017, no que tange a participação e dedicação nas 
atividades, verifica-se que a percepção dos alunos é positiva.     
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Na análise do triênio, no que tange a participação e dedicação nas atividades, verifica-se 
que a avaliação positiva se mantem nos 3 anos. 

 
Na avaliação de 2017, no que tange a pontualidade de início ao termino das aulas, verifica-
se que a avaliação positiva, sendo que 55,36% dos alunos consideram muito boa e 32,14% 
dos alunos consideram boa.  
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Na análise do triênio, no que tange a pontualidade de início ao termino das aulas, verifica-se 
que a avaliação positiva se mantem nos 3 anos. 
 

 
Quanto a assimilação dos conteúdos, nas avaliação de 2017, percebe-se que os discentes 
tem uma avaliação positiva. 
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Na análise do triênio, quanto a assimilação dos conteúdos, verifica-se que os discentes tem 
uma avaliação positiva no decorrer dos 3 anos. 

 

 
 
 
 
3.3.5.12 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 
Disciplinas 
 

 Os alunos reconhecem a importância das disciplinas, mas fazem críticas aos métodos 
de condução das aulas e atividades por parte de alguns professores.  

 Nesses casos, a falta de preparação e a perda de foco do conteúdo durante as aulas 
foram os principais elementos criticados. 

 
Desempenho Docente  
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 A maioria absoluta dos docentes avaliados recebeu elogios. Contudo, há casos em 
que os alunos alegam que uma docente ministra aulas a cada quinze dias, fato que 
impacta sobre a continuidade e compressão do conteúdo.  

 Além de alunos incomodados com comentários e brincadeiras realizadas por um 
docente em sala de aula.  

 
Pesquisa e Extensão  
 

 Os alunos entendem que os professores do Curso se empenham no 
desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão, mas não percebem 
contrapartida da unidade. 

 
Infraestrutura 
 
Os principais apontamentos em relação à infraestrutura são: 
 

 Iluminação insuficiente; 
 Falta de laboratórios específicos para o Curso; 
 Salas de aula sujas e desorganizadas; 
 Ar-condicionado ineficiente; 
 Remoção das turmas do Curso do bloco de origem; 
 Banheiros sem produtos para higiene (sabão e papel); 
 Falta de uma cantina/restaurante. 

 
Política de Atendimento aos Discentes 
 

 Há a solicitação de ampliação do atendimento psicossocial, em virtude do grande 
número de alunos que demandam este tipo de serviço.  

 
3.3.6 Avaliação interna feita pelos docentes 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 
3.3.6.1 Unidade 
 
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)? 
 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
3. Sobre a atuação docente. 
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Avaliação positiva em todos os quesitos, sendo os pontos mais fortes a satisfação com a 
Unidade dentro da UFMS e atuação docente. E o ponto mais fraco qualidade do 
atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
 
 
3.3.6.2 Direção 
 
Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (Campus, escola, faculdade 
ou instituto) quanto à (ao)? 
 

1. Acesso à Direção. 
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas 

ou não. 
3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes Cursos 

quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 

Administrativas. 
6. Transparência administrativa. 

 
 De modo geral a avaliação foi bastante positiva. Os pontos de destaque foram o 

acesso à direção, a busca de soluções de problemas pela Direção e a agilidade da 
Direção no retorno às solicitações dos professores (sejam elas positivas ou não). Os 
pontos que precisam ser melhorados de acordo com a visão dos professores é a 
transparência administrativa, a comunicação/divulgação pela Direção das decisões 
do Conselho de Campus e administrativas e a Promoção, pela Direção, da integração 
entre os professores dos diferentes Cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 
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3.3.6.3 Condições de oferecimento do Curso 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 

matriculados nas suas disciplinas. 
3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades 

das suas disciplinas. 
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas. 
6. Matriz curricular do Curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 
7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
8. Estrutura da secretaria acadêmica - SECAC 
9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica - SAP 

 
Os pontos positivos são: espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de 
suas disciplinas e a Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades 
pedagógicas. Os pontos que precisam ser melhorados são: Atendimento a pessoas com 
deficiência, atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios e 
Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas. Os demais pontos são regulares para bons. 
 
3.3.6.4 Coordenação de Curso 
 
Como você avalia a coordenação do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Relacionamento com professores. 
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz 

curricular. 
3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento 

das aulas em cumprimento do Plano de Ensino. 
4. Apoio às atividades de extensão. 
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5. Promoção da integração entre os professores do Curso quanto às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE.  
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 
8. Transparência nas ações da coordenação. 

 
Neste quesito, de acordo com o gráfico, todos os itens foram satisfatórios, embora, de 
forma quase que igualitária, segundo a opinião dos professores, é necessário observar os 
pontos em que quase ¼ dos professores disseram ser muito ruim ou não existir. 
 
3.3.6.5 Pesquisa e Extensão 
 
Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) Curso(s) relativo à (ao)? 
 

4. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 
5. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 
6. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 
neste quesito a percepção não foi tão positiva, pois não se pode ignorar o fato de que quase 
1/3 dos professores avaliou a integração da pesquisa, do ensino e da extensão, o apoio 
institucional à pesquisa e a infraestrutura oferecida à extensão como ruins, muito ruins, ou 
péssimas e outro 1/3 caracterizou como regular. 
 
3.3.6.6 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao): 
 

3. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 
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4. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 

 

 
 

a autoavaliação foi considerada positiva, pois os professores opinaram possuir 
conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.) e um pouco menos de conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 

 
 
3.3.6.7 Observações, sugestões e críticas dos docentes   
 
Fragilidades  
 
Dentre as fragilidades apontadas pelos docentes do Curso de Turismo, destaca-se: 
 

 Diversas deficiências na gestão do coordenador de Curso, sendo as mais recorrentes: 
concentração das decisões e baixa capacidade de gerenciar conflitos; 

 falta de coesão e harmonia entre os membros do corpo docente; 
 projeto Pedagógico inadequado; 
 pouca divulgação do Curso na sociedade; 
 falta de laboratórios específicos de Meios de Hospedagem, Eventos, Alimentos e 

Bebidas, Agenciamento entre outros; 
 corpo docente pouco comprometido com o desenvolvimento do Curso em 

atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão; 
 número reduzido de docentes com formação na área do Curso. 

 

Potencialidades 

Dentre as potencialidades apontadas pelos docentes do Curso de Turismo, destaca-se: 

 Potencial turístico do estado de Mato Grosso do Sul; 
 Grande número de players da indústria do turismo em Campo Grande; 
 Qualificação do corpo docente; 
 Revista Científica Ateliê do Turismo; 
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 Possibilidade de verticalização do Curso a partir de programa de pós-graduação 
stricto sensu; 

 Aproveitamento dos professores que atuam no campus de Aquidauana. 

 

Críticas, Sugestões e Observações 

A seguir, estão elencadas as principais críticas, sugestões e observações dos docentes do 
Curso Turismo: 

 Necessidade de discussão sobre o turno de oferta do Curso; 
 Solicitar a reorganização das salas de trabalho (layout, mobiliário, divisão por área e 

etc.); 
 Solicitar ao NDE do Curso que faça o levantamento e análise das deficiências do PPC 

para que uma nova proposta seja elaborada. 

 

3.3.7 Avaliação interna realizada por coordenadores 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
3.3.7.1 Condições de gestão e oferecimento do Curso 
 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a 
serem desenvolvidas na função de coordenador. 

2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

 

 
 

 Pontos positivos: Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica).  
 

 Pontos medianos: Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico) e Auxílio da 
COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica).  
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 Pontos que precisam melhorar: Qualidade do atendimento e a disponibilidade de 

pessoal de apoio nos laboratórios e Treinamento/orientação recebido quanto às 
responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de 
coordenador. 

 
3.3.7.2 Infraestrutura 
 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 

do Curso. 
 

 
 

Em relação à infraestrutura da Esan, de modo geral foi avaliada como ruim em relação 
aos equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 
do Curso, regular o espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 
acadêmicos, e bom para regular o Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 

 
3.3.7.3 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à(ao)? 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio 
e de atividades complementares, etc.). 
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Já a autoavaliação foi considerada boa e um pouco regular em relação ao conhecimento dos 
documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação) 
e ao conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e 
de atividades complementares, etc.). 
 
3.3.7.4 Observações, sugestões e críticas dos coordenadores 
 
Sobre sobrecarga de tarefas, como não é clara as obrigações, existem muitas tarefas 
desviadas para a Coordenação que não deveriam ser, quais tarefas burocráticas poderiam 
ser operacionalizadas de forma informatizada? Vejo alguns exemplos como matrículas, 
disciplinas reofertadas, avaliação de aproveitamento de disciplinas, etc. 
 

3.3.8 Considerações da comissão setorial  
 
Ações realizadas em 2017 para sanar fragilidades e ações: 
 
De acordo com o Relatório da Avaliação Descritiva de Coordenadores, nenhuma ação foi 
efetivada para sanar os as fragilidades do Curso. As proposições de ações a serem tomadas 
em 2018, visando a melhoria dos cursos da unidade, encontram-se no quadro do Apêndice 
1. 
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3.4 CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS (2504) 
 
Histórico do Curso 
 
O Curso de Ciências Contábeis da Esan-UFMS nasceu de uma iniciativa conjunta entre 
professores contadores, entidades de classe e profissionais da contabilidade, que 
compreenderam a importância e a necessidade do Curso ciências contábeis no campus de 
Campo Grande, como fator preponderante para o crescimento da profissão contábil em 
Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Diante desses aspectos, foi pensado em uma 
proposta que atendesse as exigências curriculares, mas que contemplasse as 
particularidades do Mato Grosso do Sul. 
 
Considerando que esta IES oferta apenas Curso superior em Ciências Contábeis no interior 
do Estado, nos municípios de Corumbá e Três Lagoas, e que a capital do Mato Grosso do Sul 
possui somente o Curso em instituições privadas, atribui-se ao Curso de Ciências Contábeis 
da ESAN-UFMS a responsabilidade em formar e preparar profissionais para atuar 
prontamente nos seguintes segmentos: públicos, econômicos e do terceiro setor, 
necessários para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. 
 
A capital Campo Grande, com população de aproximadamente 850 mil habitantes 
(estimativa IBGE, 2014), possui, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso do Sul – JUCEMS (10/2016), 84.763 empresas ativas, sendo que em 2016 até o mês 
10/2016 ocorreram os seguintes eventos: foram constituídas 4.402 novas empresas; foram 
realizadas 20.304 alterações contratuais; 2.046 empresas foram extintas; 864 filiais foram 
constituídas; foram realizadas 502 alterações contratuais de filiais e foram extintas 390 
filiais.  
 
Tais números evidenciam a realidade e o potencial de atuação do profissional de 
contabilidade, bem como se apresenta como um amplo campo de estudo, pesquisa e 
atuação para os graduandos do Curso de Ciências Contábeis da Esan-UFMS, de maneira que 
as ações, programas e diretrizes do Curso possam direcionar e conduzir o acadêmico em 
maior proximidade com as práticas de pesquisa e de mercado no âmbito da Contabilidade e 
da sociedade. 
 
A partir dos objetivos firmados no PPC, o Curso de Ciências Contábeis da Esan-UFMS busca 
materializar a relação de proximidade entre as atividades acadêmicas e as organizações 
públicas e privadas localizadas na Capital, no Estado e no Brasil. 
 
Habilitação Bacharelado em Ciências Contábeis 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Duração (CFE) Mínima 4 anos, Máxima 6 anos 
Duração (UFMS) 4 anos 
Implantação 2014 
Autorização COUN/UFMS no 383, de 31/10/2013 
Reconhecimento Em fase de reCurso. 
Turno Integral e Sábado - Manhã e Tarde 
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Número de vagas 60 vagas 
Carga horária 3.000 horas 
Coordenação Prof. Luiz Miguel Renda dos Santos 

Fonte: Avaliação descritiva de coordenadores de Curso 
 
 
3.4.1 Indicadores 
 
 
O corpo docente do Curso de Ciências Contábeis constitui-se de Doutores, Mestres e 
Especialistas conforme apresentado na Tabela 1.  
 
Tabela 1 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do Curso de C. Contábeis (2017/1) 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL 
TITULAÇÃO 
% Integral Parcial DE 

Doutores - - 8 8 89% 
Mestres - - 1 1 11% 
Especialistas - - - - - 
TOTAL - - 100%  100% 
Regime de 
Trabalho(%) - - 100%   
      

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
O perfil do corpo técnico administrativo está apresentado na Tabela 2. 
 
 

Tabela 2 - Perfil do corpo técnico administrativo do Curso de C. Contábeis (2017/1) 
Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 0 - 1  1 9% 

Ensino Médio 0 - 0 - 0 - 
Graduado 3 27,5% 3 27,5% 6 55% 
Especialista 2 18% 0 - 2 18% 
Mestre 0 - 2 18% 2 18% 
Doutor 0 - 0 - 0 - 
Total 5  6  11 100% 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
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Tabela 3 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de C. Contábeis (2017/1) 
Indicadores Número total 
Vagas 60 
Ingressantes 60 
Matriculados 219 
Trancamentos 18 
Desligamentos 10 
Mobilidade Interna 8 
Mobilidade Externa 42 
Vagas Ociosas ? 
Concluintes  

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 

Tabela 4 – Disciplinas com maior índice de reprovação 
 

Contabilidade Tributária, 
Contabilidade de Custos, 
Contabilidade Societária, 
Administração Financeira 

 
Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 

 
 
3.4.2 Potencialidades e fragilidades 
 
Potencialidades 
 

 Existência de grupos de pesquisa respaldados pelo Programa de Mestrado em 
Ciências Contábeis; 

 possibilidade de formação continuada pelo Mestrado existente; 
 tratar-se de um Curso em Universidade Publica e na UFMS; 
 grande  mercado de trabalho. 
 

Fragilidades 
 

 Número reduzido de professores; 
 professores existentes envolvidos em outras demandas da instituição; 
 Matriz Curricular desatualizada e inconsistente com a formação do egresso 

pretendida; 
 Curso somente noturno (acreditamos que um Curso diurno também poderia 

absorver demanda significativa, proporcionando melhor distribuição de tarefas nas 
atividades do Curso); 
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 número elevado de alunos em sala de aula nos primeiros semestres, devido às 
transferências provenientes de outros Cursos; 

 professores lecionando disciplinas fora de suas competências originárias; 
 demora na contratação de professores substituto; 
 elevado índice de evasão; 
 pouca relação do corpo docente com o mercado e classe contábil; 
 acervo da biblioteca; 
 laboratório reduzido; 
 falta de uma sala para coordenação; 

 
3.4.3 Avaliação externa 

 
 Avaliação externa com nota 3 (aguardando recurso); 
 Curso novo, não realizou Enade; 
 reavaliação do PPC e Matriz Curricular (algumas propostas já foram elaboradas pelo 

NDE; 
 solicitação para abertura de concurso público para novos professores (em 

andamento). 
 
 
 
3.4.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 
 

 Indicar se em 2017 as ações apontadas no relatório de 2016 foram 
desenvolvidas/cumpridas, para manter as potencialidades do Curso; 

 citar as ações a serem desenvolvidas, em 2018, visando manter as potencialidades 
do Curso, indicando os responsáveis pela execução das ações; 

 Propor disciplinas no PPC voltadas para questões profissionais, ambientais e de 
âmbito local (responsável: NDE) 

 indicar se as ações apontadas em 2016 foram satisfatoriamente desenvolvidas, em 
2017, para sanar ou minimizar as fragilidades do Curso; 

 citar as ações a serem desenvolvidas, em 2018, visando minimizar ou eliminar as 
fragilidades do Curso, indicando os responsáveis pela execução das ações. 

 Reformulação do PPC (responsável: NDE) 
 Informe também se está prevista avaliação externa de reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento de Curso para 2018 e quais possíveis problemas a 
serem enfrentados. 

 Acabamos de passar pelo reconhecimento do Curso e estamos aguardando a 
resposta da nota definitiva. 

 
3.4.5 Avaliação interna pelos discentes – Curso de Ciências Contábeis (2504) 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto.do e a evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1). 
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Os gráficos demonstram os dados completos dos indicadores avaliados em 2017/1 e a 
evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1).  
 
O gráfico, a seguir, apresenta a participação discente na avaliação de 2017/1.  
 
 

 
Neste Semestre Letivo contou-se com a participação de aproximadamente 47% dos alunos 
do Curso de Ciências Contábeis da Esan (2504) que responderam ao questionário de 
autoavaliação. Foram realizadas campanhas e sensibilizações na página do Facebook, visitas 
nas salas de aula e encaminhamento dos alunos aos laboratórios de informática.  

 
3.4.5.1 Avaliação acadêmica do Curso 

 
 

Na avaliação de 2017, no quesito sobre o conhecimento do Projeto Político 
Pedagógico do Curso 85,71% dos alunos afirmam conhecer o PPC e somente 14,29% não 
conhecem. 
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No gráfico referente a avaliação dos discentes em 2017 sobre a adequação do Curso 

perante as exigências da sociedade e do perfil profissional desejado, percebe-se que a 
maioria dos alunos tem uma avaliação positiva, sendo que 56,04% consideram que é bom e 
12,09% considera muito bom.   
 
 

 
 

Na análise do triênio sobre a adequação do Curso perante as exigências da sociedade 
e do perfil profissional desejado, percebe-se que a avaliação positiva se mantem no 
decorrer dos 3 anos.   
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Na avaliação de 2017, no que tange a matriz curricular do Curso, os discentes tem uma 
avaliação positiva, sendo que 52,75% consideram boa e 9,89% consideram muito boa. 
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Na avaliação de 2017, no quesito atuação/qualidade dos professores do Curso, verifica-se 
uma avaliação relativamente positiva, sendo que 47,25% dos alunos consideram boa e 
4,40% consideram muito boa, mas quando se trata de ensino essa avaliação é mediana. Vale 
ressaltar que, 34,07% consideram a atuação dos professores regular, essa avaliação é 
preocupante. 
 

 
Na análise do triênio, no quesito atuação/qualidade dos professores do Curso, verifica-se no 
decorrer dos anos um aumento no percentual de opiniões que consideram regular e uma 
diminuição na porcentagem de respostas muito bom. Essa é uma questão que merece 
destaque e intervenção. 
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Na avaliação de 2017, no quesito estágio obrigatório, muitos alunos responderam que não 
foi observado (81,32%) pelo fato do não existir a disciplina de estágio obrigatório no Curso. 
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Quanto ao oferecimento de atividades complementares, na avaliação de 2017, percebe-se 
que a avaliação está entre boa e regular. 
 

 

 
 
No que tange ao Trabalho de conclusão de Curso, na avaliação de 2017, percebe-se que 
43,96% dos alunos não observaram essa questão em virtude de não ter cursado a disciplina 
ainda.  
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No que tange a questão do Siscad, na valiação de 2017, percebe-se que a avaliação é 
positiva. 
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Na valiação de 2017, no quesito atuação dos representantes discentes nos orgãos 
colegiados e de centro acadêmicos do seu Curso, a avaliação é positiva, sendo que 52,75% 
responderam ser boa. 
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3.4.5.2 Avaliação da coordenação de Curso  
 
 
Em relação à disponibilidade e atenção aos acadêmicos por parte do coordenador do Curso, 
verifica-se que na avaliação de 2017 a média é 3,39, estando entre regular e bom. Vale 
ressaltar, que a avaliação está entre boa e regular, sendo que 37,08% consideram boa e 
28,09% consideram regular, percebe-se que as opiniões são muito divergentes, mas de 
forma geral o Curso necessita trabalhar estratégias para melhorar essa atenção aos alunos.  
 

 
 
Na análise do triênio, nota-se uma tendência de considerável aumento de regular em 2017 
se comparado com 2016 e 2015 e uma queda no percentual de alunos que afirmam ser 
muito boa. 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

195 

 
 
 
 
Em relação à divulgação das informações do Curso (PPC – Projeto Pedagógico de Curso, 
Matriz Curricular, locais e horários), de acordo com a opinião dos discentes na avaliação de 
2017 a média foi 3,33, ficando entre regular e bom. 
 

 
No gráfico de avaliação no triênio, houve maior concentração na opinião de bom, regular e 
muito bom no decorrer dos 3 anos, tendo uma queda considerável no percentual de alunos 
que responderam muito bom em 2017. 
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Quanto à orientação sobre as atividades de pesquisa e extensão na avaliação de 2017 
percebe-se que a média é de 2,79, esta pontuação está entre regular e ruim. Esta é uma 
avaliação preocupante.  
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Já na análise do no triênio, percebe-se que houve uma piora em 2016 em comparação com 
2015 e uma piora ainda maior na opinião dos alunos de 2017 em comparação de 2016. 
 
3.4.5.3 Avaliação da infraestrutura do Curso  

 
Sobre a qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 
práticas (e transporte a elas) de 2017, percebe-se no gráfico que a maioria do alunos 
respondeu entre bom (44,58%) e regular (26,51%). A média de avaliação é de 3,68. Vale 
ressaltar que o Curso de ciências contábeis não tem laboratórios específicos para o Curso, 
sendo que o laboratório utilizado pelo Curso é o laboratório de informática.  
 
 

 
Quanto ao quesito sobre o funcionamento das instalações dos laboratórios, unidade de 
aulas práticas (e transporte a elas), na análise do triênio, verifica-se que houve uma 
pequena melhora na opinião doa alunos do decorrer dos anos. 
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Quanto aos recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 
equipamentos, sistemas e internet), na avaliação de 2017 a nota média é de 3,60 sendo 
considerada entre regular e boa.  Se somarmos a porcentagem de discentes que consideram 
os recursos computacionais muito bons (9,64%) e os que consideram bons (48,19%) verifica-
se que a maioria faz uma avaliação positiva dos reCursos.   
 

 
 
Na análise do triênio, quanto aos recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas 
práticas, equipamentos, sistemas e internet), percebe-se que em 2017 houve uma pequena 
melhora na opinião dos discentes. 
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No quesito sobre qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e 
conservação das salas de aula) a avaliação de 2017 apresentou a nota média de 3,92, sendo 
classificada entre regular e boa. A avaliação é positiva considerando que 45,78% 
consideraram boa e 25,30% consideraram muito boa.  
 

 
Em relação à qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) 
das salas de aula, na avaliação do triênio, verifica-se um aumento da percepção positiva do 
decorrer dos anos. 
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As condições físicas dos sanitários foram consideradas de regulares para boas em 2017, com 
a média de 3,25.  
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No atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais na avaliação de 2017, 
verifica-se uma não observação nesse quesito em uma grande parcela dos discentes 
(59,08%) não observaram essa questão. A média de avaliação é de 3,47, sendo classificado 
entre o regular e bom. Essa sem dúvida é uma questão que deve ser melhorada na UFMS. 
 
 
No triênio, verifica-se que de 2015 para 2016 houve uma melhora na percepção da 
qualidade do atendimento PNE, mas que em 2017 essa percepção de qualidade sofre uma 
queda e existem um aumento no percentual de alunos que não observaram essa questão. 
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Segundo o gráfico, quanto aos serviços de segurança, em 2017 a situação indicada reflete 
uma opinião entre e boa e regular, com uma média de 3,01. 

 
No triênio, verifica-se houve um aumento na porcentagem de alunos com avaliação 
negativa da segurança em 2016 e um aumento da avaliação positiva em 2017.    
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No quesito disponibilidade de espaços para lazer e convivência, na avaliação de 2017 
verifica-se as opiniões são difusas e com maior percentual numa avaliação negativa, isso fica 
evidente na nota média que é 2,94. 
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Segundo os dados da pesquisa, 39,76% dos alunos opinaram que os serviços da limpeza são 
bons, somados aos 16,67% que o consideram como muito bom percebe-se que a maioria de 
alunos que avaliam de forma positiva a limpeza. Apesar dessa percepção a média da 
avaliação é de 3,69 sendo considerada entre regular e bom. 
 
Na análise do triênio, quanto aos serviços de limpeza e conservação de edificações e da 
infraestrutura, verifica-se que a maioria dos alunos opinaram como boa e muito boa a 
limpeza nos 3 anos, mas houve um aumento na porcentagem de alunos que consideram 
regular ou ruim a limpeza em 2017.   
 

 
 
 
Na análise do triênio, quanto aos serviços de limpeza e conservação de edificações e da 
infraestrutura, verifica-se que a maioria dos alunos opinaram como boa e muito boa a 
limpeza nos 3 anos, sendo que houve um aumento na porcentagem de alunos que 
consideram regular e muito bom em 2017.   
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No que se refere aos serviços prestados pela cantina e lanchonetes, vale ressaltar que não 
existe cantina ou lanchonete na ESAN, assim, na avaliação de 2017 verifica-se uma 
porcentagem significativa que afirma que não se aplica (25,30%), as outras avaliações são 
referentes aos produtos vendidos no período do intervalo por pessoas autônomas, entre as 
avaliações destaca-se os 32,53 de alunos que consideram muito ruim. Nesse cenário, a nota 
média é 2,05, sendo classificada entre regular e ruim.  
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Quando se trata das instalações físicas da biblioteca a média da nota de avaliação é 3,38. 
Vale ressaltar, que 30,12% dos alunos consideram as instalações boas e 26, 51% afirmam 
que não se aplica ou não observaram.  
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Em relação à disponibilidade do acervo da biblioteca (quanto à adequação ao Curso), na 
avaliação de 2017, a maioria das respostas se dividiram entre bom (22,89%) e regular 
(32,53%). O cálculo automático da média geral indica uma avaliação entre regular para boa. 
 

 
 
 

 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

208 

 
 
 
3.4.5.4 Avaliação da pesquisa e extensão do Curso  
 
 
Na avaliação de 2017, quando se trata das oportunidades para participar de projetos de 
pesquisas a média de nota é 3,24. Vale ressaltar, que muitos alunos consideram que são 
boas as oportunidades de participação em projetos de pesquisa (32,53%), muitos 
consideram que não é aplicável ou não observaram (24,10%) e a somatória de regular e 
ruim fica acima dos 30%. Assim, é evidente que esse é um ponto fraco do Curso.   
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Quanto às oportunidades para participar de programas/projetos de extensão, na avaliação 
de 2017 percebe-se que a maioria dos alunos afirmam não se aplicarão Curso (31,33%), 
demonstrando a fragilidade do Curso nesse quesito.  
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Quando se trata da relação à qualidade das atividades de extensão, como complemento à 
formação acadêmica, na avaliação de 2017, verifica-se que 49,40%  acredita que não se 
aplica ou não observou, demonstrando que o Curso precisa trabalhar as atividades de 
extensão no Curso . A média de nota da avaliação é 3,40.  
 

 
 
 

 
Quanto ao apoio da Instituição para a participação em eventos externos, na avaliação de 
2017, verifica-se 24,10% acreditam que não se aplica ou não observou, 25,30% afirmam ser 
muito bom. A somatória entre o regular, ruim e muito ruim ultrapassa os 40%, sendo então 
uma avaliação negativa.   
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3.4.5.5 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  
 
 
 
 
Quanto às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, na avaliação de 2017, de 
acordo com a opinião dos alunos, a média da nota de avaliação é 3,65. Percebe-se que a 
maioria dos alunos considera boa (40,74%) ou muito boa (18,52%). No entanto, 24,69% 
acredita ser regular. 
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Em relação aos serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS, na avaliação de 2017, 
verifica-se que 60, 49% dos alunos não observou ou considera que não se aplica e 17,28% 
responderam que é bom. 
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3.4.5.6 Avaliação da organização e gestão do Curso  

 
Em relação ao atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 
acadêmica, na avaliação de 2017, nota-se que 27,04% dos alunos consideram bom e 19,75% 
consideram muito bom. 
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Em relação à participação nos processos decisórios, na avaliação de 2017, observa-se que 
grande parte dos alunos considera que a participação nos processos decisórios não se aplica 
(38,27%), sendo que 24,69% consideram bom e 22,22% consideram regular. Essa questão 
merece ser tratada, pois percebe-se que grande parte dos alunos do Curso não se sente 
plenamente representado nas decisões na unidade. 
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Na avaliação de 2017, no que tange a atuação do DCE, percebe-se que 34,57% dos alunos 
não observaram, sendo que 20,99% consideram boa e  20,99% consieram regular. 
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Quanto às melhorias realizadas no Curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 
autoavaliações anteriores, na avaliação de 2017 observa-se que 39,51% acredita que não se 
aplica ou não foi observado. Fica evidente não houve devolutiva quanto as avaliações 
anteriores, sendo que a avaliação deve trazer contribuições para melhorias no Curso. 
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3.4.5.7 Avaliação da comunicação com a sociedade  
 
 
Na avaliação de 2017, ao se observar o quesito referente à divulgação das atividades, 
verificou-se uma avaliação positiva, sendo que 562,14% dos discentes consideraram boa e 
17,28% consideraram muito boa a divulgação. 
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Na avaliação de 2017, em relação à qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, verifica-se 
que 50,62% dos alunos não observaram, provavelmente por não terem utilizado o serviço. 
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Em relação ao portal da UFMS, na avaliação de 2017, nota-se uma avaliação positiva do site, 
sendo que 55,56% dos alunos avaliam como bom e 22,22% responderam ser muito bom. 
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Quanto ao portal da Esan, na avaliação de 2017, a avaliação é positiva, sendo que 51,85% 
consideram bom e 17,28% consideram muito bom. 
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3.4.5.8 Avaliação da responsabilidade social  
 
No que tange as atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social, 
na avaliação de 2017, percebe-se que a avaliação é positiva 42,17% dos alunos acredita que 
são boas, 13,25% consideram muito boas e 26,51% consideram que não se aplica ou não 
observaram.  

 
 

 
Na avaliação de 2017, em relação à interação da UFMS com a comunidade regional [...], 
verifica-se que a maioria dos alunos consideram boa (37,35%) ou muito boa (15,66%) a 
integração da UFMS com a comunidade e 25,30% acreditam que não se aplica ou não 
observaram. 
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3.4.5.9 Avaliação dos docentes do Curso  pelos discentes 

 
Na avaliação de 2017, no que tange à qualidade didática, percebe-se que a maioria dos 
alunos tem uma opinião positiva, sendo que 35,60% consideram muito boa e 24,61% 
consideram boa. 
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Na avaliação de 2017, quanto à assiduidade e cumprimento do horário, verifica-se que a 
avaliação dos discentes é muito positiva, sendo que 44,24% responderam que é muito boa e 
31,15% responderam que é boa. 
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Na avaliação de 2017, quanto à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro 
e fora de sala a aula, percebe-se que os alunos têm uma opinião positiva, sendo que 39,53% 
consideram muito boa e 28,01% consideram boa a disponibilidade.   
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Na avaliação de 2017, quando se trata do grau de coerência entre o conteúdo ministrado e 
as avaliações dos docentes do Curso, verifica-se um ponto forte, pois a maioria dos 
discentes consideram muito bom (39,79%) ou bom (30,89%). 
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Na avaliação de 2017, quando se trata do relacionamento professor-acadêmico, verifica-se 
uma avaliação positiva dos alunos, sendo que 46,60% consideram muito bom e 32,20% 
consideram bom. Sem dúvida esse é um ponto forte do Curso. 
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Na avaliação de 2017, a divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até 
dez dias úteis após a sua realização) é considerada positivamente para 73,56% dos alunos, 
tornando este quesito um ponto forte. 
 

 
Na avaliação de 2017, no quesito apresentação do plano de ensino, 84,03% dos 

professores apresentam o plano de ensino. 
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3.4.5.10 Avaliação das disciplinas do Curso 
  
 
Na avaliação de 2017, quando se trata da importância das disciplinas para a formação 
profissional, verifica-se que 49,64% dos alunos considera muito bom e 34,44%  consideram 
bom, tornando este item um dos pontos fortes do Curso. 
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A avaliação dos discentes quanto a disponibilidade de bibliografia em 2017 é positiva, já que 
38,24% consideram boa e 20,90% consideram muito boa. 
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No quesito adequação dos conteudos da disciplina a proposta do Curso, na avaliação de 
2017 verifica-se que a maioria dos alunos tem uma avaliação positiva, sendo que 27,79% 
consideram muito boa e 44,42% consideram boa.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Na avaliação de 2017, no quesito número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço 
físico das aulas práticas, verifica-se uma avaliação positiva, sendo que 48,46% consideram 
bom e 26,60% consideram muito bom.  Essa avaliação é muito positiva. 
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3.4.5.11 Autoavaliação discente 
 
Na autoavaliação dos discentes de 2017, no que tange a participação e dedicação nas 
atividades, verifica-se que a percepção dos alunos é positiva.     
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Na análise do triênio, no que tange a participação e dedicação nas atividades, verifica-se 
que a avaliação positiva se mantem nos 3 anos. 
 

 
 
Na avaliação de 2017, no que tange a pontualidade de início ao termino das aulas, verifica-
se que a avaliação positiva, sendo que 37,70% dos alunos consideram muito boa e 42,41% 
dos alunos consideram boa.  
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Quanto a assimilação dos conteúdos, nas avaliação de 2017, percebe-se que os discentes 
tem uma avaliação positiva. 
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3.4.5.12 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 
Disciplinas 
 

 Os alunos reconhecem a importância das disciplinas, mas fazem críticas aos métodos 
de condução das aulas e atividades pelos professores.  

 Os discentes apontam um descompasso entre teoria e prática contábil.  
 Além disso, chamam a atenção para a inadequação do laboratório e das salas de aula 

ao número de alunos matriculados. 
 
Desempenho Docente  
 

 A maioria absoluta dos docentes avaliados recebeu elogios, mesmo quando o aluno 
observa falhas, reconhece o esforço dos professores.  

 Contudo, há casos em que um mesmo docente é criticado pela sua falta de didática 
em três disciplinas diferentes.  

 Nesse sentido, torna-se fundamental a realização de Cursos de formação para o 
aperfeiçoamento das fragilidades.   

 
Pesquisa e Extensão  
 

 Mesmo com a presença do programa de pós-graduação stricto sensu, os alunos 
alegam não haver oportunidade para a pesquisa.  

 
Infraestrutura 
 
Os principais apontamentos em relação à infraestrutura são: 
 

 Iluminação insuficiente; 
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 Falhas na internet; 
 Laboratório de informática apenas durante as aulas; 
 Falta de uma biblioteca na unidade; 
 Salas de aula sujas e desorganizadas; 
 Banheiros sem produtos para higiene (sabão e papel) 
 Falta de uma cantina/restaurante; 

 
 
Política de Atendimento aos Discentes 
 

 Os alunos apontam a escassez de atividades extracurriculares que relacionem teoria 
e prática, que tenham o papel de conectar a universidade ao mercado de trabalho. 

 
 
3.4.6 Avaliação interna feita pelos docentes 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
3.4.6.1 Unidade 
 
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)? 
 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
3. Sobre a atuação docente. 

 
Avaliação positiva em todos os quesitos, sendo os pontos mais fortes a satisfação com a 
Unidade dentro da UFMS e atuação docente. E o ponto mais fraco qualidade do 
atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
 
 
3.4.6.2 Direção 
 
Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (Campus, escola, faculdade 
ou instituto) quanto à (ao)? 
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1. Acesso à Direção. 
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas 

ou não. 
3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes Cursos 

quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 

Administrativas. 
6. Transparência administrativa. 

 
De modo geral a avaliação foi bastante positiva. Os pontos de destaque foram o acesso à 
direção, a busca de soluções de problemas pela Direção e a agilidade da Direção no retorno 
às solicitações dos professores (sejam elas positivas ou não). Os pontos que precisam ser 
melhorados de acordo com a visão dos professores é a transparência administrativa, a 
comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 
administrativas e a Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos 
diferentes Cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
3.4.6.3 Condições de oferecimento do Curso 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 

matriculados nas suas disciplinas. 
3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades 

das suas disciplinas. 
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas. 
6. Matriz curricular do Curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 
7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
8. Estrutura da secretaria acadêmica - SECAC 
9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica - SAP 
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Os pontos positivos são: espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de 
suas disciplinas e a Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades 
pedagógicas. Os pontos que precisam ser melhorados são: Atendimento a pessoas com 
deficiência, atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios e 
Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas. Os demais pontos são regulares para bons. 
 
3.4.6.4 Coordenação de Curso 
 
Como você avalia a coordenação do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Relacionamento com professores. 
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz 

curricular. 
3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento 

das aulas em cumprimento do Plano de Ensino. 
4. Apoio às atividades de extensão. 
5. Promoção da integração entre os professores do Curso quanto às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 
6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE.  
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 
8. Transparência nas ações da coordenação. 

 
Neste quesito, de acordo com o gráfico, todos os itens foram satisfatórios, embora, de 
forma quase que igualitária, segundo a opinião dos professores, é necessário observar os 
pontos em que quase ¼ dos professores disseram ser muito ruim ou não existir. 
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3.4.6.5 Pesquisa e Extensão 
 
Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) Curso(s) relativo à (ao)? 
 

1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 
2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 
neste quesito a percepção não foi tão positiva, pois não se pode ignorar o fato de que quase 
1/3 dos professores avaliou a integração da pesquisa, do ensino e da extensão, o apoio 
institucional à pesquisa e a infraestrutura oferecida à extensão como ruins, muito ruins, ou 
péssimas e outro 1/3 caracterizou como regular. 
 
3.4.6.6 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao): 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 

 

 
 

a autoavaliação foi considerada positiva, pois os professores opinaram possuir 
conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.) e um pouco menos de conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 

 
3.4.6.7 Observações, sugestões e críticas dos docentes   
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Fragilidades  
 
Dentre as fragilidades apontadas pelos docentes do Curso de Ciências Contábeis, destaca-
se: 
 

 Infraestrutura laboratorial (hardware); 
 Reduzido número de professores com formação na área do Curso; 
 Comprometimentos dos discentes. 

Potencialidades 

Dentre as potencialidades apontadas pelos docentes do Curso de Ciências Contábeis, 
destaca-se: 

 Qualificação do corpo docente; 
 Existência do programa de pós-graduação stricto sensu; 
 Apoio institucional de organizações de Campo Grande e região. 

 

Críticas, Sugestões e Observações 

A seguir, estão elencadas as principais críticas, sugestões e observações dos docentes do 
Curso de Ciências Contábeis: 

 Necessidade de novas vagas para professores das áreas de formação profissional do 
Curso. 

 Aprovação de vagas de professor para candidatos com titulação de mestrado. 

 

3.4.7 Avaliação interna realizada por coordenadores 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
3.4.7.1 Condições de gestão e oferecimento do Curso 
 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a 
serem desenvolvidas na função de coordenador. 

2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
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 Pontos positivos: Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica).  
 

 Pontos medianos: Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico) e Auxílio da 
COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica).  

 
 Pontos que precisam melhorar: Qualidade do atendimento e a disponibilidade de 

pessoal de apoio nos laboratórios e Treinamento/orientação recebido quanto às 
responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de 
coordenador. 

 
3.4.7.2 Infraestrutura 
 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 

do Curso. 
 

 
 

Em relação à infraestrutura da Esan, de modo geral foi avaliada como ruim em relação 
aos equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 
do Curso, regular o espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 
acadêmicos, e bom para regular o Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 

 
3.4.7.3 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à(ao)? 
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1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio 
e de atividades complementares, etc.). 

 

 
 
Já a autoavaliação foi considerada boa e um pouco regular em relação ao conhecimento dos 
documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação) 
e ao conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e 
de atividades complementares, etc.). 
 
3.4.7.4 Observações, sugestões e críticas dos coordenadores 
 
Sobre sobrecarga de tarefas, como não é clara as obrigações, existem muitas tarefas 
desviadas para a Coordenação que não deveriam ser, quais tarefas burocráticas poderiam 
ser operacionalizadas de forma informatizada? Vejo alguns exemplos como matrículas, 
disciplinas reofertadas, avaliação de aproveitamento de disciplinas, etc. 

 

3.4.8 Considerações da comissão setorial  
 
Ações realizadas em 2017 para sanar fragilidades e ações: 
 
De acordo com o Relatório da Avaliação Descritiva de Coordenadores, nenhuma ação foi 
efetivada para sanar os as fragilidades do Curso. As proposições de ações a serem tomadas 
em 2018, visando a melhoria dos cursos da unidade, encontram-se no quadro do Apêndice 
1. 
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3.5 CURSO DE PROCESSOS GERENCIAIS (2505) 
 
Histórico do Curso 
 
O curso teve sua criação autorizada a partir da Resolução COUN no 48, de 25 de agosto de 
2009. O primeiro vestibular do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais foi 
oferecido e publicado, através do Edital PREG no 078, de 25 de agosto de 2009, que 
formalizou o Vestibular de Verão da UFMS 2010. Foram 139 candidatos concorrendo a 60 
vagas, gerando, portanto, uma média de 2,31 candidatos/vaga. A primeira turma iniciou as 
suas atividades acadêmicas, em março de 2010, com 6 professores lotados no DEA, 
contratados através de Concurso Público, sendo que 5 docentes têm formação na área, com 
doutoramento e de dedicação exclusiva (DE) e 1 professor substituto, com formação de 
especialista. 
 
Em 21 de março de 2011 foi modificado seu projeto pedagógico, aprovado através da 
Resolução COGRAD no 58. Este previa uma carga horária total de 1.600 horas divididas em 4 
semestres letivos, que poderiam ser aplicadas no turno noturno e aos sábados. O objetivo 
mantido neste projeto pedagógico é “oferecer a formação básica técnico-profissional ao 
gestor de processos gerenciais, indispensável à inserção deste profissional nas organizações 
como agente de mudanças, dotado de uma visão mais crítica da realidade sócio-
organizacional”. Este projeto pedagógico previa que o acadêmico deveria cursar um total de 
26 disciplinas obrigatórias, além de 68 horas “em disciplinas optativas do rol elencado ou de 
outros cursos, desde que aprovadas pelo colegiado. 
 
No projeto pedagógico de 2011 foram retiradas, portanto, 6 disciplinas obrigatórias, 
enquanto eram incluídas 25 disciplinas diferentes. No ano seguinte os acadêmicos fariam 
sua primeira Avaliação do Exame de Desempenho do Estudante (ENADE), obtendo nota 4. 
Em 17 de fevereiro de 2014, uma nova revisão no projeto pedagógico era aprovada através 
da Resolução COGRAD no 64. Foram mantidos o objetivo do curso, a carga horaria, os 4 
semestres letivos, o quantitativo de vagas e os turnos de oferecimento das disciplinas. 
Contudo, 7 disciplinas foram retiradas da grade curricular enquanto outras disciplinas 
tiveram sua carga horaria aumentada e ementas modificadas. 
 
 
Habilitação Tecnólogo em Processos Gerenciais 
Área de concentração Ciências Sociais Aplicadas 
Duração (CFE) Mínima 2 anos, Máxima 3 anos 
Duração (UFMS) 2 anos  
Implantação 2010 
Autorização COUN/UFMS no 48, de 25/08/2009. 
Reconhecimento Portaria MEC no 346, de 03/06/2014 
Turno Noturno 
Número de vagas 60 
Carga horária 1.600 horas 
Coordenação Alessandro Gustavo Souza Arruda 

Fonte: Avaliação descritiva de coordenadores de Curso 
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3.5.1 Indicadores 
 
 
O corpo docente do Curso de Ciências Contábeis constitui-se de Doutores, Mestres e 
Especialistas conforme apresentado na Tabela 1.  
 
Tabela 1 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do Curso de P. Gerenciais (2017/1) 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL TITULAÇÃO 
% Integral Parcial DE 

Doutores   10 10 83% 
Mestres   2 2 17% 
Especialistas   - - - 
TOTAL   12 12 100% 
Regime de 
Trabalho(%)   100% - - 

   10 10 83% 
Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 

 
 
O perfil do corpo técnico administrativo está apresentado na Tabela 2. 
 
 
 
Tabela 2 - Perfil do corpo técnico administrativo do Curso de P. Gerenciais (2017/1) 

Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 0 - 1  1 9% 

Ensino 
Médio 

0 - 0 - 0 - 

Graduado 3 27,5% 3 27,5% 6 55% 
Especialista 2 18% 0 - 2 18% 
Mestre 0 - 2 18% 2 18% 
Doutor 0 - 0 - 0 - 
Total 5  6  11 100% 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
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Tabela 3  – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de P. Gerenciais (2017/1) 
Indicadores Número total 
Vagas 60 
Ingressantes 97 
Matriculados  
Trancamentos 22 
Desligamentos  
Mobilidade Interna  
Mobilidade Externa  
Vagas Ociosas 27 
Concluintes 60 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 

Tabela 4 – Disciplinas com maior índice de reprovação 

A disciplina com maior índice de reprovação é 
“matemática I” cuja nenhuma ação foi desenvolvida 
para minimizar a reprovação. 
 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
3.5.2 Potencialidades e fragilidades 
 
Potencialidades 
 
1. Curso de formação rápida compatível com a demanda atual; 
2. alinhamento com o mercado; 
3. foco das disciplinas, 
4. atividades extraclasse; 
5. quase a totalidade do corpo docente possui doutorado; 
6. maior resultado da UFMS no ENADE 2015 (nota 5). 

 
Fragilidades 
 
1. o nome tecnólogo ainda deprecia os egressos pelo mercado; ainda os confunde com 
os técnicos de nível médio;  
2. falta realizar maior divulgação do curso e de sua área de atuação junto ao mercado. 
 
3.5.3 Avaliação externa 

 
Também em 2014, o curso passou por avaliação externa e teve seu reconhecimento através 
da Portaria Seres/MEC no 346, de 03 de junho de 2014, publicada no DOU nº 105, em 
04/05/2014.  
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3.5.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 
 
Em 2015 os acadêmicos realizam a segunda Avaliação do Exame de Desempenho do 
Estudante (ENADE), obtendo nota 5. Em 3 de abril de 2017, através da Portaria no 272, o 
MEC renova o reconhecimento do curso automaticamente. 
 
 
3.5.5 Avaliação interna pelos discentes – Curso de P. Gerenciais (2505) 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto.do e a evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1). 
 
Os gráficos demonstram os dados completos dos indicadores avaliados em 2017/1 e a 
evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1).  
 
O gráfico, a seguir, apresenta a participação discente na avaliação de 2017/1.  
 
 

 
Neste Semestre Letivo contou-se com a participação de aproximadamente 26% dos alunos 
do Curso de Processos Gerenciais da Esan (2505) que responderam ao questionário de 
autoavaliação. Foram realizadas campanhas e sensibilizações na página do Facebook, visitas 
nas salas de aula e encaminhamento dos alunos aos laboratórios de informática.  
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3.5.5.1 Avaliação acadêmica do Curso 
 

 

 
Com relação a adequação às exigências da sociedade 48,15% responderam como bom, 
37,04% responderam como muito bom, sendo que ocorreu uma melhora no triênio. 
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 Com relação a matriz curricular, 40,74% informaram boa, 29,63% muito boa, quando 
comparado ao triênio ocorreu uma melhora. 
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Com relação a atuação/qualidade dos professores, 44,44% responderam como boa, 37,04% 
como muito boa, sendo que ocorreu uma melhora no triênio. 
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Com relação ao estágio obrigatório, 70,37% responderam que não se aplica, sendo que ficou 
estável no triênio. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

250 

 

 
 
Com relação ao oferecimento de atividades complementares, 51,85% responderam como 
bom, ocorrendo uma melhora no triênio. 
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Com relação ao TCC, 81,48% responderam que não se aplica, com relação ao triênio se 
manteve estável. 
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Com relação ao SISCAD, 62,29% dos acadêmicos responderam como bom, quando 
comparado ao triênio, o indicador se manteve estável. 
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Com relação à atuação dos representantes discentes, 40,74% responderam como boa, sem 
que nesse indicador no triênio ocorreu uma queda. 
 
 
 
3.5.5.2 Organização e Gestão 
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No atendimento prestado pelos técnicos, 39,13% dos acadêmicos consideram o 
atendimento como bom, sendo que ocorreu uma melhora em comparação ao trimestre. 
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No quesito participação em processos decisórios, 43,48% dos acadêmicos consideram bom, 
em relação ao triênio ocorreu uma melhora. 
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No quesito atuação do DCE, 47,83% dos acadêmicos consideram como bom, com relação ao 
último triênio ocorreu uma melhora no indicador uma melhora. 
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Com relação às melhorias no Curso na unidade setorial a partir das autoavaliações 
anteriores, 30,43% consideram como regular, comparado com o triênio o indicador não 
apresentou nenhuma variação discrepante. 
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3.5.5.3 Avaliação da coordenação de Curso  

 

 
Com relação à disponibilidade e atenção aos acadêmicos, 38,46% consideraram com 
regular, em relação ao triênio o quesito ficou estável. 
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Com relação ao quesito da divulgação das informações do Curso, 46,15%  informaram que é 
bom, com relação ao triênio não ocorreu alteração no indicador. 
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Com relação à orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros, 30,77% dos 
acadêmicos responderam como regular, com relação ao triênio ocorreu um declínio, em 
especial comparado com 2015, onde 42,22% dos acadêmicos responderam como regular. 
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3.5.5.4 Avaliação da infraestrutura do Curso  

 

 
 
 
Com relação à qualidade e funcionamento das instalações 41,62% dos acadêmicos 
classificaram como bom, houve uma melhora comparada ao triênio. 
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Com relação aos recursos computacionais, 33,13% classificaram como bom, ocorreu um 
declínio no triênio em relação a essa variável, visto que no ano de 2016 42,59% dos 
acadêmicos tinham classificados como bom. 
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Com relação à qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação), 
50% informaram que está boa, sendo que essa variável obteve um melhora considerável no 
triênio, pois em 2015 apenas 4,55% classificavam como boa e no ano de 2016 22,22%.  
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As condições físicas e sanitárias foram avaliadas por 50% dos acadêmicos como regulares, 
sendo que ocorreu uma melhora em relação ao triênio. 
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Com relação ao atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais, 45,83% 
responderam não se aplica, 25% responderam como regular. 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

266 

 

 
 
Com relação aos serviços de segurança 37,50% informaram como boa, sendo que ocorreu 
uma melhora com relação ao triênio. 
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Com relação à disponibilidade de espaços de convivência 29,17%  informaram que é bom, 
25% regular e 25% como ruim, este indicador em relação ao triênio se manteve estável. 
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Com relação ao serviço de limpeza e edificação 50% informaram que está bom, sendo que 
ocorreu uma melhora comparada ao triênio. 
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Com relação ao serviço prestado pela cantina, 33,33% classificaram como bom, com relação 
ao triênio ocorreu uma melhora. 
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Com relação às instalações físicas da Biblioteca, 37,50% classificaram como boa, 25% como 
muito boa, sendo que ocorreu uma melhora comparada ao triênio. 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

271 

 

 
Quanto a disponibilidade do acervo, 29,17% classificaram como muito bom, 29,17% como 
bom, sendo que ocorreu uma melhora no triênio. 
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3.5.5.5 Avaliação da pesquisa e extensão do Curso  

 

 
 
Com relação a oportunidades de participar em projetos de pesquisa 30,43% responderam 
como boa, com relação ao triênio se manteve estável. 
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Com relação a oportunidades para participar de projetos de extensão, 34,78% responderam 
como regular, ficando estável com relação ao triênio. 
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Com relação a qualidade da extensão, 26,09% responderam como regular, comparada ao 
triênio ficou estável. 
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Com relação ao apoio a participação em eventos de extensão, 30,43% responderam como 
regular, ficando estável comparado ao triênio. 
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3.5.5.6 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes 

 

 
 
Com relação às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, 39,13% reponderam 
como boas, comparado ao triênio ocorreu uma melhora. 
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Com relação ao serviço psicossocial 26,09% responderam como bom, comparado ao triênio 
ocorreu uma melhora.  
 
 
3.5.5.7 Avaliação da comunicação com a sociedade 
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Com relação a divulgação das atividades, 43,48% responderam como bom, 21,74% 
responderam como muito bom,  sendo que ocorreu melhora no triênio.  
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Com relação aos serviços da ouvidoria, 26,09% responderam como bom, com relação ao 
triênio ocorreu uma piora. 
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Com relação ao portal, 47,83% responderam como bom, 34,78% responderam como muito 
bom, com relação ao triênio ocorreu uma melhora. 
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Com relação ao portal da unidade setorial, 56,52% responderam como bom, com relação ao 
triênio ocorreu uma melhora. 
 
 
3.5.5.8 Avaliação da responsabilidade social  
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Com relação às atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social, 
39.13% dos acadêmicos informaram que é boa, sendo que quando comparada ao triênio o 
indicador se manteve estável. 
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Com relação a inteiração da UFMS com a comunidade regional, 30, 43% responderam como 
boa, 30,43% responderam como regular, quando o indicador é comparado ao triênio ficou 
estável. 
 
 
 
 
3.5.5.9 Avaliação dos docentes do Curso  pelos discentes 
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Com relação a qualidade didática dos docentes, 52,58% dos alunos responderam como 
muito boa, e 39,93% responderam como boa, quando comparado ao triênio o indicador 
permaneceu estável. 
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Com relação a assiduidade e cumprimento do horário, 61,86% dos acadêmicos 
responderam como muito boa, quando comparado ao triênio o indicador apresentou uma 
melhora. 
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Quanto à disponibilidade para atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula, 
52,58% dos acadêmicos responderam que é muito bom, quando o indicador é comparado 
ao triênio sofreu uma melhora. 
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Com relação ao grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações, 55,67% dos 
acadêmicos responderam como muito bom, quando o indicador é comparado ao triênio, 
ocorreu uma melhora. 
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Com relação ao relacionamento professor-acadêmico, 64,95% responderam que é muito 
bom, quando comparado ao triênio o indicador apresentou uma melhora.  
 
 
3.5.5.10 Avaliação das disciplinas do Curso 
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Com relação a importância da disciplina para sua formação, 62,14% dos acadêmicos 
responderam que é muito boa, comparado ao triênio, ocorreu uma melhora no indicador. 
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Com relação a bibliografia na biblioteca, 46,6% dos acadêmicos responderam que é muito 
boa, sendo que quando comparado ao triênio, ocorreu uma melhora no indicador. 
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Com relação a adequação dos conteúdos da disciplina  à proposta do Curso, 47,57% dos 
acadêmicos responderam que é muito bom, quando comparado ao triênio, este indicador 
apresentou uma melhora. 
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No quesito número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas 
práticas, 44,66% dos acadêmicos responderam que é bom, 42,72% responderam que é 
muito bom, quando comparado ao triênio, o indicador apresentou uma melhora. 
 
 
 
 
3.5.5.11 Autoavaliação discente 
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Com relação à participação e dedicação nas atividades, 47,42% dos acadêmicos informaram 
como muito boa, 37,11%  informaram como boa, quando comparado ao triênio, o indicador 
apresentou uma melhora.  
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Referente à pontualidade e permanência do início ao término das aulas, 53,61% dos 
acadêmicos informaram como muito boa, quando comparado ao triênio o indicador 
apresentou uma melhora.  
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Com relação à assimilação dos conteúdos abordados, 47,42% dos acadêmicos informaram 
que é muito boa, 37,11% informaram que é boa, quando comparado ao triênio, o indicador 
apresentou uma melhora.  
 
 
3.5.5.12 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 
Disciplinas 
 

 Os alunos reconhecem a importância das disciplinas, mas fazem críticas aos métodos 
de condução das aulas e atividades pelos professores.  

 Os discentes chamam a atenção para a importância de mais disciplinas no 
laboratório de informática, bem como para a falta de motivação de alguns docentes. 
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Desempenho Docente  
 

 A maioria absoluta dos docentes avaliados recebeu elogios, mesmo quando o aluno 
observa falhas, reconhece o esforço dos professores.  

 Contudo, há casos em os alunos apontam falta de embasamento teórico para o 
desenvolvimento da disciplina calcada predominantemente em atividades 
“práticas”. 

 
Pesquisa e Extensão  
 

 Não houve manifestação dos alunos em relação a este tema. 
 
Infraestrutura 
 
Os principais apontamentos em relação à infraestrutura são: 
 

 Iluminação insuficiente; 

 Falhas na internet; 

 Banheiros sem produtos para higiene (sabão e papel) 

 Falta de uma cantina/restaurante; 

 
Política de Atendimento aos Discentes 
 

 Não houve manifestação dos alunos em relação a este tema. 
 
 
3.5.6 Avaliação interna feita pelos docentes 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 
3.5.6.1 Unidade 
 
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)? 
 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
3. Sobre a atuação docente. 
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Avaliação positiva em todos os quesitos, sendo os pontos mais fortes a satisfação com a 
Unidade dentro da UFMS e atuação docente. E o ponto mais fraco qualidade do 
atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
 
 
3.5.6.2 Direção 
 
Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (Campus, escola, faculdade 
ou instituto) quanto à (ao)? 
 

1. Acesso à Direção. 
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas 

ou não. 
3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes Cursos 

quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 

Administrativas. 
6. Transparência administrativa. 

 
 De modo geral a avaliação foi bastante positiva. Os pontos de destaque foram o 

acesso à direção, a busca de soluções de problemas pela Direção e a agilidade da 
Direção no retorno às solicitações dos professores (sejam elas positivas ou não). Os 
pontos que precisam ser melhorados de acordo com a visão dos professores é a 
transparência administrativa, a comunicação/divulgação pela Direção das decisões 
do Conselho de Campus e administrativas e a Promoção, pela Direção, da integração 
entre os professores dos diferentes Cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 
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3.5.6.3 Condições de oferecimento do Curso 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 

matriculados nas suas disciplinas. 
3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades 

das suas disciplinas. 
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas. 
6. Matriz curricular do Curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 
7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
8. Estrutura da secretaria acadêmica - SECAC 
9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica - SAP 

 
Os pontos positivos são: espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de 
suas disciplinas e a Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades 
pedagógicas. Os pontos que precisam ser melhorados são: Atendimento a pessoas com 
deficiência, atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios e 
Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas. Os demais pontos são regulares para bons. 
 
3.5.6.4 Coordenação de Curso 
 
Como você avalia a coordenação do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Relacionamento com professores. 
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz 

curricular. 
3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento 

das aulas em cumprimento do Plano de Ensino. 
4. Apoio às atividades de extensão. 
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5. Promoção da integração entre os professores do Curso quanto às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE.  
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 
8. Transparência nas ações da coordenação. 

 
Neste quesito, de acordo com o gráfico, todos os itens foram satisfatórios, embora, de 
forma quase que igualitária, segundo a opinião dos professores, é necessário observar os 
pontos em que quase ¼ dos professores disseram ser muito ruim ou não existir. 
 
3.5.6.5 Pesquisa e Extensão 
 
Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) Curso(s) relativo à (ao)? 
 

1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 
2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 
neste quesito a percepção não foi tão positiva, pois não se pode ignorar o fato de que quase 
1/3 dos professores avaliou a integração da pesquisa, do ensino e da extensão, o apoio 
institucional à pesquisa e a infraestrutura oferecida à extensão como ruins, muito ruins, ou 
péssimas e outro 1/3 caracterizou como regular. 
 
3.5.6.6 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao): 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 
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2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 

 

 
 

a autoavaliação foi considerada positiva, pois os professores opinaram possuir 
conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.) e um pouco menos de conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 

 
 
3.5.6.7 Observações, sugestões e críticas dos docentes   
 
 
Fragilidades  
 
Dentre as fragilidades apontadas pelos docentes do curso de Tecnologia em Processo 
Gerenciais, destaca-se: 
 

 Evasão por parte dos discentes. 
 
Críticas, Sugestões e Observações 

A seguir, estão elencadas as principais críticas, sugestões e observações dos docentes do 
curso Tecnologia em Processo Gerenciais: 

 Iluminação insuficiente para o funcionamento adequado da unidade no período 
noturno; 

 Falta de cantina para que os estudantes que ficam na unidade o dia todo possam se 
alimentar. 

 
3.5.7 Avaliação interna realizada por coordenadores 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

301 

3.5.7.1 Condições de gestão e oferecimento do Curso 
 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a 
serem desenvolvidas na função de coordenador. 

2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

 

 
 

 Pontos positivos: Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica).  
 

 Pontos medianos: Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico) e Auxílio da 
COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica).  

 
 Pontos que precisam melhorar: Qualidade do atendimento e a disponibilidade de 

pessoal de apoio nos laboratórios e Treinamento/orientação recebido quanto às 
responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de 
coordenador. 

 
 
3.5.7.2 Infraestrutura 
 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 

do Curso. 
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Em relação à infraestrutura da Esan, de modo geral foi avaliada como ruim em relação 
aos equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 
do Curso, regular o espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 
acadêmicos, e bom para regular o Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 

 
 
3.5.7.3 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à(ao)? 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio 
e de atividades complementares, etc.). 

 

 
 
Já a autoavaliação foi considerada boa e um pouco regular em relação ao conhecimento dos 
documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação) 
e ao conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e 
de atividades complementares, etc.). 
 
3.5.7.4 Observações, sugestões e críticas dos coordenadores 
 
Sobre sobrecarga de tarefas, como não é clara as obrigações, existem muitas tarefas 
desviadas para a Coordenação que não deveriam ser, quais tarefas burocráticas poderiam 
ser operacionalizadas de forma informatizada? Vejo alguns exemplos como matrículas, 
disciplinas reofertadas, avaliação de aproveitamento de disciplinas, etc. 
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3.5.8 Considerações da comissão setorial  
 
Ações realizadas em 2017 para sanar fragilidades e ações: 
 
De acordo com o Relatório da Avaliação Descritiva de Coordenadores, nenhuma ação foi 
efetivada para sanar os as fragilidades do Curso. As proposições de ações a serem tomadas 
em 2018, visando a melhoria dos cursos da unidade, encontram-se no quadro do Apêndice 
1. 
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3.6 CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (2506) 
 
Histórico do Curso 
 
A criação do curso Ciências Econômicas se deu por meio da Resolução Coun/UFMS número 
7 de 28 de março de 1990 e seu reconhecimento pela Portaria MEC número 165, de 22 de 
fevereiro de 1996.  
 
O curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi 
estruturado dentro da concepção estabelecida pelo Conselho Federal de Educação, através 
da resolução 011\84, que institui o currículo mínimo para os cursos de Economia e 
propunha reformulação do conceito graduação em Ciências Econômicas. Dessa forma, a 
estrutura do curso foi montada observando os quatro princípios básicos definidos ela 
legislação normativa quais sejam: a) de que o curso de ciências econômicas deva ter um 
comprometimento com a realidade social, política e econômica do país, voltado para o 
estudo da realidade brasileira e regional; b) de que tenha um caráter pluralista 
metodológica e ideologicamente, refletindo essa pluralidade na estrutura curricular, não 
instrumentalizando uma única corrente de pensamento; c) o curso de Ciências Econômicas 
deva ter um relacionamento profundo com a ciências sociais, políticas e históricas e, 
finalmente; d) que tenha como princípio a responsabilidade social através da formação de 
um senso ético no profissional a ser formado pela IES. 
 
Na proposta de criação do curso, efetuada pela comissão que foi montada para concluir a 
implantação, foram estabelecidos os pontos que, naquele momento, justificavam a 
implantação do mesmo, destacando- se o desenvolvimento econômico e social de Mato 
Grosso do Sul. O curso de Ciências Econômicas da UFMS passou ao longo de sua existência, 
desde a criação em 1991, por algumas mudanças na estrutura curricular, objetivando a 
adequação da mesma à realidade social regional bem como a medidas de caráter didático-
pedagógicas tomadas pelos órgãos superiores da UFMS.  
 
Os egressos do curso de Ciências Econômicas da UFMS estão contribuindo com o 
crescimento e fortalecimento do Estado do Mato Grosso do Sul e Brasil. Muitos desses 
profissionais estão lecionandos nos cursos de economia distribuídos pelo estado e também 
de outros estados. Inúmeros destes estudantes fizeram mestrados e doutorados. Vários são 
consultores de empresas e outros se tornaram servidores públicos. A perspectiva é 
continuar contribuindo com a formação de recursos humanos de qualidade para a região e 
Brasil. Por isso, a necessidade dessa nova mudança. Agora se adequando as novas diretrizes 
curriculares e a esse novo momento da educação superior. 
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Habilitação Bacharel em Economia 
Área de concentração Economia 
Duração (CFE) Mínimo 4 anos, máximo: não definido 
Duração (UFMS) 4 anos  
Implantação 1991 
Autorização Resolução n° 7 de 28 de março de 1990 
Reconhecimento Portaria MEC nº 165, de 22 de fevereiro de 1996 
Turno Integral (manhã e tarde) 
Número de vagas 60 vagas por ano 
Carga horária 3604 horas 
Coordenação Carlos Roberto Gabriani 

Fonte: Avaliação descritiva de coordenadores de Curso 
 
 
3.6.1 Indicadores 
 
 
O corpo docente do Curso de Ciências Contábeis constitui-se de Doutores, Mestres e 
Especialistas conforme apresentado na Tabela 1.  
 

Tabela 1 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do C. Econômicas (2017/1) 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL TITULAÇÃO 
% Integral Parcial DE 

Doutores - - 8 8 89% 
Mestres - - 1 1 11% 
Especialistas - - - -  
TOTAL - - 9 9 100% 
Regime de 
Trabalho(%) - - 100%   

      
Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 

 
 
 
 
 
O perfil do corpo técnico administrativo está apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Perfil do corpo técnico administrativo do Curso de C. Econômicas (2017/1) 
Grau de 
Formação 

Feminino Masculino Total 
número % número % número % 

Ensino 
Fundamental 0 - 1  1 9% 

Ensino 
Médio 0 - 0 - 0 - 

Graduado 3 27,5% 3 27,5% 6 55% 
Especialista 2 18% 0 - 2 18% 
Mestre 0 - 2 18% 2 18% 
Doutor 0 - 0 - 0 - 
Total 5  6  11 100% 

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 

Tabela 3 – Indicadores de fluxo acadêmico do Curso de C. Econômicas (2017/1) 
Indicadores Número total 
Vagas  
Ingressantes  
Matriculados  
Trancamentos  
Desligamentos  
Mobilidade Interna  
Mobilidade Externa  
Vagas Ociosas  
Concluintes  

Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
 
 
 
Tabela 4 – Disciplinas com maior índice de reprovação 
 

 
Contabilidade Social 
Métodos Matemáticos em Economia 

 
Fonte: Direção da unidade, Secac e coordenação. 
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3.6.2 Potencialidades e fragilidades 
 
 
Potencialidades 
 

 Elevado nível de qualidade na formação acadêmica, em linha com as diretrizes 
curriculares do MEC, repercutindo em elevado índice de egressos admitidos em 
concursos de importantes centros nacionais de pós-graduações. 

 Apesar do reduzido número de professores efetivos, os mesmos encontram-se 
altamente motivados para a implantação de curso de pós-graduação em nível de 
mestrado. 

 Possibilidade de criação de curso de pós-graduação em nível de mestrado. 

 
Fragilidades 
 

 Ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio - Enem - por muitas chamadas 
consecutivas, causando a entrada de alunos mal preparados. 

 Inexistência de pré-requisito para as matérias do Curso, causando desarranjos em 
termos do sequencialmente das matérias cursadas pelos acadêmicos, com sérias 
consequências em termos das matérias cursadas durante os semestres ao longo do 
ano. 

 Elevada taxa de abandono de curso em função do baixo custo de oportunidade de 
ingresso. A facilidade na entrada implica baixo custo para o abandono do curso 

 Elevada taxa de abandono de disciplina durante o semestre letivo, em razão da 
pouca persistência do acadêmico em dar continuidade à mesma. Isso talvez pode 
estar relacionado com a inexistência de pré-requisitos nas disciplinas, com reflexos 
sobre o desempenho e a persistência do acadêmico em cursar disciplinas até o final. 

 Baixo número de professores efetivos, repercutindo em termos de reduzida 
produção acadêmica. 

 Biblioteca com acervo bibliográfico inadequado, desatualizado, insuficiente e sem 
ambiente de estudo adequado. 

 Inexistência de espaços físicos apropriados para integração acadêmica. 

 Sala de aulas sem ar condicionado ou com ar condicionado quebrado e com baixa 
manutenção predial. 

 Quadros-negros inadequados, pequenos e quebrados. 

 Carteiras inadequadas, quebradas, insuficientes e com pouca manutenção. 
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 Secretaria acadêmica sem estrutura adequada para a magnitude da Unidade 
Administrativa. 

 Banheiros inadequados, malconservados e insuficientes 

 Inexistência de locais para alimentação. 

 
3.6.3 Avaliação externa 

 
Não informada pela coordenação. 
 
 
3.6.4 Análise dos resultados das avaliações anteriores 
 
Não informada pela coordenação. 
 
3.6.5 Avaliação interna pelos discentes – Curso de P. Gerenciais (2505) 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto.do e a evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1). 
 
Os gráficos demonstram os dados completos dos indicadores avaliados em 2017/1 e a 
evolução dos resultados do triênio (2015 a 2017/1).  
 
O gráfico, a seguir, apresenta a participação discente na avaliação de 2017/1.  
 

 
 
Neste Semestre Letivo contou-se com a participação de aproximadamente 29% dos alunos 
do Curso de Ciências Econômicas Esan (2506) que responderam ao questionário de 
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autoavaliação. Foram realizadas campanhas e sensibilizações na página do Facebook, visitas 
nas salas de aula e encaminhamento dos alunos aos laboratórios de informática. 
 
 
3.6.5.1 Avaliação acadêmica do Curso 
 
 

 
 

 
 
 
No que diz respeito à “Divulgação das Informações do Curso”, mais de 50% dos 
respondentes avaliaram a coordenação com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 
2017. Quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, percebe-se que houve uma 
redução da participação dos conceitos “Ruim” e “Muito Ruim”. 
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Por fim, com relação ao item “Orientação sobre Atividades de Pesquisa, Extensão e Outros”, 
dentre as opções, predomina o conceito “Regular” com 30,43% das respostas no ano de 
2017. Quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que houve uma 
redução da participação dos conceitos “Ruim” e “Muito Ruim”.  
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Portanto, observa-se que ouve uma melhora na percepção dos discentes em relação à 
coordenação de curso. 
 
 
3.6.5.2 Avaliação da infraestrutura do curso  
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação à “Infraestrutura 
Física” apresenta os seguintes resultados. No que diz respeito à “Qualidade e 
funcionamento das instalações de laboratórios, unidades de aulas práticas (e transporte a 
elas)”, apenas 38% dos respondentes avaliaram a infraestrutura com os conceitos “Bom e 
“Muito Bom” no ano de 2017. Quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-
se que houve uma evolução na percepção positiva dos discentes em relação à este quesito. 
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Com relação ao tema “Recursos computacionais”, apenas 15% dos respondentes avaliaram 
a infraestrutura com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 2017. Quando 
comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que houve uma evolução na 
percepção negativa dos discentes em relação a este quesito. 
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No que concerne ao tema “Qualidade” da infraestrutura, predomina a percepção de que a 
mesma é “Regular” com 38,5% dos respondentes indicando esta qualificação no ano de 
2017. Quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que houve uma 
evolução na percepção das qualificações extremas “Muito Bom”, “Bom” e “Muito Ruim” ao 
longo do período 2015 a 2017. 
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Sobre o tema “Condições físicas dos sanitários”, predomina a percepção de que a mesma é 
“Regular” com 43,6% dos respondentes indicando esta qualificação no ano de 2017. 
Observa-se que ao longo do período 2015 a 2017 houve uma evolução na percepção 
negativa com a redução da participação das qualificações “Muito Bom” e “Bom”. 
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Com relação ao tema “Atendimento prestado aos portadores de necessidade especiais”, 
predomina a resposta “Não se aplica ou não observado” (41%). Esse resultado evidencia a 
dificuldade dos discentes em identificar ações e equipamentos destinados à garantir 
acessibilidade. Quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que a 
percepção identificada para o ano de 2017, está presente nos demais anos. 
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Com relação à “Serviços de segurança”, aproximadamente 70% dos respondentes 
classificam esse tema entre “Regular” e “Bom”. Contudo, nenhum discente classifica o item 
como “Muito Bom”. Quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que a 
percepção dos discentes em relação ao serviço prestado piorou. 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

317 

 
 
 

 
 

 
Com relação à “Disponibilidade de espaço para lazer e convivência”, aproximadamente 72% 
dos respondentes classificam esse tema entre “Regular” e “Bom”. Apenas 2,5% dos 
discentes classificaram o item como “Muito Bom”. Quando comparado aos resultados de 
2015 e 2016, observa-se que a percepção dos discentes em relação ao item para o ano de 
2017 apresentou uma inversão nos extremos com a queda da classificação “Muito Bom” e o 
aumento da classificação “Muito Ruim”. 
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No que diz respeito ao tema “Serviço de limpeza e conservação de edificações e 
infraestrutura, cerca de 75% dos discentes avaliam o item como entre “Bom” e “Muito 
Bom”. Quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que a percepção dos 
discentes em relação ao item manteve-se bastante satisfatória ao longo do período. 
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Sobre o tema “Serviço prestado por cantinas e lanchonetes...”, cerca de 43,6% dos discentes 
consideram o serviço “Muito Ruim” no ano de 2017.” Quando comparado aos resultados de 
2015 e 2016, observa-se que a percepção dos discentes em relação ao item piorou ao longo 
do período. 
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Acerca do tema “Instalações físicas da biblioteca de seu campus” aproximadamente 41% 
dos discentes classificam a infraestrutura entre “Boa” e “Muito no ano de 2017. Contudo, 
quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que a percepção dos 
discentes em relação ao item piorou de forma significativa ao longo do período. 
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Por fim, sobre o tema “Disponibilidade do acervo da biblioteca...”, cerca de 41% dos 
discentes consideram “Boa” no ano de 2017. Entretanto, quando comparado aos resultados 
de 2015 e 2016, observa-se que a percepção dos discentes em relação ao item piorou ao 
longo do período. 
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Com relação ao tema infraestrutura, a percepção dos discentes do curso de Ciências 
Econômicas varia de acordo com o subtema avaliado. Subtemas como limpeza e 
conservação da infraestrutura apresentaram avanços, mas serviço de lanchonete 
apresentou uma piora significativa na avaliação dos alunos ao longo do período 2015 a 
2017.  

 
3.6.5.3 Avaliação da pesquisa e extensão do curso  
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação à “Pesquisa e 
Extensão” apresenta os seguintes resultados. Com relação ao tema “Oportunidades para 
participar de projetos de pesquisa”, apenas 8,82% dos alunos classificaram como “Bom”, 
predominando a percepção “Regular” com 47%. Quando comparado aos anos de 2015 e 
2016, o resultado referente à 2017 apresenta uma queda substancial.  
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Com relação ao tema “Oportunidades para participar de projetos de extensão”, apenas 
8,82% dos respondentes classificaram como “Bom”, predominando a percepção “Regular” 
com 32%. Contudo, nesse caso, os conceitos “Ruim” e “Muito Ruim” apresentaram números 
muito expressivos. Em que pese a instituição da Empresa Júnior em 2017, os resultados 
apontam uma piora na avaliação deste item ao longo do triênio 2015-2017. 
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Com relação ao tema “Apoio da instituição para participação em eventos externos”, menos 
de 13% dos discentes classificaram como “Muito Bom/Bom”, predominando a percepção 
“Regular” com cerca de 35%. Contudo, também nesse caso, os conceitos “Ruim” e “Muito 
Ruim” apresentaram números muito expressivos. Os resultados apontam uma piora na 
avaliação deste item ao longo do triênio 2015-2017.  
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Por fim, no que diz respeito ao tema “Qualidade dos projetos de extensão como 
complemento da formação acadêmica” chama a atenção o fato de que 32% dos discentes 
não souberam opinar. Além disso, apenas cerca de 14% dos alunos entendem que esse 
tópico pode ser classificado como “Muito Bom/Bom”, com destaque para a percepção 
“Regular” com cerca de 32%. Os resultados apontam uma piora na avaliação deste item ao 
longo do triênio 2015-2017.  
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Portanto, a avaliação dos discentes de Ciências Econômicas em relação à pesquisa e 
extensão apresentou um desempenho regular no ano de 2017 e uma piora ao longo do 
período 2015 a 2017. 
 
 
3.6.5.4 Avaliação das políticas de atendimento aos discentes  
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação à “Atendimento aos 
Discentes” apresenta os seguintes resultados. Com relação à questão “Atividades 
extracurriculares oferecidas pela UFMS...”, a maioria absoluta de 54% classificou como 
“Regular”. 
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Quando comparado aos anos de 2015 e 2016, o resultado referente à 2017 apresenta uma 
convergência em direção à resposta “Regular” com a queda das percepções que figuram nos 
extremos.  

 
 

 
 
 
Com relação à questão “Serviço de Apoio e Orientação Psicossocial” fica evidente o 
desconhecimento do serviço por parte dos discentes, dado que 31% responderam “Não se 
aplica ou não observado. Ainda, menos de 9% dos discentes classificam o serviço com 
“Muito Bom/Bom”. Quando comparado aos anos de 2015 e 2016, o resultado referente à 
2017 apresenta uma convergência em direção à resposta “Regular” com a queda das 
percepções que figuram nos extremos. 
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Assim, no que diz respeito à Atendimento aos Discentes a percepção geral dos 
alunos do curso de Ciências Econômicas é que os serviços são “Regulares”. Contudo, uma 
parcela significativa dos discentes desconhece tais serviços.  
 
3.6.5.5 Avaliação da organização e gestão da instituição  
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação à “Organização e 
Gestão da Instituição” apresenta os seguintes resultados. Com relação à questão 
“Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos...”, a percepção é que a unidade tem 
um atendimento “Bom”, menos de 9% dos discentes classificaram o atendimento como 
“Ruim/Muito Ruim”. 
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Quando comparado aos anos de 2015 e 2016, o resultado referente à 2017 apresenta uma 
convergência em direção à resposta “Regular” com a queda das percepções que figuram nos 
extremos. 

 
 

 
 
 
Com relação à questão “Participação nos Processos Decisórios”, percebe-se novamente o 
alto nível de desconhecimento dos alunos em relação à questão. Mais de 25% dos 
respondentes não souberam opinar sobre o tema. Por outro lado, daqueles que 
demonstram conhecimento, mais de 28% classificam a participação dos discentes como 
“Regular”. Tal desconhecimento fica mais evidente quando comparado aos resultados dos 
anos de 2015 e 2016. 
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Com relação à questão “Atuação do DCE”, observa-se um alto nível de insatisfação por parte 
do corpo discente. Para mais de 34% dos alunos do curso a atuação do DCE é “Muito Ruim”. 
Apenas 24% dos discentes consideram a atuação do diretório dos central dos estudantes 
“MuitoBom/Bom”. Comparado aos resultados de 2015 e 2016, fica evidenciado o crescente 
descontentamento do corpo discente do curso desde a última pesquisa. 
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Por fim, com relação à questão “Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a 
partir dos resultados das autoavaliações anteriores”, observa-se um alto nível de 
desconhecimento das ações de melhoria impulsionadas pela autoavaliação. Cerca de 45% 
dos discentes não souberam opinar. Comparado aos resultados de 2015 e 2016, fica 
evidenciado o crescente desconhecimento em relação ao tema. 
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Portanto, entende-se que tanto os aspectos referentes à participação dos discentes nos 
processos decisórios, sobretudo, via colegiado, bem como as ações resultantes das 
autoavaliações precisam ser melhor divulgadas entre os alunos do curso. 
 
3.6.5.6 Avaliação da comunicação com a sociedade  
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação à “Comunicação com 
a Sociedade” apresenta os seguintes resultados. Com relação à questão “Divulgação das 
atividades realizadas na UFMS”, a percepção é que a comunicação é realizada a contento 
com mais de 50% dos respondentes classificando como “Muito Bom/Bom”, menos de 9% 
dos discentes classificaram “Muito Ruim”. 
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Quando comparado aos anos de 2015 e 2016, o resultado referente à 2017 apresenta uma 
melhora considerável da classificação “Bom” que vai de 12% para 40% e a queda da 
classificação “Ruim” que passa e 22% para 14%. 

 

 
 
 

 
 
 
Sobre a questão “Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS”, observa-se um alto nível 
de desconhecimento em relação ao serviço. Cerca de 28% dos discentes não souberam 
opinar. Contudo, há uma predominância do conceito “Regular”, que apresenta 37% das 
respostas. Comparado aos resultados de 2015 e 2016, fica evidenciado o crescente 
desconhecimento em relação ao tema. 
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No que diz respeito à questão “Portal da UFMS”, a percepção é a positiva, com cerca de 63% 
dos respondentes classificando o mesmo como “Bom” e não havendo respondentes 
classificando como “Muito Ruim”. Quando comparado aos anos de 2015 e 2016, o resultado 
referente à 2017 apresenta uma melhora considerável da classificação “Bom” que vai de 4% 
para 62% e a queda das classificações “Ruim” e “Muito Ruim” a 0%. 
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Com relação à questão “Portal da unidade setorial”, a percepção ainda pode ser 
considerada positiva com um percentual de 40% da classificação dos respondentes 
direcionado ao conceito “Bom”. Contudo 31% consideram apenas “Regular”. Quando 
comparado aos anos de 2015 e 2016, observa-se uma migração da percepção “Bom” para 
“Regular” no ano de 2017. 
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Portanto, de um modo geral, os alunos do curso de Ciências Econômicas consideram 
satisfatória a comunicação da UFMS com a sociedade. 
 
3.6.5.7 Avaliação da responsabilidade social  
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação à “Responsabilidade 
Social” apresenta os seguintes resultados. Com relação à questão “Atividades desenvolvidas 
para a promoção da cidadania e inclusão social”, a percepção é que as atividades são 
realizadas a contento com mais de 50% dos respondentes classificando como “Muito 
Bom/Bom”, menos de 9% dos discentes classificaram “Muito Ruim”. 
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Quando comparado aos anos de 2015 e 2016, o resultado referente à 2017 apresenta uma 
melhora considerável da classificação “Bom” que vai de 19% para 46% e a queda da 
classificação “Regular” que passa e 44% para 19%. 

 
 
 

 
 
 
Sobre a questão “Interação da UFMS com a comunidade...”, a percepção é que as atividades 
são realizadas a contento, com cerca de 50% dos respondentes classificando como “Muito 
Bom/Bom”, menos de 9% dos discentes classificaram “Muito Ruim”. Quando comparado 
aos anos de 2015 e 2016, observa-se uma queda significativa das classificações “Regular” e 
“Ruim” no ano de 2017. 
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Assim, a percepção dos discente de Ciências Econômicas com relação à Responsabilidade 
Social avançou positivamente no último triênio. 
 
3.6.5.8 Avaliação dos docentes do curso  pelos discentes 
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação aos “Docentes do 
Curso” apresenta os seguintes resultados. No que diz respeito à “Didática”, cerca de 68% 
dos respondentes avaliaram os professores com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano 
de 2017. Contudo, quando comparado aos resultados de 2015 e 2016, observa-se que 
houve uma evolução na percepção negativa dos discentes em relação a este quesito ano de 
2017. 
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Sobre a questão “Assiduidade e cumprimento dos horários, cerca de 80% dos respondentes 
avaliaram os professores com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 2017. Esta 
percepção se manteve relativamente estável ao longo do período 2015 a 2017. 
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Sobre “Disponibilidade para atendimento...”, cerca de 71% dos respondentes avaliaram os 
professores com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 2017. Esta percepção se 
manteve relativamente estável ao longo do período 2015 a 2017. 
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No que concerne ao “Grau de coerência...”, aproximadamente 73% dos respondentes 
avaliaram os professores com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 2017. Esta 
percepção se manteve relativamente estável ao longo do período 2015 a 2017. 
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Com relação à questão “Relacionamento professor-acadêmico”, cerca de 78% dos 
respondentes avaliaram os professores com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 
2017. Esta percepção se manteve relativamente estável ao longo do período 2015 a 2017. 
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O percentual de respondentes que afirmam que os docentes divulgam as notas no tempo 
regulamentar e apresentam o plano de ensino é superior à 80% para o ano de 2017. 
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Assim, é patente que os alunos do curso de Ciências Econômicas reconhecem 
positivamente a conduta e as capacitações do corpo docente do curso. 
 
3.6.5.9 Avaliação das disciplinas do curso 
 
A avaliação dos discentes do curso de Ciências Econômicas em relação às “Disciplinas do 
Curso” apresenta os seguintes resultados. No que diz respeito à “Importância para sua 
formação profissional”, mais de 84% dos respondentes avaliaram as disciplinas com os 
conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 2017. Esta percepção se manteve relativamente 
estável ao longo do período 2015 a 2017. 
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Sobre a “Disponibilidade da bibliografia na biblioteca”, mais de 50% dos respondentes 
avaliaram o acervo com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 2017. Esta percepção 
se manteve relativamente estável ao longo do período 2015 a 2017. 
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No que concerne à “Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso” 
aproximadamente 70% dos respondentes avaliaram os conteúdos com os conceitos “Bom e 
“Muito Bom” no ano de 2017. Esta percepção se manteve relativamente estável ao longo do 
período 2015 a 2017. 
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Sobre o “Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas 
práticas”, Importância para sua formação profissional”, mais de 60% dos respondentes 
avaliaram as disciplinas com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 2017. Quando 
comparado aos anos de 2015 e 2016, observa-se o crescimento no número de alunos que 
não souberam responder a pergunta. Isso denota a falta de aulas práticas no curso. 
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Portanto, com relação ao tema “Disciplinas do Curso”, observa-se que os discentes do curso 
de Ciências Econômicas reconhecem a relevância das mesmas, assim como a adequação dos 
conteúdos e a disponibilidade de referências na biblioteca. 
 
3.6.5.10 Autoavaliação discente 
 
Por fim, a “Autoavaliação” dos discentes do curso de Ciências Econômicas apresenta os 
seguintes resultados. No que diz respeito à “Participação e dedicação nas atividades”, cerca 
de 76% dos respondentes avaliaram sua participação com os conceitos “Bom e “Muito 
Bom” no ano de 2017. Esta percepção se manteve relativamente estável ao longo do 
período 2015 a 2017. 
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Com relação à “Pontualidade e permanência do início ao término das aulas”, cerca de 70% 
dos respondentes avaliaram sua conduta com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no ano de 
2017. Ao longo do período 2015 a 2017, cresceu de 36% para 42% os respondentes que 
classificam sua conduta com o conceito “Muito Bom”. 
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Finalmente, no que concerne à “Assimilação dos conteúdos abordados”, cerca de 
60% dos respondentes avaliaram sua assimilação com os conceitos “Bom e “Muito Bom” no 
ano de 2017.  

Ao longo do período 2015 a 2017, cresceu de 13% para 28% os respondentes que 
classificam sua conduta com o conceito “Muito Bom”. 
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Portanto, a “Autoavaliação” dos discentes do curso de Ciências Econômicas, aponta 
para o comprometimento dos alunos com as atividades do curso bem como uma melhora 
na capacidade de assimilação.  
 
3.6.5.11 Observações, sugestões e críticas dos estudantes 
 
Disciplinas 
 

 Os alunos avaliaram os professores das disciplinas, a avaliação da importância das 
disciplinas foi deixada em segundo plano. 

 
Desempenho Docente  
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 A maioria absoluta dos docentes avaliados recebeu elogios. Contudo, há casos em 

que os alunos alegam falta de didática adequada para o nível de graduação.  
 
Pesquisa e Extensão  
 

 Os discentes não escrevam sobre esse tema. 
 
Infraestrutura 
 
Os principais apontamentos em relação à infraestrutura são: 
 

 Iluminação insuficiente; 

 Ponto do Lago do Amor em péssimas condições; 

 Laboratório de informática é insuficiente; 

 Ar-condicionado ineficiente; 

 Banheiros sem produtos para higiene (sabão e papel); 

 Falta de uma cantina/restaurante. 

 
Política de Atendimento aos Discentes 
 

 Alunos alegam desconhecimento da maior parte das políticas destinadas a dar 
suporte aos discentes.  

 Apontam as falhas de comunicação como principal responsável por isso. 
 
3.6.6 Avaliação interna feita pelos docentes 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos;  Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 
3.6.6.1 Unidade 
 
Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao)? 
 

1. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 
2. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
3. Sobre a atuação docente. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

353 

 
Avaliação positiva em todos os quesitos, sendo os pontos mais fortes a satisfação com a 
Unidade dentro da UFMS e atuação docente. E o ponto mais fraco qualidade do 
atendimento do pessoal técnico-administrativo. 
 
 
3.6.6.2 Direção 
 
Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (Campus, escola, faculdade 
ou instituto) quanto à (ao)? 
 

1. Acesso à Direção. 
2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas 

ou não. 
3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos diferentes Cursos 

quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Campus e 

Administrativas. 
6. Transparência administrativa. 

 
 De modo geral a avaliação foi bastante positiva. Os pontos de destaque foram o 

acesso à direção, a busca de soluções de problemas pela Direção e a agilidade da 
Direção no retorno às solicitações dos professores (sejam elas positivas ou não). Os 
pontos que precisam ser melhorados de acordo com a visão dos professores é a 
transparência administrativa, a comunicação/divulgação pela Direção das decisões 
do Conselho de Campus e administrativas e a Promoção, pela Direção, da integração 
entre os professores dos diferentes Cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 
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3.6.6.3 Condições de oferecimento do Curso 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 

matriculados nas suas disciplinas. 
3. Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades 

das suas disciplinas. 
4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 
5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas. 
6. Matriz curricular do Curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 
7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
8. Estrutura da secretaria acadêmica - SECAC 
9. Estrutura da secretaria de apoio acadêmica - SAP 

 
Os pontos positivos são: espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o oferecimento de 
suas disciplinas e a Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades 
pedagógicas. Os pontos que precisam ser melhorados são: Atendimento a pessoas com 
deficiência, atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios e 
Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas 
disciplinas. Os demais pontos são regulares para bons. 
 
3.6.6.4 Coordenação de Curso 
 
Como você avalia a coordenação do Curso relativo à (ao)? 
 

1. Relacionamento com professores. 
2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas da matriz 

curricular. 
3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento 

das aulas em cumprimento do Plano de Ensino. 
4. Apoio às atividades de extensão. 
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5. Promoção da integração entre os professores do Curso quanto às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE.  
7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 
8. Transparência nas ações da coordenação. 

 
Neste quesito, de acordo com o gráfico, todos os itens foram satisfatórios, embora, de 
forma quase que igualitária, segundo a opinião dos professores, é necessário observar os 
pontos em que quase ¼ dos professores disseram ser muito ruim ou não existir. 
 
3.6.6.5 Pesquisa e Extensão 
 
Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) Curso(s) relativo à (ao)? 
 

1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 
2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 
3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 

 
neste quesito a percepção não foi tão positiva, pois não se pode ignorar o fato de que quase 
1/3 dos professores avaliou a integração da pesquisa, do ensino e da extensão, o apoio 
institucional à pesquisa e a infraestrutura oferecida à extensão como ruins, muito ruins, ou 
péssimas e outro 1/3 caracterizou como regular. 
 
3.6.6.6 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao): 
 

3. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 
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4. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.). 

 

 
 

a autoavaliação foi considerada positiva, pois os professores opinaram possuir 
conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPC, regulamentos de estágio e de 
atividades complementares, etc.) e um pouco menos de conhecimento dos documentos 
oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 

 

3.6.6.7 Observações, sugestões e críticas dos docentes   
 
Fragilidades 
 

 Infraestrutura laboratorial (espaço físico, hardware e software); 

 Infraestrutura de sala aula e sala de professores; 

 Infraestrutura da secretaria acadêmica; 

 Falta de refeitório/lanchonete; 

 Banheiros inadequados; 

 Falta de acessibilidade; 

 Ausência de quadro branco nas salas de aula; 

 Ausência de equipamentos audiovisuais (projetor e aparelho de som) fixados em sala 
de aula. 

 

Potencialidades 

 Qualificação do corpo docente; 

 Coesão do corpo docente do curso  

 Pluralidade do corpo docente do curso; 
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 Pró-atividade dos alunos da unidade; 

 Comprometimento do quadro técnico-administrativo da unidade; 

 Relevância do curso para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Observações, sugestões e críticas 

 Falta de “espaços de discussão” na universidade; 

 Deficiência na convivência entre professores de diferentes áreas; 

 Falta de conhecimento dos docentes em relação aos documentos oficiais da 
universidade; 

 Falta de envolvimento do corpo docente com os assuntos da universidade. 

3.6.7 Avaliação interna realizada por coordenadores 
 
A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as respostas, em que: 
Muito bom = 5.0 pontos; Bom = 4.0 pontos; Regular = 3.0 pontos; Ruim = 2.0 pontos; Muito 
ruim = 1.0 ponto. 
 
 
3.6.7.1 Condições de gestão e oferecimento do Curso 
 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a 
serem desenvolvidas na função de coordenador. 

2. Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica). 
3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica), quando houver. 
4. Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico). 
5. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

 

 
 

 Pontos positivos: Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica).  
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 Pontos medianos: Auxílio da SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico) e Auxílio da 
COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica).  

 
 Pontos que precisam melhorar: Qualidade do atendimento e a disponibilidade de 

pessoal de apoio nos laboratórios e Treinamento/orientação recebido quanto às 
responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função de 
coordenador. 

 
3.6.7.2 Infraestrutura 
 

1. Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 
2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos. 
3. Equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 

do Curso. 
 

 
 

Em relação à infraestrutura da Esan, de modo geral foi avaliada como ruim em relação 
aos equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades 
do Curso, regular o espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 
acadêmicos, e bom para regular o Espaço físico (salas de aula, etc) disponível. 

 
3.6.7.3 Autoavaliação 
 
Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto à(ao)? 
 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, 
Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio 
e de atividades complementares, etc.). 
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Já a autoavaliação foi considerada boa e um pouco regular em relação ao conhecimento dos 
documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação) 
e ao conhecimento dos documentos oficiais do Curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e 
de atividades complementares, etc.). 

 
 
3.6.7.4 Observações, sugestões e críticas dos coordenadores 
 
Sobre sobrecarga de tarefas, como não é clara as obrigações, existem muitas tarefas 
desviadas para a Coordenação que não deveriam ser, quais tarefas burocráticas poderiam 
ser operacionalizadas de forma informatizada? Vejo alguns exemplos como matrículas, 
disciplinas reofertadas, avaliação de aproveitamento de disciplinas, etc. 
 

 

3.6.8 Considerações da comissão setorial  
 
Ações realizadas em 2017 para sanar fragilidades e ações: 
 
De acordo com o Relatório da Avaliação Descritiva de Coordenadores, nenhuma ação foi 
efetivada para sanar os as fragilidades do Curso. As proposições de ações a serem tomadas 
em 2018, visando a melhoria dos cursos da unidade, encontram-se no quadro do Apêndice 
1. 
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4 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
 
 
4.1.1 Programa de Pós-graduação em Administração 
 
Histórico e contextualização do Programa 
 
O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAd) da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) obteve recomendação da CAPES no final de 2007 e teve ingresso da 
primeira turma em março de 2008. A experiência de pós-graduação do grupo de professores 
é oriunda do PPG em Agronegócios (área Interdisciplinar) criado por meio de um consórcio 
da UFMS/UFG/UnB, coordenado por nossa IFES (emissão de diploma e Coleta Capes). Após 
um período de 5 anos de existência o programa foi finalizado e cada IFES concebeu seu 
próprio programa, sendo que o da UFMS foi encaminhado para a área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo.  
 
Considerando somente a UFMS, o PPG em Agronegócio resultou em mais de 100 
dissertações defendidas, contribuindo significativamente para a disponibilização de 
profissionais para atuarem no meio acadêmico.  
 
Atualmente, o PPGAd apresenta nota 4, obtida na última avaliação (triênio 2010-2012). O 
PPGAd/UFMS objetiva ser um centro de referência na formação de pesquisadores, docentes 
e demais profissionais da área de Administração, com enfoque em Gestão do Agronegócio, 
na Região Centro-Oeste do Brasil. Em específico, objetiva-se contribuir com o conhecimento 
científico e com a economia regional por meio do desenvolvimento de competências 
técnicas e humanas para o exercício do ensino, da pesquisa e da gestão de organizações 
públicas e privadas. Por esse motivo, até 2013 adotou a “Gestão do Agronegócio” como 
área de concentração, oferecendo duas linhas de pesquisa, “Agronegócio e seus aspectos 
socioambientais” e “Competitividade no Agronegócio”.  
 
Diante de novas demandas de pesquisa que surgiram nos últimos anos, o programa decidiu, 
no início de 2014, readequar sua área de concentração, passando então a ser denominada 
de “Gestão do Agronegócio e Organizações”. Da mesma forma, foi proposta uma terceira 
linha de pesquisa, “Estratégias em Organizações Sustentáveis”, a qual visava, em especial, 
atender oportunidades de pesquisa em organizações não exclusivas do agronegócio. 
 
No entanto, em dezembro de 2014, por ocasião da análise do Curso de Doutorado do 
PPGAD pela comissão de avaliação da Capes, nos foi sugerido que a criação dessa nova linha 
fosse postergada para que, inicialmente, os cursos de mestrado e doutorado seguissem a 
mesma linha de atuação. Diante da efetiva aprovação do curso de Doutorado no início de 
2015, o programa passou então a contar novamente com apenas as 2 linhas de pesquisa 
iniciais, mas abrindo oportunidades para pesquisas pontuais em áreas não diretamente 
ligadas ao Agronegócio. 
 
A área de concentração do Programa abarca o estudo dos sistemas agroindustriais 
complexos, desde os insumos agrícolas até o consumidor final, além dos ambientes das 
organizações e das instituições. Vale ressaltar que o agronegócio abarca alimentos, fibras 
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(algodão, florestas, celulose, papel, móveis de madeira), agroenergia (etanol e outras 
fontes) e turismo rural. As duas linhas de pesquisa em questão estudam a competitividade 
nos três níveis ambientais: macro, meso e micro. Em nível “macro” aborda as questões do 
agronegócio, como crédito, oferta, demanda, evolução tecnológica, entre outras. Do ponto 
“meso” estuda os Sistemas Agroindustriais (SAG) e as cadeias produtivas, individualmente, e 
os aglomerados econômico-territoriais. No sentido micro desenvolve pesquisa sobre 
empresas individuais ou grupos de empresas, de modo a caracterizar seu ambiente, 
desempenho, e nível de competividade.  
 
Cabe salientar ainda que a Gestão do Agronegócio está focada nos Sistemas Agroindustriais, 
que abrangem três grandes dimensões: a) as cadeias produtivas agroindustriais - os elos: 
“insumos”, “produção rural”, “processamento industrial”, “distribuição atacadista”, 
“distribuição varejista” e “mercado de consumo final”; b) o ambiente institucional – envolve 
a cultura, as tradições, as leis (regulação, fiscalização) e c) o ambiente das organizações – 
composto pelo sistema financeiro, pelas instituições de PD&I, pelas associações, sindicatos e 
cooperativas. Para tanto, as linhas de pesquisa utilizam teorias das organizações, da 
administração de produção e operações, do marketing agroindustrial, do comportamento 
do consumidor, da nova economia institucional, desenvolvimento territorial, entre outras.  
 
O corpo docente do PPGAd vem se desenvolvendo paulatinamente de modo a ampliar a 
oferta de conhecimentos aos alunos e atender as novas demandas de pesquisas. Em 2013 o 
programa contava com um total de 17 docentes (15 permanentes e 02 colaboradores). Esse 
quantitativo evoluiu ao longo do tempo, notadamente devido às novas demandas do curso 
de doutorado, contando no final de 2016 com 21 docentes (17 permanentes e 04 
colaboradores). Atualmente, conta com 18 docentes (17 permanentes e 01 colaborador). 
 
Trata-se do primeiro doutorado em Administração no estado de Mato Grosso do Sul e o 
segundo na região Centro-Oeste. Cabe acrescentar que o ensejo por um curso de doutorado 
próprio vem da experiência de um DINTER, aprovado pela CAPES em 2010 e realizado em 
parceria com a UNINOVE, São Paulo. Nesse curso de doutorado foram formados 14 novos 
doutores, sendo cinco deles já pertencentes ao quadro permanente dos cursos de 
graduação em Administração oferecidos nos campus da UFMS. As teses de doutorado do 
DINTER contaram com a co-orientação de oito docentes membros do NDP do PPGAd/UFMS 
(Profs. Leonardo Figueiredo; Renato L. Sproesser; Silvia M.Q.Caleman; Dario de Oliveira 
Lima-Filho; Thelma LuccheseCheung; Milton. A. P. Mariani; Mayra B. Fagundes e Patrícia 
Campeão).  
 
O processo seletivo da primeira turma de doutorado ocorreu em março de 2016. A primeira 
turma de discentes foi composta por 11 alunos e as aulas tiveram início em abril de 2016.  Já 
a segunda turma foi composta por 07 alunos e as aulas tiveram início em abril de 2017. 
 
Cabe acrescentar que a demanda pelo Doutorado deriva, também, de orientação dos 
órgãos superiores da própria Instituição e da responsabilidade latente de um Curso de 
Mestrado em Administração que continua sendo o único do Estado do Mato Grosso do Sul.  
Para a realização do doutorado do PPGAd esforços foram envidados, como a aquisição de 
mais professores, o aprimoramento da estrutura curricular, o incremento no 
desenvolvimento de pesquisas e de publicações e, por fim, o investimento em infraestrutura 
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para realização de atividades exclusivas ao PPGAd, como a construção de um prédio de mais 
de 500 metros quadrados com salas de aula e salas de professores.  
 
A implementação do curso de doutorado, proporcionou a entrada de outros docentes no 
programa, originários de outras instituições como UFGD, UCDB e Embrapa, o que 
incrementou de forma significativa a parceria com essas instituições e a capacidade do 
programa em realizar pesquisas que favorecem o desenvolvimento regional.  
 
Observa-se uma boa distribuição das orientações das dissertações defendidas no período de 
avaliação (2013-2016) em relação aos docentes permanentes do programa. Não há docente 
permanente sem orientação, assim como não há com um número superior a oito 
orientações simultâneas. 
 
Ressaltando a intenção de aprimoramento contínuo do PPGAd, no ano de 2016 o programa 
contou com a aprovação de seu projeto submetido na chamada FUNDECT/CAPES n° 
10/2016 – PAPOS-MS. Esse projeto tem por objetivo geral promover uma maior qualificação 
do PPGAd/UFMS por meio de sua internacionalização. De fato, ações estratégicas vêm 
sendo implementadas visando a consolidação do programa por meio da qualificação do seu 
corpo docente, da sua produção cientifica, formação do discente e impacto social. 
 
 
4.1.1.1 Curso Mestrado e Doutorado 
 
Objetivos 
 
O PPGAd/UFMS tem como objetivo geral ser um centro de referência regional na 
formação de pesquisadores, docentes e demais profissionais da área de 
Administração na Região Centro-Oeste do Brasil.  
 
Objetiva-se contribuir com o conhecimento científico e com a economia regional por 
meio do desenvolvimento de competências técnicas e humanas para o exercício do 
ensino, da pesquisa e da gestão de organizações públicas e privadas. Os cursos do 
PPGAd têm como principal objetivo promover a capacitação acadêmica em nível de 
mestrado e doutorado por meio do estímulo às reflexões e desenvolvimento de 
estudos aprofundados e pesquisas no campo da Administração, especificamente no 
que concerne à área de concentração “Gestão do agronegócio e organizações”.  

 

Em termos específicos destacam-se:  

i. Formar profissionais de capacitados, para o exercício das atividades de pesquisa, 
ensino e extensão na área de Administração;  

ii. Proporcionar experiências em pesquisa e ensino, capacitando o egresso para a 
ampliação qualitativa da produção científica e para o desenvolvimento do ensino 
superior e das competências administrativas; 

iii. Contribuir para o avanço do conhecimento da Administração e do Agronegócio a 
partir dos resultados de projetos de pesquisa com aderência à realidade nacional; 
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iv. Desenvolver atividades de extensão de efeito multiplicador, alcançando diferentes 
públicos – docentes, discentes, instituições de pesquisa, organizações públicas e 
privadas; 

v. Estimular a integração entre a Graduação e a Pós-Graduação mediante a 
participação dos estudantes de graduação nos projetos do programa; 

vi. Estimular o intercâmbio acadêmico e científico a partir do desenvolvimento de 
equipes de cooperação do PPGA com equipes de outras IES do Brasil e do exterior;  

vii. Ressalta-se a busca pela consolidação da pesquisa do PPGAd na universidade por 
meio da verticalização das suas linhas de pesquisa no âmbito da graduação e da pós-
graduação (mestrado e doutorado). Neste contexto, desde o início do quadriênio 
2013/2016, trabalhou-se na consolidação do Programa de modo a viabilizar a 
implantação do Curso de Doutorado a partir de 2016.  

 
 
Número de vagas, matriculados, concluintes e desistentes em 2016. 
 

 Número de vagas Matriculados  Titulados  Desistentes 
2016 M 24  D 11 M 17  D 11 M 20 0 

 
 
 
Potencialidades do PPGAD 
 

1. O programa é único no estado em oferecer curso gratuito de mestrado e 

doutorado em Administração; 

2. São concedidas bolsas de estudos aos alunos que se dedicam exclusivamente 

aos cursos; 

3. A região Centro-Oeste é considerada como área prioritária para determinados 

órgãos de fomento;  

4. As linhas de pesquisa do Programa representam fortes interesses para o 

desenvolvimento do estado; 

Fragilidades do PPGAD 
 
1. Declínio da demanda do curso, que pode ser decorrência da somatória dos seguintes 

fatores: concorrência dos programas de mestrado profissional; pouca divulgação do 
programa; critérios inadequados no processo seletivo. 

2. Pouca disponibilidade de recurso financeiro destinado ao Programa 
3. Perfil do discente. É recorrente termos discentes que possuem debilidades 

importantes na sua formação. Observa-se que é necessário criar procedimentos de 
acompanhamento continuo desses alunos e ter critérios objetivos que possibilitem o 
desligamento do discente, que não conseguir desenvolver durante o curso as 
competências necessárias para sua conclusão. 
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Abaixo quadro o plano de ação elaborado em função do planejamento estratégico de 2017. 
As ações em itálico já foram realizadas até o presente momento e as em negrito estão 
programadas para os próximos 14 meses.   
 



QUESITO INDICADOR META AÇÕES RESPONSÁVEIS QUANTO CUSTA QUANDO 
Proposta do 
Programa 

- % de projetos de pesquisa 
alinhados com a linha de 
pesquisa. 
 
- % de incremento no 
número de candidatos 
inscritos para o processo 
seletivo. 

100% 
 
 
 
30% 

- Avaliação dos temas dos projetos 
de pesquisa, através da análise de 
formulário preenchido pelo 
docente/orientador. 
- Realizar divulgação do processo 
seletivo nas salas de aula dos 
cursos de graduação da ESAN afins 
ao programa. 
- Mapear os cursos afins ao 
programa de graduação e mestrado 
da UFMS  (interior) e de outras 
instituições públicas de ensino do 
estado, e estabelecer contato para 
divulgação do edital. 
- Produzir cartazes do processo 
seletivo em distribuir por correio a 
instituições de ensino que ofertam 
cursos afins ao programa e estão 
localizadas nos estados de MT, MS, 
GO, PR.  
- Enviar e-mail de divulgação do 
processo seletivo para os programa 
de pós-graduação da área. 
- Divulgar nos sites e rede sociais da 
ESAN e UFMS o edital de seleção. 
- Estabelecer novos critérios de 
seleção que permitam ampliar o 
número de inscritos, sem prejudicar 
a qualidade do processo seletivo. 

- Líderes das 
linhas de pesquisa 
 
- Comissões de 
seleção e 
secretaria do 
programa. 

        - 
 
 
 
- os cartazes 
podem ser 
realizados na 
editorada da 
UFMS. 
- o custo do 
correio deve ser 
analisado?? 

- no final do 
segundo semestre 
do mestrado e no 
terceiro semestre 
no doutorado. 
- da constituição 
das comissões de 
seleção até o fim 
do período de 
inscrições.  

Corpo Docente - % de DP que possui 
projeto de pesquisa com 
financiamento externo. 

75% - Avisar e estimular os DP a 
submeterem projetos para os 
editais abertos. 

- Colegiado do 
programa. 

          - - continuo 

Teses e 
Dissertações 

- % de discentes e egressos 
autores. 
- % de discentes e egressos 

75% 
 
75% 

- Através do formulário de controle 
semestral de atividades do discente 
da comissão de bolsas, estabelecer 

- Colegiado e 
secretaria do 
programa. 

          - 
 
 

- semestral 
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com publicação em anais. um sistema de sistemático de 
controle de publicações de artigos e 
de participações em eventos dos 
discentes. 
- No controle anual da produção 
docente incluir o 
acompanhamento das publicações 
e vida profissional dos seus ex-
orientandos. 
- No regulamento do programa 
estabelecer a obrigatoriedade de 
produção de artigos durante o 
curso. 
- Ressaltar aos docentes a 
importância da participação dos 
discentes em eventos nacionais e 
internacionais. 

 
 
 
 
 
           - 
          -  
 
- recursos 
financeiro para 
fomentar a 
participação 
discente em 
eventos. 

 
 
 
 
- anual. 
 
 
- na revisão do 
regulamento. 
 
- continuo. 

Produção 
Intelectual 

-% de DP com três 
publicações no quadriênio 
com extrato superior a B2. 

100% - Estabelecer no regulamento do 
programa a obrigatoriedade de 
cumprir esse indicador para os PN.  
- Incentivar a tradução de artigos 
de qualidade para periódicos 
internacionais renomados. 
- Organizar uma lista de boas 
empresas de tradução. 

- Colegiado e 
secretaria do 
programa. 

 
         - 
- recursos 
financeiro para 
tradução de 
artigos. 
        - 

- na revisão do 
regulamento. 
- continuo 
 
 
- continuo 

Inserção Social - Desenvolvimento de 
projeto de cooperação ou 
integração com outro ppg 
(item 5.2) 
- Aprimorar a visibilidade e 
transparência do programa 
ao atender os aspectos do 
item 5.3. 

 1  
 
 
 
 qual. 

- Identificar oportunidades de 
projetos e realizar ações para 
elaboração e execução dos 
mesmos. 
- Constituir comissão permanente 
de atualização da página web do 
programa.  
- Solicitar relatório de melhorias 
semestral a comissão. 

- Colegiado do 
programa e DP. 
- Colegiado do 
programa. 
- Secretaria do 
programa e 
comissão 
permanente web. 

         - 
 
         - 
 
 
         - 

- continuo 
 
 
- em uma das 
reuniões do 
colegiado. 
 
- semestral 

Internacionalização - Ampliar a visibilidade do 
programa, com ações junto 

qual. 
 

- Inserir no edital de seleção 
requisitos específicos para alunos 

-Comissões de 
seleção. 

           - 
 

-na elaboração 
dos editais de 
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a países vizinhos. 
- Reforçar as ações de 
internacionalização do 
programa (participação em 
congressos, universidades 
de verão, cursos de 
formação). 

 
 
qual. 

estrangeiros, que facilitem sua 
participação. 
- Incentivar os docentes a 
estabelecer relacionamento com 
universidades estrangeiras. 

 
- Colegiado. 

 
          - 

seleção. 
 
- continuo 



 
4.2 Pesquisa 
 
Destacamos os projetos de pesquisa informados para elaboração do Relatório de 
Sucupira 2016. 
 

a) Entre 2013 e 2016, a Profa Mayra Batista B. Fagundes coordenou o 
projeto “Construção da Matriz de Insumo-Produto do Estado de Mato 
Grosso do Sul” que contou com o auxílio financeiro da Fundação de Apoio 
e Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do MS (Fundect). Este 
projeto contou com a colaboração de professores pesquisadores da 
UFMS e UEMS. 
 
b) Em 2014, a Profa Erlaine Binotto teve o projeto “Formas de 
Cooperação nos Arranjos Organizacionais Vinculados ao Agronegócio no 
Mato Grosso do Sul” sob sua coordenação, aprovado pelo CNPq. O 
projeto continua em andamento. 

 
 
c) Em 2014, a Profa. Mayra Batista B. Fagundes, aprovou o projeto 
“Impactos econômicos das políticas aplicadas ao agronegócio sobre o 
bem-estar e a produção setorial brasileiras: uma modelagem dinâmica 
regionalizada” que conta com sua coordenação e o apoio financeiro do 
CNPq.   
 
d) Também em 2014 iniciou-se o projeto “Eficiência Operacional das 
Usinas do Setor Sucroenergético do Estado de Mato Grosso do Sul sob a 
coordenação do prof. Renato L. Sproesser. Este projeto conta com a 
colaboração do Prof. Dario de Oliveira Lima Filho, Prof. Mario Otávio 
Batalha (UFSCAR), Patrícia Campeão (PPGAd/UFMS), entre outros 
pesquisadores, sendo financiado pelo CNPq. 

 
 
e) Em 2016, a Profa. Denise Barros de Azevedo teve o projeto “Diálogos 
entre stakeholders: A competividade das Roundtables nos agronegócios 
no Brasil e de Mato Grosso do Sul” aprovado na Chamada 
FUNDECT/UNIVERSAL 10/2015. O projeto conta com a colaboração dos 
pesquisadores vinculados a Embrapa, UFRGS e UFGD. 
 
f) Em 2016, a Profa Patrícia Campeão teve seu projeto “Governança 
Organizacional e sua influência na participação de associados em 
Cooperativas Agropecuárias do Estado do Mato Grosso do Sul” aprovado 
na Chamada FUNDECT/UNIVERSAL 10/2015. Este projeto conta com a 
colaboração de pesquisadores do PPGAd, como a Profa Silvia Caleman e 
de outros programas de pesquisa como o Prof. Davi Rogerio de Moura 
Costa (FEA/RP) e Erlaine Binotto (UFGD).  
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g) Ainda em 2016, a Profa Caroline Pauletto Spanhol teve o projeto 
“Expressão da ciência nas políticas públicas relativas a obesidade: um 
estudo cross cultural ” aprovado na chamada Universal CNPq. O projeto 
conta com participação de pesquisadores estrangeiros vinculados a 
Universidade do Porto e Universidade Aberta de Portugal. 

 

5 EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE 
 
Quadro 3 – Listagem dos projetos de extensão 

PROJETO PROFESSOR ANO 

IV Simpósio sobre Gestão Empresarial e 
Sustentabilidade: negócios sociais e seus 
desafios 

Rosamaria Cox Moura Leite Padgett 2015 

Discussão de temas contábeis Emanoel Marcos Lima 2015 

EMPRESA JUNIOR - CONTABILIDADE Emanoel Marcos Lima 2016 

Feira de Negócios Sustentáveis da ESAN Caroline Pauletto Spanhol 2016 

Matemática Financeira Aplicada à 
Calculadora Financeira HP 12-C 

Jose Aparecido Moura Aranha 2016 

Planejamento e reestruturação de 
organizações públicas e do terceiro setor Dario de Oliveira Lima-filho 2016 

Effectus Júnior - Consultoria em 
Planejamento e Gestão Filipe Quevedo Pires de Oliveira e Silva 2017 

2 Encontro de acolhimentos do 
PPGAD/ESAN Denise Barros de Azevedo 2017 

Implementação de páginas multilingues 
no site da UFMS Silvia Morales de Queiroz Caleman 2017 

II Feira de Negócios Sustentáveis da ESAN Caroline Pauletto Spanhol 2017 

Dia do Economista Carlos Roberto Gabriani 2017 

Falando de Economia Circular Adriane Angélica Farias Santos Lopes de 
Queiroz 

2017 

Palestras: Modelo de Excelência em 
Gestão Rosamaria Cox Moura Leite Padgett 2017 
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6 AVALIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA  
 

 Curso de Graduação em Administração (Integral) – CGC Nota 4,0 – ENADE 4,0 – GUIA 
DO ESTUDANTE 4,0; 

 Curso de Graduação em Ciências Contábeis (Noturno) – CGC Sem Avaliação – ENADE 
Sem Avaliação; – GUIA DO ESTUDANTE Sem Avaliação (Curso Novo) 

 Curso de Graduação em Ciências Econômicas (Integral) – CGC Nota 3,0; ENADE 3,0; – 
GUIA DO ESTUDANTE 4,0; 

 Curso de Graduação em Turismo (Matutino) – CGC 4,0 – ENADE Sem Avaliação; – 
GUIA DO ESTUDANTE Sem Avaliação (Curso Novo); 

 Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais (Noturno) – CGC 4,0 – ENADE 
5,0. – GUIA DO ESTUDANTE 4,0. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Uma média de 38% dos discentes da graduação presencial respondeu ao questionário da 
Avaliação Institucional. Cabe ressaltar que a avaliação se deu somente entre os cursos 
presenciais, ficando a modalidade EAD, nesse quesito, fora das observações. 
 
Além disso, a ESAN oferece dois cursos de Mestrado: um profissional, com área de 
concentração em Administração Pública; e um curso de Mestrado acadêmico em 
Administração. Há também um curso de Doutorado em Administração (este último teve sua 
aprovação em 2015 para início em 2016). Estes discentes ainda não ingressaram no 
processo de avaliação institucional. Talvez essa seria uma melhoria para ser desenvolvida na 
próxima avaliação. 
 
Em 2014, o curso de Ciências Contábeis foi criado na UFMS, inicialmente com apenas 4 
professores no fim primeiro ano, tendo tido uma transferência no ano de 2016 de mais uma 
professora e com a qualificação de uma equipe de professores conseguiu ter aprovação 
para abertura do Mestrado acadêmico em Contabilidade, que teve sua primeira turma no 
início em 2017. O corpo docente do curso conta apenas com 5 professores da área, 
carecendo ainda de no mínimo mais 4 professores para dar condições de trabalho que 
venha atender as três linhas: ensino-pesquisa-extensão. 
 
O atual quadro de técnicos e professores, apesar de altamente qualificado, ainda é menor 
do que o esperado para que todos os cursos (graduação e pós-graduação) - além dos vários 
projetos de pesquisas e suas consequentes publicações - sejam tocados a contento. Não 
obstante o acúmulo de atividades desenvolvidas pelos técnicos e docentes para atender 
uma demanda universitária já totalmente verticalizada, faz-se mister acrescentar que todos 
os servidores ativos naquele momento responderam os questionários da avaliação 
institucional.  
 
O bom quantitativo de respondentes torna este documento bastante representativo das 
opiniões da comunidade da ESAN/UFMS. Uma fragilidade detectada nos cursos da ESAN 
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continua a ser a alta taxa de evasão por parte dos acadêmicos. Essa fragilidade pode estar 
relacionada a algumas causas levantadas neste relatório. 
Assim, dentre as várias informações compiladas neste relatório, destaca-se: 1) o 
atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais que carece de melhorias 
estruturais visando a acessibilidade de nossas instalações, 2) a carência de uma cantina para 
os atendimentos da comunidade nas instalações da ESAN e; 3) a necessidade de 
incrementar e divulgar os projetos de pesquisa e extensão.  
 
Os discentes não reconhecem o serviço de apoio e orientação psicossocial fornecido pela 
UFMS. Cabe aqui ressaltar que a Universidade oferece serviços dessa natureza por meio da 
PREAE (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis). A comissão acredita, 
porém, que isto não está sendo bem informado aos acadêmicos. 
 
Quanto à formação da atual Comissão Setorial de Avaliação (CSA), houve alguns problemas. 
Primeiramente, atrasou-se para definir quais seriam os membros, a Instrução de Serviço só 
foi publicada duas semanas antes do encerramento da avaliação pelos discentes.  
 
O representante discente da graduação não sabia que fazia parte da Comissão e o 
representante discente da pós-graduação não foi escolhido. Além disso, 100% da CSA foi 
renovada de 2016 para 2017, as instruções passadas foram poucas e não houve 
oportunidade de os membros estarem presentes nas reuniões. 
 
Sugerimos que o trabalho seja automatizado nas próximas edições da Autoavaliação, por 
meio de um software em que se faça o input dos dados e o relatório seja gerado 
automaticamente e que os prazos não sejam tão apertados, o que causa prejuízo nas 
análises dos dados. Este relatório será amplamente divulgado à comunidade da ESAN, assim 
como à UFMS, para que possa servir como um documento norteador das ações futuras, 
tanto por parte da Direção, quanto pelas coordenações de cursos e; em instâncias 
superiores, com intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela ESAN.  
 

Campo Grande, 20 de novembro de 2017. 
 

 
Marcelo Ribeiro Silva 

Presidente, Membro Docente 
 

Priscila Varges da Silva 
Membro Docente 

 
Cléo Adriano da Silva 

Técnico-administrativo 
 

Alexandre Nilba Ferreira 
Representante Discente da Graduação 

 
Ricardo José dos Santos 

Representante Discente de Graduação 
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APÊNDICE 1 

 
Proposições de ações a serem tomadas em 2018 visando a melhoria do Cursos da Escola Superior de Administração e Negócios (ESAN) 

 

Fragilidades (2017) Proposições para eliminar as fragilidades do Cursos (2018) 

Atendimento prestado aos portadores de necessidade especiais. 
Implantar uma política de acessibilidade e investimento em infraestrutura que 
garanta aos portadores de necessidades especiais amplo acesso a todas as 
dependências da ESAN. 

Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas 
internas de sua unidade setorial. 

Ampliar quantitativamente e qualitativamente as condições de oferta de 
serviços alimentares para a comunidade acadêmica.  

Disponibilidade de espaço para lazer e convivência. Construir uma área de lazer e convivência não só para alunos, mas também 
para os servidores da Esan. 

Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação 
acadêmica. 

Incentivar a extensão na Unidade. Propor metas de atividades extensionistas 
aos professores. 

Apoio da Instituição para a participação em eventos externos. Criar regras claras sobre os requisitos par obtenção de apoio para participação 
em eventos externos. 

Políticas de atendimento aos discentes. Construir uma política de atendimento ao discente que contemple a 
estruturação de um setor dedicado a este fim na unidade. 

Organização e gestão da Instituição. Aumentar o nível de transparência e comunicação das ações realizadas pela 
gestão da universidade. 

Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades 
de aulas práticas (e transporte a elas). 

Realizar uma campanha para conscientização dos usuários dos laboratórios, 
pois muitos dos problemas são decorrentes do mau uso e da falta de zelo pelo 
patrimônio público. 
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Oportunidade para participar de projeto de pesquisa. Incentivar a pesquisa. Instituir em todos os PPCs dos cursos da unidade a 
inserção de disciplinas de metodologia da pesquisa. 

Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão Incentivar que professores possam ampliar sua participação nos projetos de 
extensão e divulga-los. 

Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS 
Melhorar a divulgação do serviço de atendimento psicossocial junto à 
comunidade da ESAN. Além da busca da oferta desse tipo de serviço na 
Unidade X. 

Participação em processos decisórios por parte dos alunos 
Os alunos não se sentem responsáveis pelas decisões da Esan. A representação 
nos colegiados e conselho não são consideradas suficientes. Haverá de se criar 
condições que mais alunos participem das discussões e decisões na Unidade. 

Melhorias realizadas nos Cursos ou na unidade setorial a partir do 
resultado das autoavaliações anteriores 

Implantar um quadro de gestão à vista de todos para acompanhamento das 
ações. Utilizar diagrama de Ishikawa e Matriz de GUT. 

Qualidade dos serviços da ouvidoria. Dar mais respaldo e credibilidade ao serviço. 

Site da Unidade Aprimorar o site. Deixá-lo mais acessível e divulga-lo entre os alunos. 

Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social 
e integração da UFMS com a comunidade. 

Melhorar a comunicação com a sociedade e com os stakeholders, tais como: 
CRA, Sebrae, empresas, governo etc. 

Trabalho de Conclusão de Curso 
Implantar um cronograma de atendimento para orientações e entrega das 
atividades e estabelecer uma norma geral para confecção do TCC e 
apresentação. 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) Acionar os NDEs dos cursos da unidade, com o objetivo de iniciarem a 
modernização dos PPCs. 

Infraestrutura e manutenção dos sanitários Garantir as condições adequadas de usabilidade das instalações sanitárias 
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Quadro docente permanente 
Buscar junto aos órgãos competentes a adequação das vagas oferecidas ao 
número de docentes por curso. Com destaque para o curso de Ciências 
Contábeis. 

 
 


