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1 INTRODUÇÃO
A Comissão Setorial de Avaliação (CSA) do Instituto Integrado de Saúde (Inisa), por
meio deste Relatório, apresenta o desenvolvimento do processo de autoavaliação
institucional, orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, conforme as determinações da Lei n.º 10.861/2004. São descritas as
etapas de execução da autoavaliação institucional no âmbito das UnidadesAcadêmicas
Setoriais - UAS, que compreendem a sensibilização, acompanhamento do preenchimento da
consulta à comunidade, tratamento e análise dos resultados, divulgação para os membros
do Inisa, acompanhamento e registro de decorrências da autoavaliação e balanço crítico.
O objetivo deste relatório é disseminar aos estudantes, professores, técnicoadministrativos, coordenadores de cursos e diretores de unidades, a percepção da
comunidade sobre o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão,
especificamente no âmbito do Inisa, apontando as potencialidades e fragilidades, bem como
subsidiar a CPA na elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional da UFMS.
Além da divulgação dos processos e resultados à comunidade, intenta-se desenvolver
uma cultura de avaliação institucional, o que significa estimular a ação cidadã de
participação na esfera pública, o processo reflexivo contínuo sobre a qualidade das ações
institucionais e seus vínculos com as demandas sociais, a relação de efetivo pertencimento
dos membros da comunidade universitária ao espaço da universidade e que a utilização dos
processos avaliativos possam subsidiar os diferentes níveis de gestão da universidade.
Este Relatório está estruturado em quatro partes. Na primeira consta a
contextualização da Unidade Administrativa Setorial, seu histórico e o desenvolvimento do
planejamento da respectiva UAS. Na segunda parte são expostos os resultados da avaliação
relativos ao ano de 2018. A escolha em apresentar esses resultados por eixos e dimensões
da avaliação, conforme definidos no art. 3º da Lei nº 10.861/2004, deve-se ao fato de que os
Relatórios das CSAs subsidiam o Relatório Anual de Autoavaliação Institucional da UFMS,
regido pela

Nota Técnica nº 65/2014, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que define o Roteiro para Relatório de Autoavaliação
Institucional, a partir de 5 eixos: Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento
Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão e Infraestrutura Física. Neste
relatório, em especial, não será abordado o Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, que
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compreende as Dimensões 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e a
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição.
Para melhor articular os eixos, dimensões e indicadores, da avaliação interna e
externa, foram utilizados os indicadores dos instrumentos de avaliação externa para
Credenciamento e Recredenciamento de Instituições e também para Reconhecimento e
Renovação de Reconhecimento de Cursos. Esses indicadores nortearam a reestruturação das
questões presentes nos instrumentos de coleta - a consulta à comunidade, de modo a
permitir maior articulação entre o diagnóstico que a UFMS faz de si e os aspectos a serem
avaliados nas avaliações externas.
Na terceira parte é feito o Balanço Crítico da CSA Inisa, em que são pontuados
avanços e fragilidades do processo avaliativo, bem como propostas de ação para o ano
subsequente. Na quarta e última parte são expostas as considerações finais.
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2 UNIDADE SETORIAL
2.1

Histórico
O Inisa surgiu em 2017 a partir da reorganização do Centro de Ciências Biológicas e

da Saúde (CCBS) da UFMS em três Unidades de Administração Setorial (Instituto de
Biociências-Inbio, Instituto Integrado de Saúde-Inisa e Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Alimentos e Nutrição-Facfan). O projeto de criação das Três Unidades foi pensado por uma
comissão instituída pela Instrução de Serviço CCBS nº 9/2017, complementada pela
Instrução de Serviço CCBS nº 15/2017, e alterada pela Instrução de Serviço CCBS nº 22/2017.
As novas unidades foram criadas com base nas seguintes Resoluções: Resolução Coun
nº 3/2017, que estabelece as rotinas e os procedimentos para criação de Unidade da
Administração Setorial da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
disciplinando o disposto nos art. 17 e 18 do Estatuto da UFMS; Resolução CD nº 9/2017, que
define os critérios de codificação dos Órgãos Colegiados e das Unidades integrantes da
estrutura organizacional da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; e a
Resolução Coun nº 47/2011, que regulamenta as Unidades Técnicas de Apoio.
O Inisa é composto pelos cursos de Graduação em Enfermagem e Graduação em
Fisioterapia, bem como o grupo de docentes da Saúde Coletiva. Também compõem o
Instituto os Programas de Pós-graduação: Mestrado em Enfermagem e Mestrado
Profissional em Saúde da Família; e as Residências: Residência em Enfermagem Obstétrica e
Residência Multiprofissional em Saúde-Atenção ao Paciente Crítico. O Instituto conta
também com a Clínica Escola Integrada (CEI/Inisa), que, através de projetos de ensino,
pesquisa e extensão, oferece atendimentos nas áreas de Fisioterapia, Enfermagem e
Nutrição, a toda sociedade. Tal composição é embasada pelo Art. 2º da Resolução Coun nº
3/2017, que caracteriza um Instituto como uma “unidade de ensino, pesquisa e extensão das
ciências básicas que busca trazer novos conhecimentos sobre os fenômenos naturais, a
matemática e as humanidades”.
Quanto à estrutura organizacional do Inisa, há o Conselho da Unidade, responsável
pela administração em nível deliberativo, e a Direção, responsável pela administração em
nível executivo. Há ainda a Coordenação Administrativa (Coad), a Secretaria Acadêmica
(Secac), a Coordenação de Gestão Acadêmica (Coac) e as coordenações dos cursos de
graduação, pós-graduação e Clínica. Ainda, a Secretaria de Apoio Pedagógico (SAP) é
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responsável pela execução das atividades de apoio didático-pedagógico e administrativo
pertinentes à Coac.
2.2

Planejamento de desenvolvimento da unidade
O primeiro Planejamento de Desenvolvimento da Unidade (PDU) foi construído em

2018/2019 com base nos objetivosconcebidos no Esquema Estratégico da UFMS, que, por
sua vez, reflete o Plano de DesenvolvimentoInstitucional - PDI 2015/2019.Indicadores, metas
e ações no âmbito do Inisa foram construídos, em consonância aos objetivos estratégicos do
PDI. Assim, o PDU contém metas e ações das seguintes áreas estratégias: ENSINO DE
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO (objetivo: consolidar o Ensino Graduação e PósGraduação); PESQUISA, EXTENSÃO, INOVAÇÃO E INTEGRAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
(objetivo: fortalecer a Pesquisa, Extensão, Empreendedorismo e Inovação em âmbito
Nacional e Internacional); ATENÇÃO AO ESTUDANTE (objetivo: fortalecer a Vivência e
Inclusão Universitária Estudantil); INFRAESTRUTURA (objetivo: modernizar a Infraestrutura);
e EFICIÊNCIA DA GESTÃO (objetivo: aperfeiçoar a Gestão Universitária). Participaram da
construção representantes de todos segmentos do Inisa por meio de reuniões e grupos de
trabalho ao longo de 2018, incluindo membros da CSA.
Para o planejamento do PDU, utilizou-se o relatório de avaliação principalmente para
a Análise SWOT, identificando forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Apesar disso, há
problemas vistos nos resultados de avaliações anteriores que foram pouco discutidos por
não estarem relacionados diretamente a nenhuma área estratégica do PDU. Assim, há a
necessidade de maior uso dos relatórios por parte da Gestão para construção de outras
metas/indicadores fora os contidos no PDU (UFMS, 2019).
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3 AVALIAÇÃO DA UNIDADE
Neste item são expostos os eixos considerados para autoavaliação da unidade e suas
respectivas dimensões, conforme a Lei nº 10.861/2004, observando-se a descrição dos
aspectos analisados em cada eixo, suas fragilidades e potencialidades.
3.1 EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional
O Eixo 1 é composto apenas pela dimensão Planejamento e Avaliação, congregando o
planejamento da autoavaliação institucional da UAS, seus resultados, potencialidades e
fragilidades, bem como resultados das avaliações externas.
3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Neste subitem são apresentadas informações sobre o planejamento e a execução da
autoavaliação institucional no âmbito da unidade, os resultados das avaliações externas dos
cursos e as ações corretivas decorrentes da autoavaliação.
3.1.1.1 Processo de autoavaliação na Unidade
O processo de avaliação na Unidade é coordenado pela CSA, sob coordenação geral
da CPA, em consonância com a Proposta de Autoavaliação Institucional da UFMS.As CSAs
são instituídas por meio de Instrução de Serviço das Unidades de Administração Setorial e
têm o seu funcionamento regulamentado pela Resolução COUN n.º 57, de 13 de junho de
2017 da UFMS.
A CSA-Inisa é composta por docentes e técnicos-administrativos, como apresentado
na Tabela 1. Foram indicados ao DCE 4 nomes para representar o segmento da comunidade
acadêmica Discentes, sendo 2 discentes da Graduação e 2 discentes da Pós-Graduação. A
CSA Inisa está no aguardo da indicação dos nomes pelo DCE ao Inisa.

Tabela 1 - Representação da Comunidade Acadêmica na CSA
Segmento
Docentes
Discentes (Graduação e PósGraduação)
Técnicos-administrativos
Fonte: PDU/Inisa, SIAI/UFMS

Membros da CSA
5

Total na Unidade
52

Percentual
9.6%

0

427

0%

2

26

7.7%
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O processo de avaliação de 2018 ocorreu de acordo com o Plano de atividades anual
da CSA Inisa (2018).As estratégias de sensibilização abrangeram o uso de mídias e outros
recursos auxiliares, tais como:
a) notícias sobre a realização da autoavaliação no site do Inisa (destaque na página
inicial) e da UFMS;
b) Liberação em alguns dias da avaliação do acesso a salas com computador.
c) envio de frases curtas e folders digitais (você sabia?) sobre a avaliação e as ações
realizadas pelo Inisa via whats App e outras redes sociais (e-mail, facebook, instagram) para
os segmentos;
d) cartaz informativo sobre as fragilidades e as ações realizadas pelo Inisa a partir dos
dados de avaliações anteriores, posto em local estratégico na Unidade XII;
e) Ajuda de líderes de turma, Centros Acadêmicos e Atléticas;
f) Conversa motivacional direta com os segmentos.
Durante a avaliação, a CSA Inisa acompanhou a adesão e retomou os mecanismos de
sensibilização (Tabela 2). Entre os processos de 2017 e 2018, foram adicionados mais canais
de comunicação com os segmentos do Inisa e houve maior auxílio por parte dos
representantes discentes em motivar os colegas. Apesar disso, ainda há dificuldades em criar
uma cultura de avaliação no Inisa.

Tabela 2 - Canais utilizados no processo de sensibilização dos segmentos do Inisa, por
frequência de tempo
Canais

Diária
X
X

WhatsApp
Facebook
Página da UFMS
Página da Unidade
Email
x
Palestras/conversa
x
motivacional
Instagram
Cartaz/Folder
x
Fonte: Plano de atividades da CSA (2018).

FREQUÊNCIA
Semanal
Mensal

Única vez

X
X

x

A adesão da comunidade acadêmica do Inisa em 2018 está apresentada na Tabela 3.
Segundo dados do SISCAD/AGETIC (2017), 73.6% dos discentes da graduação do Inisa
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participaram da avaliação em 2017.Em 2018-1, houve maior adesão dos discentes, em
especial da graduação em Enfermagem.
Identificamos como pontos negativos da avaliação 2018/1: alunos da graduação em
Enfermagem reclamaram sobre avaliação de disciplinas envolvendo turmas práticas e
teóricas com diferentes professores; para os cursos com metodologia ativa, algumas
questões não são aplicadas e necessitam de um maior esclarecimento; perfil das perguntas
para avaliar a Pós-Graduação é voltado para pesquisas de matriz biológica/laboratório, vide
que muitos alunos responderam como não se aplica algumas perguntas; as disciplinas da
Pós-Graduação são concentradas no primeiro ano, justificando a adesão de 56% dos
discentes; grande parte das perguntas foi classificada como não se aplica, porém a metaavaliação foi classificada como boa/muito boa, que mostra pouca compreensão da metaavaliação; sistema fora do ar; bloqueio dos passaportes para os alunos que não assinaram o
termo de responsabilidade; bloqueio do SISCAD; e impossibilidade de responder por celular.
Ainda, a CSA Inisa elencou alguns motivos da baixa adesão do Inisa na Avaliação
2018-2, como o tamanho do questionário, o layout do questionário, a falta de uma cultura
de avaliação por parte da comunidade Inisa e a falta de informações prévias sobre o
questionário para que as CSAs conseguissem sensibilizar e explicar melhor a Avaliação.

Tabela 3 - Adesão dos diferentes segmentos na autoavaliação institucional
2018-1

2018-2

Segmentos
Número

%

Número

%

Diretor

-

-

1

100

Coordenadores de graduação

-

-

2

100

Coordenadores de pós-graduação

-

-

0

0

Docentes

-

-

24

50

Estudantesde graduação

302

82.3

144

31.7

Estudantesde pós-graduação

43

58.1

12

16.2

-

-

12

52.2

Técnicos-administrativos
Fonte: SIAI/AGETIC (2018)

Os resultados dos instrumentos aplicados à comunidade acadêmica ficam à
disposição via Web, no SIAI, com acesso diferenciado por perfil. Professores podem acessar
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seus resultados individuais, e os coordenadores têm uma visão da percepção acerca de seu
curso, podendo verificar o desempenho e possíveis problemas. Os diretores de unidades e
membros das CSAs setoriais têm acesso aos dados de todos os cursos de suas unidades.
A partir desses dados, a CSA Inisarealizou a análise e discussão dos resultados.A
Sistematização das Informações coletadas se deu por meio da tabulação estatística dos
resultados dos questionários, bem como da organização das informações indicadas nas
questões abertas para cada segmento. A tabulação estatística foi gerada automaticamente
pelo SIAI, e a organização das informações qualitativas foi trabalhado no âmbito da CSA.
Tabulados e organizados os resultados, a CSA Inisa fez a análise das informações, tendo em
vista o acompanhamento dos resultados anteriores.
Após essa organização, houve a análise de informações. Para isso, foram realizadas
reuniões presenciais da CSA Inisa para divisão de tarefas e discussão de forma crítica e
reflexiva dos dados dos processos de Avaliação Institucional 2018, relativos às opiniões da
comunidade Inisa.
Uma versão preliminar foi elaborada e enviada para representantes discentes e
técnico-administrativos, Direção, membros da COAC e COAD e colegiados do curso. Foi
marcada uma reunião com os mesmos para mostrar os resultados do processo de
autoavaliação, com fragilidades e potencialidades da Unidade, e discutir propostas de ações
para 2019 por curso e por Unidade administrativa. Após a reunião e discutidos os pontos
pertinentes, foi finalizado o relatório de autoavaliação institucional Inisa.
A divulgação final dos resultados da autoavaliação foi realizada por meio do acesso
no SIAI, conforme descrito acima, além da disponibilização do Relatório nos sítios da CPA e
Inisa e por envio eletrônico para toda comunidade Inisa.
3.1.1.2 Avaliações externas
No ano de 2018 a Unidade teve 1 curso de graduação avaliado, por comissões do
INEP/MEC, para Renovação de Reconhecimento. Houve cursos avaliados também em anos
anteriores. Os conceitos obtidos estão apresentados na Tabela 4 e acessíveis para a
comunidade acadêmica no link: https://seavi.ufms.br/files/2018/10/UFMS-INFORMATIVOCC-SECOM.pdf.
Tabela 4 - Conceitos de avaliações in loco dos cursos da UAS
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Dimensão
Organização
didáticopedagógica

Corpo
docente

Infraestrutura

Conceito
Final

Renovação de
Reconhecimento de Curso

3.72

4.36

3.73

4

2010

Reconhecimento de curso

3

5

3

4

2012

Renovação de
reconhecimento de curso

3.9

4.8

4.3

4

Curso

Ano

Ato regulatório

Enfermagem

2018

Fisioterapia
Fisioterapia

Fonte: SEAVI/UFMS, INEP/MEC

O conceito acima varia de 1 a 5, sendo que os cursos da Unidade mantiveram o
conceito 4. Apesar disso, é possível verificar uma melhora nas dimensões organização
didático-pedagógica e infraestrutura no curso de Fisioterapia.
Os estudantes dos Cursosde Enfermagem e Fisioterapia participaram do Enade em
2016 (último). O Curso de Enfermagem obteve nota 5 no ENADE de 2010. No ano de 2013, o
curso não teve conceito no ENADE, pois não teve formandos em decorrência da mudança de
4 para 5 anos. No ano de 2016, o curso participou do ENADE e obteve nota 4. Como ações,
foram realizados debates entre professores e discentes para melhora do ensino, adequação
do PPC, oficina de planejamento pedagógico como educação continuada, reunião de
planejamento dos módulos com presença dos professores de disciplinas básicas e humanas
para maior integração dos conteúdos no currículo da Enfermagem.
O Curso de Fisioterapia obteve nota 4 no ENADE de 2013. No ano de 2016, o curso
participou do ENADE e obteve nota 3. Como ações principais, o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) foi encarregado de produzir uma avaliação e um planejamento estratégico para
melhorar o desempenho no próximo ciclo. Além disso, houve adoção do modelo de questões
da prova ENADE em algumas avaliações, debates entre professores e discentes sobre ações
de melhoria do ensino, avaliação do curso pelos professores e discentes da Fisioterapia
(realizada pelo NDE), mudanças da grade curricular do curso com mais turmas práticas e
adequação do PPC.
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3.1.1.3 Percepção da comunidade acadêmica
Ao longo deste relatório, em cada gráfico, há uma pontuação para cada questão que
varia de 0.00 a 5.00. A pontuação corresponde a uma média calculada de acordo com as
respostas, em que:
Muito bom = 5.00 pontos,
Bom = 4.00 pontos,
Satisfatório = 3.00 pontos,
Parcialmente satisfatório = 2.00 pontos e
Insatisfatório = 1.00 ponto.
A dimensão “planejamento e o processo de autoavaliação institucional” foi avaliada
pelo diretor, pelos coordenadores de graduação e pós-graduação, estudantesde graduação
presencial e EAD, estudantesde pós-graduação, docentes e técnicos-administrativos. Os
gráficos 1 a 6apresentam os resultados obtidos, por segmento.
Gráfico 1 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
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1
Seu nível de conhecimento sobre o plano de autoavaliação institucional?
2
Atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA)?
3
Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade?
5
Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria do ensino, da pesquisa,
da extensão e da gestão da UFMS?
6
Representatividade dos vários segmentos (docente, estudante e técnico-administrativo) da UFMS e da
sociedade civil organizada nesse processo?
7
Adequação dos instrumentos de autoavaliação para analisar aspectos da instituição, conforme o
segmento (professor, estudante, técnicos, coordenação de curso e direção)?
8
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
9
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
10
Qualidade dos resultados da autoavaliação?
11
Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores?

Dos dez itens avaliados, somente dois não foram avaliados como bom/muito bom,
sendo estes a representatividade dos vários segmentos da UFMS e da sociedade civil nesse
processo e as melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das
autoavaliações anteriores.
Gráfico 2 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos coordenadores
de graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Seu nível de conhecimento sobre o plano de autoavaliação institucional?
2
Atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA)?
3
Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade?
4
Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria do ensino, da pesquisa,
da extensão e da gestão da UFMS?
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5
Representatividade dos vários segmentos (docente, estudante e técnico-administrativo) da UFMS e da
sociedade civil organizada nesse processo?
6
Adequação dos instrumentos de autoavaliação para analisar aspectos da instituição, conforme o
segmento (professor, estudante, técnicos, coordenação de curso e direção)?
7
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
8
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
9
Qualidade dos resultados da autoavaliação?
10
Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores?

Os coordenadores da graduação consideraram o planejamento e o processo de
autoavaliação entre parcialmente satisfatório e satisfatório. O item com maior insatisfação
foi referente à melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das
autoavaliações anteriores. Analisando as respostas às questões abertas, sugere-se a
ampliação de meios de divulgação de forma mais atrativa aos acadêmicos.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 3 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Seu nível de conhecimento sobre o plano de autoavaliação institucional?
2
Atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA)?
3
Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade?
4
Possibilidade do Plano de Autoavaliação Institucional contribuir na melhoria do ensino, da pesquisa,
da extensão e da gestão da UFMS?
5
Representatividade dos vários segmentos (docente, estudante e técnico-administrativo) da UFMS e da
sociedade civil organizada nesse processo?
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6
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
7
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
8
Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores?

Os docentes consideraram o planejamento e o processo de autoavaliação como
satisfatório (média). O item pior avaliado foi referente ao nível de conhecimento sobre o
plano de autoavaliação institucional. Apesar do plano ser de acesso público, há a
necessidade de maior divulgação do plano aos docentes.
Gráfico 4 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos estudantesde
graduação presencial

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade?
2
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
3
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
4
Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores?

Os estudantes de graduação consideraram o planejamento e o processo de
autoavaliação entre satisfatório e bom. O item com maior insatisfação foi referente à
melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores. Analisando as respostas às questões abertas, percebe-se que os alunos
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identificaram algumas melhorias no Inisa (espaço para descanso, lanchonete, internet),
porém há a necessidade de mais ações a partir das avaliações, como a ampliação do sinal da
internet (“Alguns pontos citados em avaliações antigas não foram resolvidas” SIC).Alguns
alunos relataram a insatisfação quanto à extensão da avaliação e à falta de uma cultura
avaliativa (“Muitas das vezes apenas realizamos a avaliação institucional por nos dizerem
que vale como carga horária” SIC). Sugerirammaior incentivo à participação dos alunos,
incluindo maior mobilização de todos professores para conscientizar os alunos da
importância da avaliação.
Gráfico 5 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos estudantes de
pós-graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade?
2
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
3
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
4
Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores?

Os estudantes de pós-graduação consideraram o planejamento e o processo de
autoavaliação como bom (média). O item pior avaliado foi referente à atuação da CSA,
apesar de ter sido considerada como boa.Analisando as respostas às questões abertas,
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percebe-se que os alunos identificaram algumas melhorias no Inisa. Alguns alunos relataram
a insatisfação quanto à extensão da avaliação e ao layout do sistema.
Gráfico 6 - Avaliação do planejamento e o processo de autoavaliação pelos técnicosadministrativos

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Seu nível de conhecimento sobre o plano de autoavaliação institucional?
2
Possibilidade de as propostas no plano de autoavaliação institucional contribuírem na melhoria do
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da UFMS?
3
Representatividade dos vários segmentos da UFMS e da sociedade civil organizada nesse processo?
4
Adequação dos instrumentos de autoavaliação para analisar aspectos da instituição, conforme o
segmento (professor, estudante, técnicos, coordenação de curso e direção)?
5
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
6
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
7
Relevância dos resultados da autoavaliação para subsidiar os setores?
8
Melhorias realizadas na unidade a partir dos resultados das autoavaliações anteriores?

Os técnicos administrativos consideraram o planejamento e o processo de
autoavaliação como satisfatório (média). O item pior avaliado foi referente às melhorias
realizadas na unidade a partir dos resultados das autoavaliações anteriores. Em comparação
aos resultados de 2017-2, percebe-se que não houve melhoras/pioras no processo de
autoavaliação no ponto de vista deste segmento.Novamente, observa-se que em todos itens
algum servidor não soube opinar ou não se sentiu capaz para tanto. Deve-se dar uma
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atenção maior quanto à comunicação entre os servidores, assim como incentivar os
servidores a participar das ações.
De forma geral, percebe-se que a dimensão “planejamento e processo de
autoavaliação institucional” foi considerada satisfatória na comunidade Inisa. Porém, há a
necessidade de investir principalmente na questão referente às melhorias realizadas na
unidade a partir dos resultados das autoavaliações anteriores. Apesar de algumas ações
terem sido implementadas no Inisa a partir das avaliações, é preciso utilizar ainda mais os
relatórios como instrumento de gestão. Ainda, as implementações feitas foram divulgadas
por diferentes meios de comunicação, porém sugere-se a ampliação de outros meios mais
atrativos aos acadêmicos e aos outros segmentos. É preciso ainda ampliar a sensibilização de
toda comunidade quanto à importância de uma cultura avaliativa. Uma das ações futuras
contidas no PDU 2018-2021 é realizar campanha para conscientizar os acadêmicos sobre a
importância da Avaliação Institucional (UFMS, 2019).
3.2 EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional
O Eixo 2 que aborda o Desenvolvimento Institucional, está subdividido em duas
dimensões: Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e Dimensão 3:
Responsabilidade Social da Instituição, que serão tratadas a seguir.
3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
A Missão da UFMS é o eixo principal do planejamento institucional, realizado por
meio de Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), proposto para um quinquênio e
realinhado anualmente. Todos os segmentos avaliaram a missão e o PDI, o que pode ser
observado nos gráficos 7 a 12.

Gráfico 7 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da
UFMS, por parte dos Diretores da UAS
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS?
2
Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão
e de pesquisa?
3
Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e as de
extensão, a responsabilidade social?
4
Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-pedagógicas, as
metodologias o para atendimento educacional especializado e a avaliação acadêmica?
5
Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem avanços
tecnológicos e metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação :
6
Alinhamento com a política e as práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e
de desenvolvimento artístico e cultural?
7
Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do
conhecimento?
8
Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a comunicação dos
resultados para a comunidade?
9
Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural?
10
Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnicoracial?
11
Proposição de políticas institucionais para o desenvolvimento social e do empreendedorismo?
12
*Sua articulação com a política institucional para a modalidade a distância (EaD)?
13
*Alinhamento da base tecnológica institucional com o projeto pedagógico dos cursos, observando a
formação pretendida para os estudantes (na sede e nos polos) e considerando as condições reais da localidade
de oferta?
14
*Existência de estudo para implantação de polos EaD que considera sua distribuição geográfica e
aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre
número de matriculados e de evadidos?
15
*Contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da comunidade e a expansão de
vagas na educação superior?
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Dos 15 itens avaliados pela Direção, somente três não foram avaliados como
bom/muito bom, sendo estes a possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à
produção e à interpretação do conhecimento, a existência de políticas institucionais de
valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e
do patrimônio cultural e sua articulação com a política institucional para a modalidade a
distância (EAD). Ressalta-se que não há cursos do Inisa na modalidade EAD.
Gráfico 8- Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da
UFMS, por parte dos Coordenadores de Cursos de Graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS?
2
Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão
e de pesquisa?
3
Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e as de
extensão, a responsabilidade social?
4
Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-pedagógicas, as
metodologias o para atendimento educacional especializado e a avaliação acadêmica?
5
Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem avanços
tecnológicos e metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação :
6
Alinhamento com a política e as práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e
de desenvolvimento artístico e cultural?
7
Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do
conhecimento?
8
Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a comunicação dos
resultados para a comunidade?
9
Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural?
10
Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnicoracial?
11
Proposição de políticas institucionais para o desenvolvimento social e do empreendedorismo?
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12
*Sua articulação com a política institucional para a modalidade a distância (EaD)?
13
*Alinhamento da base tecnológica institucional com o projeto pedagógico dos cursos, observando a
formação pretendida para os estudantes (na sede e nos polos) e considerando as condições reais da localidade
de oferta?
14
*Existência de estudo para implantação de polos EaD que considera sua distribuição geográfica e
aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre
número de matriculados e de evadidos?
15
*Contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da comunidade e a expansão de
vagas na educação superior?

Os coordenadores da graduação consideraram a missão e o PDI entre “não se aplica”
e satisfatório. Observa-se que em todos itens algum coordenador não soube opinar ou não
se sentiu capaz para tanto, havendo assim uma maior necessidade de divulgação do PDI.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 9 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da
UFMS, por parte dos Docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS?
2
Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão
e de pesquisa?
3
Possibilidade de as políticas de ensino e pesquisa aprimorarem a formação acadêmica, e as de
extensão, a responsabilidade social?
4
Alinhamento entre o PDI e a política de ensino, considerando as práticas didático-pedagógicas, as
metodologias o para atendimento educacional especializado e a avaliação acadêmica?
5
Possibilidade de práticas de ensino de graduação e de pós-graduação, incorporarem avanços
tecnológicos e metodologias que incentivem a interdisciplinaridade e a inovação :
6
Alinhamento com a política e as práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e
de desenvolvimento artístico e cultural?

33

7
Possibilidade de propiciar práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do
conhecimento?
8
Proposição de linhas de pesquisa e de trabalho para todos os cursos ofertados e a comunicação dos
resultados para a comunidade?
9
Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural?
10
Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnicoracial?
11
Proposição de políticas institucionais para o desenvolvimento social e do empreendedorismo?
12
*Sua articulação com a política institucional para a modalidade a distância (EaD)?
13
*Alinhamento da base tecnológica institucional com o projeto pedagógico dos cursos, observando a
formação pretendida para os estudantes (na sede e nos polos) e considerando as condições reais da localidade
de oferta?
14
*Existência de estudo para implantação de polos EaD que considera sua distribuição geográfica e
aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre
número de matriculados e de evadidos?
15
*Contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da comunidade e a expansão de
vagas na educação superior?

Os coordenadores da graduação consideraram a missão e o PDI entre satisfatório e
bom. Apesar disso, observa-se que em todos itens pelo menos 25% docentes responderam
“não se aplica”. Com exceção aos itens 12 a 15 referentes à modalidade EAD, percebe-se
que os docentesnão souberam opinar ou não se sentiram capaz para tanto.
Gráfico 10 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da
UFMS, por parte dos Discentes- graduação presencial

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS?

34

2
Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão
e de pesquisa?

Os discentes da graduação consideraram a missão e o PDI entre satisfatório e bom.
Analisando as respostas às questões abertas, percebe-se a necessidade de maior divulgação
do PDI.
Gráfico 11 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da
UFMS, por parte dos Discentes de pós-graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS?
2
Sua articulação com a política institucional para a modalidade a distância (EaD)?

Os discentes da pós-graduação consideraram a missão e o PDI entre satisfatório e
bom. Ressalta-se que não há cursos de pós gradução do Inisa na modalidade EAD, assim
mais de 20% discentes responderam “não se aplica” na questão 2.
Gráfico 12 - Avaliação da Clareza da descrição da missão dos objetivos, metas e valores da
UFMS, por parte dos técnico-administrativos
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Clareza da descrição da missão, dos objetivos, metas e valores da UFMS?
2
Articulação entre os objetivos, as metas e os valores da UFMS com as políticas de ensino, de extensão
e de pesquisa?
3
Existência de políticas institucionais de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural?
4
Existência de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnicoracial?
5
Proposição de políticas institucionais para o desenvolvimento social e do empreendedorismo?

Os técnicos administrativos consideraram a missão e o PDIcomo satisfatório (média).
O item pior avaliado foi referente àproposição de políticas institucionais para o
desenvolvimento social e do empreendedorismo. Novamente, observa-se que em todos
itens algum servidor não soube opinar ou não se sentiu capaz para tanto.
De forma geral, a dimensão “Missão e PDI” foi considerada satisfatória pela
comunidade Inisa. Porém, há a necessidade de maior divulgação do PDI em todos
segmentos. Ressalta-se que o PDU do Inisa foi recentemente formulado, de acordo com o
PDI UFMS (UFMS, 2019).
3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
A Responsabilidade Social da UFMS é concretizada por meio das ações que articulam
a universidade com segmentos da sociedade civil realizadas nas diferentes UAS. Pelo fato do
Inisa ser constituído por dois cursos da área da saúde, a Unidade atende a comunidade

36

externa de diferentes públicos-alvo em diversos projetos de extensão.As ações do Inisa, com
ou sem parceria, contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável, a inclusão sociale
a melhoria da qualidade de vida, em alinhamento com o PDI e as políticas institucionais.
Há a submissão e aprovação anual dos projetos de extensão, que traduzem a
responsabilidade social e vocação para fortalecer as diretrizes curriculares e princípios e
diretrizes do SUS.A área da saúde proporciona uma variedade de ações a serem
desenvolvidas e a Clínica Escola Integrada tem oferecido uma ampla potencialidade de
cenários para o desenvolvimento destas ações, bem como o SUS, os serviços de saúde e os
programas de Residência e Mestrado acadêmico e profissional.
3.3 EIXO 3 - Políticas Acadêmicas
O Eixo 3, que aborda as políticas acadêmicas, está subdividido em três dimensões:
dimensão 2 - Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão; dimensão 4 – Comunicação
com a Sociedade; dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente, que serão tratadas a
seguir.
3.3.1. Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Essa dimensão expressa o núcleo de atividades fins da universidade, a tríade que a
identifica e distingue. Neste subitem são registradas as avaliações de todos os segmentos
quanto às proposições de políticas e as ações efetivadas nos âmbitos do Ensino de
Graduação e Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão nesta UAS.
3.3.1.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação
O ensino de graduação na UFMS é coordenado e supervisionado pela Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD), que tem como responsabilidade a elaboração das políticas de ensino
de graduação para apreciação do Conselho de Graduação e do Conselho Universitário e
coordenar as atividades dos órgãos executores dessas políticas sob sua responsabilidade.
A organização curricular de cada curso de graduação é coordenada pelo Colegiado de
Curso e apoiada, nas questões curriculares, pelo NDE, de acordo com a Resolução COEG 167,
de 24 de novembro de 2010, e com as diretrizes curriculares nacionais e as normas
institucionais para a elaboração do seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Em 2018, o Inisa ofereceu 02 cursos de graduação, relacionados na Tabela 5.
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Tabela 5 - Cursos oferecidos pela UAS e número de vagas em 2018.
Curso

Turno

Sem

Número de vagas

Graduação em Enfermagem

M/V

1

50

Graduação em Fisioterapia

M/V

1

40

Fonte: SECAC/Inisa

Não houve acréscimos de cursos ou aumento de vagas em 2018.
A Tabela 6 apresenta a quantidade programas desenvolvidos no âmbito da UAS e
número de bolsistas atendidos.
Tabela 6 - Programas, ações e beneficiados relativos às políticas de ensino de graduação 2018.
Programas, ações e beneficiados

2018

Disciplinas atendidas pelos programas de monitoria

29

Número de monitores bolsistas

7

Número de monitores voluntários

23

Número de bolsistas PIBID

0

Quantos programas de nivelamento (transversais a todos os cursos) foram
oferecidos

0

Fonte: SISGBA – UFMS, 2018

3.3.1.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas de ensino de graduação
Os segmentos avaliaram as políticas de ensino de graduação, conforme observado
nos gráficos 13 a 17.
Gráfico 13 - Avaliação das políticas de ensino pelo diretor do Inisa
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Frequência com que a grade curricular é atualizada
4
Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a distância
5
Existência de programas de monitoria para as disciplinas
6
Existência de programas de monitoria para as disciplinas
Observação: a questão 6 é igual a questão 5, por isto foi desconsiderada para avaliação.

Na percepção da direção do Inisa, a implantação das políticas e a frequência de
atualização da grade obtiveram a média máxima de 5. A questão 4 não se aplica ao Inisa e
deve ser desconsiderada na análise. O item que precisa melhorar na visão da direção é o
programa de monitoria para as disciplinas, com média 3,0.
Gráfico 14 - Avaliação das políticas de ensino pelos coordenadores de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Frequência com que a grade curricular é atualizada
4
Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a distância
5
Existência de programas de monitoria para as disciplinas

A pergunta 4 (Adequação e qualidade da oferta de componentes na modalidade à
distância) não se aplica ao Inisa, pois no momento não há oferta de curso na modalidade à
distância. A pergunta melhor avaliada foi relativa à frequência com que a grade curricular é
atualizada, com média 3,5. As demais obtiveram média 3 (satisfatório). O resultado mostra
que para os coordenadores de curso de graduação existe espaço para avanços nas politicas
de ensino, em relação à divulgação, monitoria e implantação de políticas.
Gráfico 15 - Avaliação das Políticas de Ensino pelos Docentes do Inisa
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Frequência com que a grade curricular é atualizada
4
Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a distância
5
Existência de programas de monitoria para as disciplinas

Com relação às respostas dos docentes, é valido destacar que 62,5% dos docentes
consideraram que a pergunta 4 não se aplica ao Inisa, o que pode ser explicado pela
ausência de curso na modalidade EAD. Este foi o item de menor avaliação, com média 2,89.
Existem disciplinas que utilizam ferramentas da EAD para ampliar as possibilidades de
interação entre docentes e acadêmicos e entre os próprios acadêmicos, que pode explicar os
aproximadamente 40% de docentes queresponderam a pergunta e consideram bom,
satisfatório e parcialmente satisfatório. Nos demais itens perguntados, as média das
respostas variou de 3,58 (pergunta 5) a 3, 87 (pergunta 3).Para a direção e para os docentes,
o item melhor avaliado foi a atualização da grade curricular, o que demonstra que os cursos
de graduação do Inisa realizam quando necessário as atualizações.
Gráfico 16 - Avaliação das Políticas de Ensino pelos Estudantes de pós-graduação do Inisa
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Frequência com que a grade curricular é atualizada
4
Existência de programa de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)

Com relação às respostas dos estudantes de pós-graduação do Inisa a respeito das
Políticas de ensino da UFMS, o item melhor avaliado (média 3,83) foi a implantação das
políticas. Dois itens obtiveram as menores médias (3,33), relativos à frequência com que a
grade é atualizada e à mobilidade acadêmica. Alteração na grade curricular é geralmente
provocada por avaliações externas ao programa, feita a cada 4 anos. Isto reduz as
possibilidade de alterações, o que gera ao avaliador a impressão de que o curso pouco
modifica sua grade. Na questão 4, é possível que os estudantes tenham um
desconhecimento das políticas de mobilidade acadêmicas.
Gráfico 17- Avaliação das políticas de ensino pelos estudantes de graduação do Inisa
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Frequência com que a grade curricular é atualizada
4
Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a distância
5
Existência de programas de monitoria para as disciplinas
6
Existência de programa de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)

Com relação às respostas dos estudantes de graduação a respeito da política de
ensino, a melhor avaliação foi para a implantação da política, com média 3,43. A pergunta 4
deve ser desconsiderada, vide que mais de 50% responderam “não se aplica”. A pior média
foi para existência de programa de mobilidade, com média 2,65. O resultado pode ser
explicado pelo fim do programa Ciências sem fronteiras, que possibilitava aos estudantes
cursar parte da graduação em outros países. No momento, a UFMS dispõe de dois
programas de mobilidade, mobilidade interna (entre os campus) e externa (estudantes de
outras instituições), para vagas ociosas.
Para os grupos da comunidade acadêmica que avaliaram as políticas de ensino, os
itens com melhor avaliação foram a comunicação das políticas, a implantação e a frequência
com que a grade curricular é atualizada. Somente o segmento de estudantes de pósgraduação não considerou a alteração na grade como um dos melhor itens. Uma explicação
possível é a pouca participação deste grupo nas discussões e nos colegiados de decisão.
As ações acadêmico-administrativas estão relacionadas com a política de ensino para
os cursos de graduação e consideram a atualização curricular sistemática, a existência de
programas de monitoria em uma ou mais áreas, de nivelamento, transversais a todos os
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cursos, de mobilidade acadêmica com instituições nacionais ou internacionais, e a promoção
de ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras.
Conforme PDU, há uma proposta de implantação de estratégias integrativas e
interprofissionais na grade curricular (UFMS, 2019). Esta integração amplia a qualidade da
formação para atender as atuais necessidades do serviço de saúde.
3.3.1.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação stricto sensu
A pós-graduação stricto sensu na UFMS objetiva promover a competência técnicoprofissional, docente ou de pesquisa, com aprofundamento de conhecimentos e técnicas de
pesquisa científica, acadêmica ou artística, contribuindo para a formação de técnicos,
docentes e pesquisadores autônomos. Espera-se, portanto, do estudante egresso de pósgraduação um perfil voltado para a formação de alto nível nas diferentes áreas do
conhecimento.
O ensino de pós-graduação e a pesquisa na UFMS são supervisionados pela PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP). No Inisa, são oferecidos os cursos
apresentados na Tabela 7, com seus respectivos conceitos.
Tabela 7 - Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu oferecidos pelo Inisa, matrículas e
conceitos CAPES - 2018.

Nível

Número de
estudantes
matriculados

Conceito
CAPES

Mestrado em Enfermagem

M

16

3

Mestrado em Saúde da Família

M

13

3

Programa

Fonte: PROPP/UFMS (2018); SIAI/AGETIC (2018)

A integração entre graduação e pós-graduação se dá, principalmente, através dos
programas de bolsas de iniciação científica do CNPq e da própria UFMS (PIBIC, PIBIT e
PIVIC).E também, desde 2010, a UFMS conta com bolsistas de mestrado e doutorado
financiados pelo MEC através do Programa REUNI. Dentre as ações previstas no
Regulamento de Bolsas REUNI de Pós-Graduação, destaca-se o período de estágio
obrigatório do mestrando ou doutorando nos diversos cursos de graduação da UFMS ligados
pelas áreas do conhecimento. Nesse período, o estagiário bolsista poderá realizar algumas
das atividades abaixo, a seu critério e em consonância com seu orientador:
• Atividades de monitoria em cursos de graduação;
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• Minicursos/oficinas direcionadas à graduação;
• Cursos condensados de graduação;
• Projetos de ensino e pesquisa de graduação;
• Auxílio em disciplinas obrigatórias ou optativas, teóricas ou práticas, dos cursos de
graduação, sempre sob supervisão do orientador;
• Colaboração na realização de eventos técnico-científicos que envolvam cursos de
graduação;
• Auxílio no oferecimento de cursos de extensão ministrados pelo orientador do bolsista
Os Programas, ações e beneficiados relativos às políticas de ensino realizadas na pósgraduação Stricto Sensu em 2018 estão apresentados na Tabela 8. Alguns dados relativos ao
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família não estão disponíveis.
Tabela 8 - Programas, ações e beneficiados relativos às políticas de ensino realizadas na pósgraduação Stricto Sensu - 2018.
Questões

Qtde

Proporção de professores (quadro permanente) da pós-graduação com estudantes de
iniciação científica.

Número de estudantes
de pós-graduação em
atividades na graduação

02

Monitoria

15*

Minicursos/oficinas

08*

Projeto de ensino/pesquisa de graduação

15*

Auxílio em disciplina de graduação

15*

Colaboração em eventos

08*

Auxílio em cursos de extensão

08*

Fonte: Coordenações de pós-graduação do Inisa
Legenda: *dados do mestrado em Enfermagem (Mestrado em Saúde da Família é profissional e não
acadêmico)

3.3.1.4 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas de ensino de pósgraduação
Os segmentos avaliaram as políticas de ensino de pós-graduaçãostricto sensu,
conforme observado nos gráficos 18 a 21.
Gráfico 18- Avaliação das políticas de ensino de pós-graduação pela diretora do Inisa
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Relacionamento das ações acadêmico-administrativo com a política de ensino para os cursos de pósgraduação stricto sensu, considerando sua articulação com a graduação, por meio de grupos estudo ou de
pesquisa, de iniciação cientifica e da atuação de professores dos programas de pós-graduação stricto sensu na
graduação?

Segundo a direção do Inisa, é satisfatória (média 3) a relação entre ações acadêmicoadministrativas dos cursos de pós-graduação stricto sensu, considerando sua articulação
com a graduação. A resposta mostra existência de margem para melhorar esta relação até
atingir patamares mais elevados de satisfação.
Gráfico 19 - Avaliação das políticas de ensino de pós-graduação pelos coordenadores de graduação do Inisa
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Relacionamento das ações acadêmico-administrativo com a política de ensino para os cursos de pósgraduação stricto sensu, considerando sua articulação com a graduação, por meio de grupos estudo ou de
pesquisa, de iniciação cientifica e da atuação de professores dos programas de pós-graduação stricto sensu na
graduação?

Dos coordenadores de graduação do Inisa, 50% considerou bom e 50% considerou
insatisfatório a relação entre a pós-graduação stricto sensu e a graduação. Na visão dos
coordenadores, há a necessidade de avanços desta relação.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 20- Avaliação das políticas de ensino de pós-graduação pelos docentes do Inisa
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Relacionamento das ações acadêmico-administrativo com a política de ensino para os cursos de pósgraduação stricto sensu, considerando sua articulação com a graduação, por meio de grupos estudo ou de
pesquisa, de iniciação cientifica e da atuação de professores dos programas de pós-graduação stricto sensu na
graduação?

Com relação à questão acima, 50% dos docentes consideraram o relacionamento
dos curso de pós-graduação com a graduação entre parcialmente satisfatória e insatisfatória,
12% consideraram muito bom e 20,86% bom. A média foi 2,8. Este resultado mostra que
para os docentes é preciso melhorar esta relação, ampliando as atividades conjuntas de
pesquisa e ensino.
Gráfico 21 - Avaliação das políticas de ensino de pós-graduação pelos estudantes de pósgraduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Relacionamento das ações acadêmico-administrativo com a política de ensino para os cursos de pósgraduação stricto sensu, considerando sua articulação com a graduação, por meio de grupos estudo ou de
pesquisa, de iniciação cientifica e da atuação de professores dos programas de pós-graduação stricto sensu na
graduação?

Para os estudantes de pós-graduação, a relação é boa, com média 4. As respostas
mostram a satisfação dos estudantes com as relações, sendo que 75% consideraram bom ou
muito bom.
As ações acadêmico-administrativas estão relacionadas com a política de ensino para
os cursos de pós-graduação stricto sensu, considerando sua articulação com a graduação,
por meio de grupos de estudo ou de pesquisa, de iniciação científica e da atuação de
professores dos programas de pós-graduação stricto sensu na graduação. Apesar disso, é
preciso fortalecer a articulação entre o ensino da graduação e da pós-graduação.
3.3.1.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou
iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural.
A gestão da pesquisa na UFMS está a cargo da Coordenadoria de Pesquisa
(CPQ/PROPP), por meio da Divisão de Projetos e Grupos de Pesquisa - DIPPE que acompanha
o andamento dos projetos de pesquisa, de sua submissão ao seu encerramento. Assim, cada
projeto de pesquisa tem sua documentação analisada pela Divisão e é submetido a
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consultores ad hoc que avaliam o mérito científico da proposta. Sendo aprovado, o projeto é
considerado em andamento dentro da Universidade. Em seu término, o coordenador do
projeto produz um relatório descrevendo os resultados e conclusões obtidas.
O cadastramento de projetos de pesquisa desenvolvido por docentes da UFMS é feito
virtualmente por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos - SIGProj. Os grupos
de pesquisa seguem a mesma lógica dos projetos de pesquisa, sendo facultado ao líder do
diretório de pesquisa (geralmente um docente pesquisador da UFMS) a manutenção do
cadastro junto ao CNPq. Como as ações de pesquisa são realizadas por professores lotados
em várias UAS, os dados relativos à quantidade de projetos e ações desenvolvidas, serão
detalhados no Relatório da CPA.
Os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Iniciação
Tecnológica e Inovação (PIBITI) e de Ações Afirmativas (PIBIC-AF) visam apoiar a política de
Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da
concessão de bolsas a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. Os
recursos são disponibilizados pelo CNPq e pela UFMS. Os estudantes tornam-se bolsistas a
partir da indicação dos orientadores. A UFMS oferece também o Programa Institucional de
Iniciação Científica Voluntária (PIVIC).
Os programas objetivam despertar a vocação científica e incentivar novos talentos
entre estudantes de graduação, contribuindo desta forma para a formação científica de
recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional.
A Tabela 9 apresenta o número de estudantes que participaram de iniciação
científica em 2018 (ago-2017 a jul 2018), com bolsas CNPq, UFMS ou voluntários.
Tabela 9 - Número de estudantes em Iniciação Científica - Ciclo 2017/2018
Bolsa CNPq

PIBIC

PIBIT

PIBIC-AF

PIBIC

PIBIT

PIBIC-AF

10

0

0

11

0

0

Fonte: PROPP/UFMS

Voluntário
(PIVIC)

Total de
estudant
es em IC

Total de
estudantes
de
graduação
na Unidade

08

29

414

Bolsa UFMS
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3.3.1.6 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas de pesquisa ou iniciação
científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural
Os segmentos avaliaram as políticas de pesquisa e inovação tecnológica, conforme
observado nos gráficos 22 a 26.
Gráfico 22 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito dos cursos das unidades nas quais atua
3
Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por
meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento
4
Viabilização de publicações cientificas, didático-pedagógicas tecnológicas
5
Previsão de organização e publicação de revista acadêmico cientifica

Na resposta da direção, a maior fragilidade da política de pesquisa e inovação
tecnológica é a viabilização de publicação e publicação de revista acadêmica, com médias 1 e
2, respectivamente. As demais questões tiveram média 4, consideradas boa pela direção.
Gráfico 23 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos coordenadores
de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito dos cursos das unidades nas quais atua
3
Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por
meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento
4
Viabilização de publicações cientificas, didático-pedagógicas tecnológicas
5
Previsão de organização e publicação de revista acadêmico cientifica

Para os coordenadores de graduação, as políticas de pesquisa e inovação tecnológica
precisam melhorar muito, com médias variando entre 2,5 (estímulo a participação em
projetos) e 1(viabilização de publicação, previsão de organização e publicação de revista
acadêmica). Há dificuldade para dar publicidade à produção cientifica resultante dos
projetos de PIBIC e PIBIT. Nas respostas abertas, o coordenador aponta sua dificuldade em
manter as atividades de pesquisa causada pela sobrecarga de atividades de coordenação.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.

Gráfico 24 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos docentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito dos cursos das unidades nas quais atua
3
Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por
meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento
4
Viabilização de publicações cientificas, didático-pedagógicas tecnológicas
5
Previsão de organização e publicação de revista acadêmico cientifica

Na avaliação dos docentes, as questões com menores avaliações, assim como os
coordenadores, foram as referentes às publicações cientificas. A melhor avaliação foi dada
para o estímulo à participação nos projetos de pesquisa. Em resumo, o estímulo leva a uma
maior participação e por consequência maior produção de conhecimento, porém com pouca
capacidade de divulgar a produção do conhecimento.
Gráfico 25 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos estudantesde
pós-graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito dos cursos
3
Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por
meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento

Na avaliação dos estudantes de pós-graduação, a política de pesquisa e inovação
tecnológica foi considerada entre boa e satisfatória, com média acima de 3 para as três
perguntas. Cabe uma observação, nas perguntas formuladas aos estudantes não foi incluído
o item sobre publicação de resultado de pesquisa, o qual foi avaliado como insatisfatório
pelos docentes e coordenadores.
Gráfico 26 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos estudantes de
graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito dos cursos
3
Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por
meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento

Para os estudantes de graduação, as três questões não atingiram média 3. Conforme
as respostas dos estudantes de graduação, é preciso ampliar a divulgação e estímulo à
participação nos projetos de pesquisa.
Não há cursos EAD no Inisa.
As ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação científica, a
inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural estão em conformidade com
as políticas estabelecidas, com garantia de divulgação no meio acadêmico, são estimuladas
com programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento e
promovem práticas reconhecidamente exitosas ou inovadoras.De forma geral, percebe-se
que aspolíticas de pesquisa e inovação tecnológicafoi considerada satisfatória na
comunidade Inisa. Porém, há a necessidade de investir principalmente nas questões
referentes a Viabilização de publicações cientificas, didático-pedagógicas tecnológicas e
Previsão de organização e publicação de revista acadêmico cientifica.
A divulgação da produção cientifica é uma responsabilidade social da instituição, por
outro lado é também uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido por toda
comunidade universitária. De acordo com o PDU, como ações futuras do Inisa, há a
ampliação de divulgação deeditais de fomento a publicação e criação de oficinas de
produção de artigos (UFMS, 2019).
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3.3.1.7 Políticas institucionais de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte
A gestão organizacional e operacional, orientação e avaliação das ações de extensão
universitária da UFMS são de responsabilidade da Coordenadoria de Extensão da PróReitoria de Extensão, Cultura e Esporte. A Política de Extensão Universitária na UFMS é
traçada a partir das deliberações do Conselho de Extensão, Cultura e Esporte (Coex) que, por
sua vez, levam em consideração os documentos emanados pelo FORPROEX e as sugestões
formuladas pela Comissão Central de Extensão. A Comissão Central de Extensão é presidida
pelo chefe da Coordenadoria de Extensão e é composta por dois representantes para cada
área temática: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio
Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção, e Trabalho.
Além da Comissão Central de Extensão, os câmpus, os centros, faculdades e demais
unidades setoriais da UFMS podem constituir Comissões Setoriais de Extensão que atuam
como órgãos consultivos das Unidades da Administração Setorial. A Comissão Setorial de
Extensão é composta por cinco membros de livre escolha da direção entre servidores
docentes do quadro efetivo. A Comissão atual foi instituída pela Instrução de serviço nº 3 de
abril de 2017.
No Inisa foram desenvolvidos 30 projetos de extensão em 2018 com participação de
docentes e estudantes, como mostrado na Tabela 10. Os projetos de extensão incluem
jornadas, mostras cientificas com foco no fortalecimento ensino-serviço e programas
institucionais de extensão universitária. Os projetos de extensão do Inisa ofertam para
comunidade ações na área de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Tabela 10 – Projetos de extensão na unidade em 2018.
Número de
Projetos de
Extensão

Número de
docentes
participantes

30

23*

Número de estudantes participantes
Bolsistas

Voluntários

Total de estudantes
de graduação na
Unidade

38

**

414

Fonte: PROAES/UFMS
Legenda: *Número de coordenadores de projeto (não disponível o número total de participantes), **
Informação dos voluntários não é registrada no sistema.
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3.3.1.8 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas institucionais de
desenvolvimento da extensão, cultura e esporte
Os segmentos avaliaram as políticas institucionais de desenvolvimento da extensão,
cultura e esporte, conforme observado nos gráficos 27 a 31.

Gráfico 27 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no âmbito acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Estímulo para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de
bolsas mantidos com recursoso próprios ou de agências de fomento
4
Incentivo à participação dos docentes em eventos de âmbito local, nacional e internacional
5
Estimulo para a publicação de revistas da UFMS nas áreas de extensão, cultura e esporte

Para direção do Inisa, o estímulo para publicação deve ser melhorado. As demais
questões tiveram a nota máxima.
Gráfico 28 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos coordenadores de
graduação

57

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no âmbito acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Estímulo para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de
bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento
4
Incentivo à participação dos docentes em eventos de âmbito local, nacional e internacional
5
Estimulo para a publicação de revistas da UFMS nas áreas de extensão, cultura e esporte

Os coordenadores de graduação avaliaram melhor a divulgação e implantação da
política e estímulo para a participação, com médias 3 e 3,5, respectivamente. O estímulo à
publicação obteve a menor média, com média 1. Para os coordenadores, é preciso melhorar
a política de apoio a publicação e participação em eventos.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.

Gráfico 29 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos docentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no âmbito acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Estímulo para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de
bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento

Para os docentes que responderam a avaliação, a média das três questões foi boa
para a política de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte.
Gráfico 30 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos estudantes de pósgraduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no âmbito acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Estímulo para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de
bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento

Na avaliação dos estudantes de pós-graduação, o estimulo à participação em eventos
foi a questão melhor avaliada, com média 4. As demais obtiveram médias acima de 3.
Gráfico 31 - Avaliação das políticas de extensão, cultura e esporte pelos estudantes de
graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no âmbito acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso
3
Estímulo para a participação em eventos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de
bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento

Os estudantes de graduação do Inisa que responderam avaliaçãoconsideraram a
política entre satisfatório e bom, com média variando de 3,04 a 3,29.
No geral, a comunidade do Inisa avalia como boa a política de extensão, com
participação de 47% dos docentes em projetos de extensão. É preciso ampliar a participação
dos estudantes e desenvolver projetos integrados entre Enfermagem, Fisioterapia, Saúde
Coletiva, pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
As ações acadêmico-administrativas para a extensão estão em conformidade com as
políticas estabelecidas, considerando práticas efetivas para a melhoria das condições sociais
da comunidade externa, com garantia de divulgação no meio acadêmico, são estimuladas
com programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento e
promovem práticas reconhecidamente exitosas ou inovadoras.
3.3.1.9 Política institucional de acompanhamento dos egressos
A preocupação com a formação de um profissional crítico, com visão humanista e
comprometida com as transformações sociais tem acompanhado todo o contexto
pedagógico dos cursos da UFMS. Todavia, a formação profissional, como processo dinâmico
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que é, exige constante reflexão e revisão dos procedimentos adotados, o que se dará através
das avaliações próprias da Instituição e do acompanhamento do egresso.
Neste contexto, a UFMS considera de grande relevância que sua relação com os
estudantes não se encerre com o término do curso de graduação, mas que prossiga, embora
de forma diferenciada, no decorrer da vida profissional. O acompanhamento ao egresso
desempenha um papel bastante significativo, pois possibilita que se avaliem os cursos da
Instituição, de forma direta, e ainda, se verifique o tipo de profissional formado e se o perfil
apresentado vem ao encontro dos objetivos delineados no Projeto Pedagógico de cada
Curso.
No PDU do Inisa, é apontado como fragilidade o acompanhamento de egresso e para
superar esta fragilidade foram propostos a criação de uma comissão para acompanhamento
dos egressos e o desenvolvimento de um formulário de acompanhamento dos egressos no
Site da UAS (UFMS, 2019).
3.3.1.10 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política institucional de
acompanhamento dos egressos
Os segmentos avaliaram a política institucional de acompanhamento dos egressos,
conforme observado nos gráficos 32 a 34.
Gráfico 32 - Avaliação das políticas de acompanhamento de egressos pelo diretor
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Existência e divulgação de mecanismos de acompanhamento de egressos
2
Atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção
profissional
3
Estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria
relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho
4
Existência de proposições de ações inovadoras

Na percepção da direção, o estudo comparativo é insatisfatório. A existência de
proposições de ações inovadoras foi o item melhor avaliado, com média 4. Para a direção,
embora existam proposições inovadoras, isso não torna o estudo e o acompanhamento dos
egressos eficientes. Possivelmente a não existência de uma rotina de acompanhamento do
egresso na Unidade dificulta conhecer sua inserção no mercado de trabalho.
Gráfico 33 - Avaliação das políticas de acompanhamento de egressos pelos coordenadores
de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Existência e divulgação de mecanismos de acompanhamento de egressos
2
Atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção
profissional
3
Estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria
relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho
4
Existência de proposições de ações inovadoras

Os coordenadores avaliaram como insatisfatória toda política de acompanhamento
de egresso, o que indica a inexistência de uma política na unidade. O resultado difere da
avaliação da direção.
Não houve respostas para o segmento coordenador de pós-graduação.

Gráfico 34 - Avaliação das políticas de acompanhamento de egressos pelos docentes

64

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Existência e divulgação de mecanismos de acompanhamento de egressos
2
Atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção
profissional
3
Estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria
relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho
4
Existência de proposições de ações inovadoras

Na perspectiva dos docentes, a política de acompanhamento está insatisfatória. As
respostas são semelhantes às dos coordenadores de graduação, mostrando o
desconhecimento da política e a sua ausência na Unidade.
No PDU do Inisa, está diagnosticada a fragilidade da política de acompanhamento do
egresso. Como descrito acima, foram propostas algumas ações para superar tal fragilidade
(UFMS, 2019). Este indicador será melhor avaliado a partir da implantação efetiva da política
de acompanhamento de egresso.
3.3.1.11 Política institucional para internacionalização
No campo das relações internacionais, a UFMS considera estratégica a consolidação
dos acordos de cooperação científica e tecnológica e dos intercâmbios estudantes e de
interação cultural que possibilitam criar oportunidades de aprimoramento profissional e
capacitação aos estudantes de graduação, graduados e pós-graduados.
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Há parcerias, convênios e projetos que oferecem mobilidade acadêmica internacional
aos estudantes de graduação, como o programa Santander Luso-brasileiras Universidades,
os projetos Erasmus Mundus – Ibrasil e Erasmus Mundus (Projeto EBW+). Há ainda
estudantes participantes do Programa Ciências sem Fronteiras, em intercâmbio acadêmico.
A internacionalização também se faz presente nos cursos de pós-graduação stricto sensu,
uma vez que estudantes de outros países participam de atividades relacionadas aos
programas de mestrado e doutorado.
3.2.1.12 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política institucional para
internacionalização
Os gráficos 35 a 39 apresentam os resultados da avaliação da comunidade Inisa sobre
a política de internacionalização. Não será apresentado dados referente à coordenação de
pós-graduação pela ausência de respostas.

Gráfico 35 - Avaliação das políticas para internacionalização pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Sua articulação com o PDI
2
Divulgação no meio acadêmico
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3
Sua implantação no âmbito do curso
4
Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio
5
Existência de coordenação, responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino
e de mobilidade docente e estudante
6
Proposição de ações inovadoras para a mobilidade acadêmica internacional

A política de internacionalização foi muito bem avaliada pela direção do Inisa. Das
seis questões, três (1, 3 e 4) tiveram a média máxima. A questão com média mais baixa foi a
5, referente à coordenação da política, ficando com média satisfatória.

Gráfico 36 - Avaliação das políticas para internacionalização pelos coordenadores de
graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Sua articulação com o PDI
2
Divulgação no meio acadêmico
3
Sua implantação no âmbito do curso
4
Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio
5
Existência de coordenação, responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino
e de mobilidade docente e estudante
6
Proposição de ações inovadoras para a mobilidade acadêmica internacional
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Para os coordenadores dos cursos de graduação, diferente da percepção da direção,
a política de internacionalização é insuficiente, com médias variando de 1 a 1,5.

Gráfico 37 - Avaliação das políticas para internacionalização pelos docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Sua articulação com o PDI
2
Divulgação no meio acadêmico
3
Sua implantação no âmbito do curso
4
Previsão de atividades voltadas para programas de cooperação e intercâmbio
5
Existência de coordenação, responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino
e de mobilidade docente e estudante

Na percepção dos docentes a política é parcialmente satisfatória. As médias foram de
2,26 a 2,86. Para o grupo de docentes,a política ainda precisa melhorar.
Gráfico 38 - Avaliação das políticas para internacionalização pelos estudantes de pósgraduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso

Os estudantes de pós-graduação que responderam à avaliação estão parcialmente
satisfeitos com a política. Na opinião deste grupo, a política tem margem para melhorar.
Chama a atenção ao percentual elevado que responderam que a política não se aplica a este
grupo, mostrando a falta de informação sobre intercambio na pós-graduação com outros
países.
Gráfico 39 - Avaliação das políticas para internacionalização pelos estudantes de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
1
Divulgação no meio acadêmico
2
Sua implantação no âmbito do curso

Os estudantes de graduação, em média, estão parcialmente satisfeitos com a
política. Porém, um percentual acima de 30% está insatisfeito com a política. Isto pode ser
reflexo do fim do programa “ciências sem fronteiras” do Governo Federal.
No geral, a melhor avaliação da política foi dada pela direção, divergente dos demais
grupos. Isto pode ser explicado pelo nível de acesso às informações, que é maior para os
cargos de direção. É preciso maior divulgação das ações institucionais de acordo e convênios
internacionais de ensino e de mobilidade docente e discente.
3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Essa dimensão apresenta a comunicação do Inisa e da UFMS com a sociedade, o que
inclui o público interno e externo.
3.3.2.1 Comunicação da Unidade Setorial com a comunidade interna e externa
Essa dimensão expressa a comunicação da Unidade Setorial com a comunidade
interna e externa. Há, à disposição da comunidade, a Ouvidoria da UFMS, que tem por
objetivo atuar no pós-atendimento através de um canal de comunicação direta entre o
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cidadão e a Instituição visando o aprimoramento das ações e serviços prestados pela
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Quanto aos meios de comunicação com a Comunidade Interna e Externa, o Inisa
possui o portal, e-maile murais de informações dispostos na Unidade, os quais são
atualizados conforme demanda pela Secretaria de Apoio Pedagógico. Não há um
acompanhamento de feedback por parte da comunidade.
3.3.2.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre a comunicação da UFMS com a
comunidade interna e externa
A percepção da comunidade acadêmica sobre a comunicação da UFMS com a
comunidade interna e externa serão analisados abaixo.
Gráfico 40 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a divulgação de
informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa?
2
Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da
qualidade institucional?
3
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa?
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4
5
6

Publicação de documentos institucionais relevantes?
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa?
Proposições de ações inovadoras em comunicação institucional?

Em relação à percepção da comunidade acadêmica sobre a comunicação da UFMS

com a comunidade interna e externa, o diretor da unidade avaliou como muito bom todas as
questões propostas.

Gráfico 41 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos coordenadores de
graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a divulgação de
informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa?
2
Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da
qualidade institucional?
3
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa?
4
Publicação de documentos institucionais relevantes?
5
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa?
6
Proposições de ações inovadoras em comunicação institucional?
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Em relação à avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade feita pelos
coordenadores dos cursos do Inisa, ambos avaliaram como parcialmente satisfatório as
questões relacionadas à eficiência dos canais de comunicação utilizados e mecanismos de
transparência institucional. Eles avaliaram como insatisfatório as demais questões. No
entanto, reconhecem os esforços feitos pela comissão setorial de avaliação quanto à
divulgação dos resultados de avaliações anteriores e apontam a necessidade de maior
envolvimento pro parte do corpo docente.
Em relação ao segmento coordenadores de pós-graduação, não houve respostas.

Gráfico 42 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:

73

1
Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a divulgação de
informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa?
2
Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da
qualidade institucional?
3
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa?
4
Publicação de documentos institucionais relevantes?

Os docentes avaliam como satisfatório todas as questões relacionadas à eficiência na
divulgação das informações dos cursos em relação aos programas de extensão e pesquisa oferecidos,
assim como a transparência institucional e acreditam ser relevante a publicação de documentos
institucionais. No entanto, dentre as questões avaliadas, os docentes atribuíram menor nota ao
acesso às informações da avaliação externa.

Gráfico 43 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de
pós-graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a divulgação de
informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa?
2
Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da
qualidade institucional?
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3
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa (ENADE, Conceito Preliminar de
Curso, Conceito Curso)?

Os estudantes avaliaram como sendo bom as questões relacionadas à comunicação
da UFMS com a comunidade interna e externa, mas sugerem melhorias em relação à
divulgação das políticas da Instituição, principalmente as internas que muitas vezes são
desconhecidas pelos alunos de Pós-graduação.

Gráfico 44 - Avaliação da comunicação da UFMS com a comunidade pelos estudantes de
graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Eficiência (funcionamento, diversificação, clareza) dos canais de comunicação para a divulgação de
informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa?
2
Mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria que gerem subsídios para a melhoria da
qualidade institucional?
3
Acesso às informações acerca dos resultados da avaliação externa (ENADE, Conceito Preliminar de
Curso, Conceito Curso)?

Em relação à comunicação da UFMS com a comunidade interna e externa, os alunos
de graduação avaliaram de forma geral como satisfatório as questões levantadas e sugerem
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aumento do número de bolsas e maior apoio para participação de eventos científicos, além
de melhorar a divulgação das políticas desenvolvidas pela UFMS.
Os técnicos-administrativos da UFMS não avaliaram este quesito.
Ao analisar o cruzamento dos dados da comunicação do Inisa com a percepção da
comunidade acadêmica, observamos que a percepção do diretor difere da avaliação feita
pelos coordenadores, docentes e estudantes, visto que o diretor avaliou como bom, o
coordenador como parcialmente satisfatório e os docentes e estudantes como satisfatório.
No entanto, houve semelhanças nas sugestões para melhorias como a necessidade de
ampliar a divulgação das políticas adotadas pela UFMS, principalmente entre os alunos de
Pós-graduação, aumentar o apoio para a participação em eventos científico e melhorar o
envolvimento dos professores na comunicação.
A partir da análise conclui-se que os canais de comunicação externa divulgam
informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa, publicam documentos
institucionais relevantes, possuem mecanismos de transparência institucional e de
ouvidoria, permitem o acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e
externa, apresentam instância específica que atua transversalmente às áreas e promovem
outras ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras. Assim como a comunicação da IES
com a comunidade interna promove a transparência institucional, por meio de canais
diversificados, impressos e virtuais, favorecendo o acesso por todos os segmentos da
comunidade acadêmica, divulga os resultados das avaliações interna e externa, disponibiliza
ouvidoria e fomenta a manifestação da comunidade, gerando insumos para a melhoria da
qualidade institucional.
Como ações realizadas no Inisa, destaca-se a atualização do portal. Segundo PDU,
como ações para 2019, pretende-se melhorar a comunicação interna, além de tentar
conseguir mais técnicos-administrativos e técnicos que trabalham com comunicação (UFMS,
2019).
3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Nesta dimensão serão expostas as políticas de atendimento aos discentes,
envolvendo os programas de atendimento aos estudantes e os programas de apoio à
realização de eventos internos, externos e à produção discente.
3.3.3.1 Política de atendimento aos discentes
A Coordenadoria de Integração e Assistência Estudantil, da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis

(PROAES),

é

a

unidade

responsável

pela

coordenação,

execução,
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acompanhamento e avaliação da política de assistência estudantil e acompanhamento das
ações dirigidas ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A UFMS oferece diversos programas de apoio pedagógico e financeiro como estímulo
à permanência discente:
- Projetos de extensão - com oferecimento de bolsas
- Ações de desporto - com oferecimento de bolsas
- Ações de cultura - com oferecimento de bolsas
- Projetos de pesquisa - com oferecimento de bolsas
- Programa de monitoria - com oferecimento de bolsas
- Cursos de nivelamento para calouros
- Ação de Atenção à Saúde do acadêmico
- Assistência estudantil:
- Bolsa Permanência/UFMS
- Bolsa Permanência/MEC
- Auxílio Alimentação
- Auxílio Emergencial
- Auxílio Creche
- Auxílio Moradia
- Suporte Instrumental/KIT
Na Tabela 11 estão apresentados os estudantes que receberam auxílios e bolsas no
Inisa em 2018.
Tabela 11 - Número de estudantes beneficiados por Auxílios e bolsas - 2018.
Tipo de auxílio/bolsa

Número de estudantes

Permanência

58

Moradia

14

Creche

1

Emergencial

8

Alimentação

0

Atleta

0

Esporte universitário

3

Mais cultura

0
Total

Fonte: SISGBA – UFMS, 2018

84

77

3.3.3.2. Percepção da comunidade acadêmica sobre a política de atendimento aos
discentes
A percepção da comunidade acadêmica sobre a política de atendimento aos
discentes foi analisada abaixo através dos gráficos e análise descritiva dos resultados.

Gráfico 45 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
2
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências,
tecnologias assistivas)?
3
Programas de intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados?
4
Apoio psicopedagógico?
5
Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição?
6
Proposições de ações inovadoras para o atendimento estudante?

Em relação à avaliação da política de atendimento aos estudantes, a diretora do Inisa
avaliou como satisfatório as questões relacionadas aos programas de acolhimento e
permanência, apoio psicossocial e suporte pedagógico-administrativo da Instituição e como
bom os programas de acessibilidade e proposições de ações inovadoras para o atendimento
aos estudantes.
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Gráfico 46 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos coordenadores de
graduação

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
2
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências,
tecnologias assistivas)?
3
Programas de intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados?
4
Apoio psicopedagógico?
5
Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição?
6
Proposições de ações inovadoras para o atendimento estudante?

A avaliação da política de atendimento aos estudantes feita pelos coordenadores do
Inisa apontou os programas de acolhimento, acessibilidade, execução dos setores
pedagógico-administrativo e proposições inovadoras de atendimento ao estudante como
parcialmente satisfatório. Além disso, eles apontaram o apoio psicopadagógico como
insatisfatório, sendo esta uma fragilidade, e sugeriram que o apoio psico-pedagógico precisa
ser ampliado.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
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Gráfico 47 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
2
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências,
tecnologias assistivas)?
3
Apoio psicopedagógico?
4
Sua execução em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição?

Os docentes do Inisa avaliaram a política de atendimento aos estudantes como bom
em relação aos programas de acolhimento e permanência, e satisfatório as questões que se
referem aos programas de acessibilidade e atuação pedagógico-administrativa. As questões
relacionadas ao apoio-psicopedagógico oferecido aos estudantes foram quantificadas como
parcialmente satisfatório.

Gráfico 48 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de pósgraduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
2
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências,
tecnologias assistivas)?
3
Apoio psicopedagógico?

Os estudantes de pós-graduação avaliaram a política de atendimento aos estudantes
entre satisfatório e bom. O item que mais precisaria ser melhorado foi novamente o apoio
psicopedagógico.

Gráfico 49 - Avaliação da política de atendimento aos estudantes pelos estudantes de
graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
2
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências,
tecnologias assistivas)?
3
Apoio psicopedagógico?

Os estudantes de graduação do Inisa avaliaram como satisfatório as questões
relacionadas aos programas de acolhimento e acessibilidade e parcialmente satisfatório o
apoio psicopedagógico que recebem. Eles sugerem ampliação desse apoio, o qual não
consegue atender todos que necessitam. Além disso, sinalizam para a necessidade de
ampliação na divulgação dos programas e editais.
A partir da análise podemos concluir que a política de atendimento aos estudantes
precisa ser potencializada, em relação à divulgação dos programas oferecidos pela UFMS,
dando a oportunidade para todos estudantes participarem. Além disso, o ponto de maior
concordância entre os coordenadores, docentes e estudantes se refere à necessidade de
ampliação do suporte psicopedagógico oferecido aos alunos, em que todos avaliaram como
parcialmente satisfatório e insatisfatório.
A política de atendimento aos estudantes contempla programas de acolhimento e
permanência do discente, programas de acessibilidade, monitoria, nivelamento,
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intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados e apoio
psicopedagógico, apresenta uma instância que permite o atendimento discente em todos os
setores pedagógico-administrativos da instituição e promove outras ações
reconhecidamente exitosas ou inovadoras.
Quanto a ações realizados em 2018, houve aproximação da CSA Inisa com os
estudantes para motivá-los a participarem da avaliação e identificar as necessidades por eles
elencadas. O centro acadêmico foi mobilizado para apoiar a comissão na conscientização dos
alunos sobre a importância de responder o questionário da avaliação. Houve ainda cobrança
do Inisa para PROAES de um fluxo organizado para atendimento psicossocial para os
estudantes, segundo PDU (UFMS, 2019).
3.3.3.3 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em
eventos
A UFMS, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, oferece o Auxílio para
Participação de Estudantes em Eventos – APEE. O APEE tem por objeto contribuir com a
formação acadêmica dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e
de pós-graduação stricto sensu da UFMS, com o apoio financeiro para participação em
conferências, congressos, cursos e outros eventos de caráter científico, técnico-científico, de
inovação, empreendedorismo, artísticos e culturais.
O APEE é oferecido em diversas modalidades, abrangendo: a participação individual
ou coletiva de estudantes de graduação em eventos científicos, tecnológicos ou de inovação,
de caráter científico, cultural, esportivo acadêmico e de empreendedorismo, com convite da
organização do evento, ou para apresentação de trabalho; a participação coletiva de
estudantes para representação institucional da UFMS: Empresas Juniores, Atléticas,
Diretório Central dos Estudantes (DCE), Ligas Acadêmicas, Programa de Educação Tutorial
(PET), Grupos Artísticos ou outras formas de representação; e a participação individual de
estudante de programa de pós-graduação stricto sensu (PPG) para apresentar trabalhos em
eventos científicos.
3.3.3.4 Percepção da comunidade acadêmica sobre as políticas institucionais e ações de
estímulo à produção discente e à participação em eventos
A percepção da comunidade acadêmica sobre questões relacionadas às “políticas
institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em eventos” estão
dispostas abaixo, abrangendo todos segmentos.
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Gráfico 50 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e
à participação em eventos pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional?
2
Apoio à produção acadêmica estudante e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e
internacionais?

A direção do Inisa avaliou as políticas institucionais e ações de estímulo à produção
discente e à participação em eventos como bom.

Gráfico 51 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e
à participação em eventos pelos coordenadores de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional?
2
Apoio à produção acadêmica estudante e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e
internacionais?

Os coordenadores dos cursos do Inisa quando questionados sobre as políticas
institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em eventos
avaliaram como sendo parcialmente satisfatório o apoio financeiro para organização e
participação a eventos de âmbito loca, nacional e internacional e como insatisfatório o apoio
a produção acadêmica quanto a publicação em encontros e periódicos nacionais e
internacionais.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 52 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e
à participação em eventos pelos docentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional?
2
Apoio à produção acadêmica estudante e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e
internacionais?

Os docentes do Inisaavaliaram como satisfatório as duas questões elencadas em
relação ao apoio financeiro e produção acadêmica.

Gráfico 53 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e
à participação em eventos pelos estudantes de pós-graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional?
2
Apoio à produção acadêmica estudante e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e
internacionais?

Os estudantes de pós-graduação vinculados ao Inisa quando questionados sobre as
políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em eventos
avaliaram como satisfatório. No entanto sugerem ampliação na divulgação dos eventos pela
UFMS junto aos programas de pós-graduação.

Gráfico 54 - Avaliação das políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e
à participação em eventos pelos estudantes de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional?
2
Apoio à produção acadêmica estudante e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e
internacionais?

Os estudantes de graduação, em consonância com os docentes, avaliaram como
satisfatório as questões elencadas em relação ao apoio financeiro e produção acadêmica.
Reconhecem através das questões abertas que a UFMS tem melhorado significativamente o
apoio oferecido para a participação em eventos científicos e sugerem ampliação na
divulgação dos programas/eventos oferecidos.
As políticas institucionais e ações de estímulo garantem apoio financeiro ou logístico
para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local, nacional ou
internacional, e apoio à produção acadêmica discente e à sua publicação em encontros e
periódicos nacionais e internacionais, pois foram avaliadas entre bom e satisfatório pelos
diferentes seguimentos da Unidade. Como ações a serem realizadas em 2019, segundo PDU,
há a busca de fomento externo,a oferta de disciplina optativa de redação cientifica para
graduação e pós-graduação, a realização de oficina sobre como impulsionar a produção
científica com editores de periódicos de referência e a ampliação dos Grupos de pesquisa
(UFMS, 2019).
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3.4 EIXO 4 - Políticas de Gestão
No Eixo 4 serão descritas as políticas de Gestão da UFMS, bem como a identificação
das potencialidades e fragilidades, das dimensões: políticas de pessoal; organização e gestão
da Instituição; e sustentabilidade financeira.
3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (PROGEP) é a unidade responsável
pelo planejamento, coordenação e execução das atividades de administração de pessoal e
de recursos humanos da UFMS. As políticas de pessoal também são desenvolvidas pela
Divisão de Formação de Professores, Articulação e Aperfeiçoamento Pedagógico (DIFOR), e
divisão da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores (SEDFOR).
A Gestão de Pessoas é umas das grandes prioridades da Administração da UFMS,
objetivando viabilizar e fortalecer a política de recursos humanos, proporcionando não
apenas um aumento significativo no quantitativo da força de trabalho, bem como a
capacitação e qualificação dos servidores, mas acima de tudo qualidade de vida no trabalho.
3.4.1.1 Titulação do corpo docente
O corpo docente da Inisa é composto por 45 mestres e doutores, sendo todos estes
com dedicação em tempo integral, distribuído conforme apresentado na Tabela 12.
Tabela 12 - Titulação e regime de trabalho dos docentes do Inisa
Titulação/Regime
de Trabalho

Integral

Parcial

Horista

Total

Doutor

41

00

00

41

Mestre

04

00

00

04

Especialista

00

00

00

00

Total

45

00

00

45

Fonte: Relação dos Docentes - Instituto Integrado de Saúde - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP).

3.4.1.2 Política de capacitação docente e formação continuada
A política de capacitação segue as normas gerais para a capacitação do Docente
integrante da Carreira do Magistério Superior, aprovadas na UFMS, que propicia a sua
participação em cursos de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programas em
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níveis de mestrado e doutorado e ainda, estágio pós-doutoral. Os critérios de seleção,
priorização e qualificação para os afastamentos dos docentes, seguem os seguintes
princípios: a) desempenho acadêmico do docente; b) o plano de estudos do docente; c) a
expectativa de sua contribuição futura para a UFMS; e, d) o credenciamento do Curso de
Mestrado e Doutorado, no país, pela Capes.
As normas estão publicadas na página da PROGEP, no portal da Universidade, e estão
de acordo com a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração
pública federal (Decreto nº 5.707/2006).
Na Tabela 13 está apresentado o quantitativo de docentes em qualificação
acadêmica no ano de 2018.
Tabela 13 - Tabela com número de docentes em qualificação acadêmica em programas de mestrado e
doutorado em 2018 (afastados ou não)
Pós-doutorado

Doutorado

Mestrado

00

02

00

Fonte: Relação dos docentes em qualificação acadêmica lotados Instituto Integrado de Saúde - Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas (PROGEP).

Também, como política, há o Programa de Capacitação e Qualificação, com o
objetivo de oportunizar a participação dos docentes em atividades que visem sua
capacitação profissional permanente e a formação e aperfeiçoamento pedagógico de forma
continuada. O Programa tem suas ações publicadas no Plano Anual de Capacitação dos
Servidores da UFMS, também disponível no portal da Universidade e amplamente e
divulgado aos docentes.
Em 2018, não foram oferecidos nenhum curso de formação aos docentes Inisa pelo
próprio Instituto. Na Tabela 14, estão apresentados os dados de participação docente em
cursos promovidos pela UFMS e de recebimento de auxílio para participação em eventos.
Tabela 14 - Participação em cursos e auxílio para eventos
Tipos de atividades

Nº de docentes

Participação em cursos na IES

06

Auxílios para eventos

09

Fonte: Relatório de apoio ao pesquisador de PPG para apresentação de trabalho - Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PROPP).
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3.4.1.3 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política de capacitação docente
A seguir, estão ilustradas a percepção de cada segmento sobre a política de
capacitação docente.

Gráfico 55 - Avaliação da política de capacitação docente e formação continuada pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de
desenvolvimento pessoal?
2
Qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado, com práticas regulamentadas?

A percepção da comunidade acadêmica do grupo de questões “Política de
capacitação docente e formação continuada” foi avaliada pela diretora do Inisa como muito
bom.
Gráfico 56 - Avaliação da política de capacitação docente e formação continuada pelos coordenadores de
graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de
desenvolvimento pessoal?
2
Qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado, com práticas regulamentadas?

Sobre a política de capacitação docente e formação continuada, observa-se uma
divergência na visão dos coordenadores do curso de graduação em comparação à visão da
direção, que julgaram como 50% satisfatório e 50% insatisfatório.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 57 - Avaliação da política de capacitação docente e formação continuada pelos docentes.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de
desenvolvimento pessoal?
2
Qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado, com práticas regulamentadas?

Na perspectiva dos próprios docentes, este índice se apresentou em predominância
entre satisfatório e bom.
A Divisão de Formação de Professores, Articulação e Aperfeiçoamento Pedagógico
realiza o desenvolvimento e coordenação de ações relacionadas à formação inicial, ligadas a
programas estratégicos do MEC, e à formação continuada de professores, envolvendo cursos
de segunda licenciatura, de aperfeiçoamento e de especialização. A nível de UFMS os cursos
de capacitação são oferecidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho
(PROGEP), os cursos de especialização são desenvolvidos em conjunto com a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) e os de aperfeiçoamento e extensão em parceria com a
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE).
Durante o ano de 2018, vários cursos de formação foram oferecidos na UFMS
campus Campo Grande, porém percebe-se uma baixa adesão dos docentes tanto nas
atividades de capacitação quanto na participação de eventos com auxílio. Com relação a esta
baixa adesão, vários fatores contribuem para este desempenho: falta de divulgação e
incentivo dos cursos promovidos pela instituição no instituto, insuficiência de tempo para
realização pois muitos dos cursos acontecem durante o horário das atividades docentes e
carência de informação quanto ao auxílio para capacitação e qualificação.
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O Inisa é um Instituto novo na UFMS, porém na construção do seu primeiro PDU já se
aponta a necessidade de melhorias quanto à capacitação docente, tanto na divulgação e
apoio das ações promovidas pela Instituição, quanto no incentivo a participação de eventos
(UFMS, 2019). Faz-se importante destacar que muitos docentes do Instituto se capacitam
através da participação em importantes eventos nacionais e internacionais, porém muitos
vão com recursos próprios e que ainda não são contabilizados neste indicador, o que aponta
a fragilidade com necessidade de aperfeiçoamento e melhoria.
3.4.1.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo
A UFMS tem incentivado a capacitação do corpo técnico-administrativo buscando
promover um conjunto de ações e programas permanentes voltados para a interação da
tríade trabalho x servidor x instituição. Esses programas e ações são publicados no Plano
Anual de Capacitação dos Servidores da UFMS.
O plano está disponível no portal da Universidade e é amplamente divulgado aos
técnicos-administrativos. Neste contexto, estão previstas ações voltadas à formação
continuada dos servidores técnico-administrativos em áreas prioritariamente ligadas às
atividades profissionais; programa de habilitação formal visando ao desenvolvimento do
servidor; treinamento introdutório para os servidores em início de atividades; programas de
pós-graduação voltados para o desenvolvimento das áreas administrativas; cursos em gestão
pública destinados a qualificar os servidores e capacitá-los para exercerem funções de chefia
e direção; critérios para afastamentos para pós-graduação em que a prioridade seja para as
linhas de desenvolvimento institucional.
Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências
institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais, a Divisão de
Capacitação e Qualificação (DICQ/CDR/PROGEP) possibilita ajuda de custo com o pagamento
da inscrição, diárias e passagens em participação de eventos de curta duração, tais como:
congressos, encontros, conferências, seminários, fóruns, palestras, mesas redondas,
workshops, oficinas, cursos e similares. O evento deve estar diretamente relacionado com as
atividades laborais do requerente.
As normas para capacitação e para solicitação de auxílio estão publicadas na página
da PROGEP, no portal da Universidade, e estão de acordo com o Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes do Plano de Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação (PDIPCCTAE), elaborado de acordo com o disposto no artigo 24 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de
2005, bem como as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 5.825 de 29 de junho de 2006.
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Em 2018, não foi oferecido curso de desenvolvimento pessoal e profissional aos
técnicos-administrativos pelo Inisa.
A Tabela 15 apresenta o quantitativo de técnicos na Unidade e sua distribuição por
titulação. Na Tabela 16 constam o número de técnico-administrativos que participaram de
cursos e os auxílios recebidos para participação em eventos/cursos. A Tabela 17 apresenta o
quantitativo de técnico-administrativos em qualificação acadêmica, afastados ou não.
Tabela 15 - Número de técnico-administrativos na Unidade
Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Total

00

03

05

09

05

01

23

Fonte: COAD, UFMS (2019)
Tabela 16 - Participação de técnico-administrativos em cursos na IES e auxílios para participação em
eventos/cursos
Tipos de atividades

Nº de técnico-administrativos

Participação em cursos na IES

11

Participação em cursos externos

01

Auxílios para eventos/cursos fora da IES

00

Fonte: COAD, UFMS (2019)
Tabela 17 - Número de técnico-administrativos em qualificação acadêmica na graduação ou em programas pósgraduação em 2018 (afastados ou não)
Pós-doutorado

Doutorado

Mestrado

Especialização

Graduação

00

00

00

00

01

Fonte: PROGEP, UFMS (2019)

3.4.1.5 Percepção da comunidade acadêmica sobre a política de capacitação e formação
continuada para o corpo técnico-administrativo
Nos gráficos abaixo, há a percepção da comunidade acadêmica sobre a política de
capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo.

Gráfico 58 - Avaliação da política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo
pelo diretor
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos, culturais, ou em cursos de
desenvolvimento pessoal e profissional ?
2
Qualificação acadêmica na graduação e/ou na pós-graduação?

A percepção da comunidade acadêmica do grupo de questões “Política de
capacitação docente e formação continuada” para o corpo de técnico-administrativo foi
avaliada pela diretora do Inisa como muito bom.

Gráfico 59 - Avaliação da política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo
pelos técnicos-administrativos
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Possibilidade de participação em eventos científicos, técnicos, artísticos, culturais, ou em cursos de
desenvolvimento pessoal e profissional ?
2
Qualificação acadêmica na graduação e/ou na pós-graduação?

Na visão do próprios técnicos, a “Política de capacitação docente e formação
continuada” para o corpo de técnico-administrativo foi avaliada em sua predominância entre
satisfatório e bom.
Com relação à capacitação do corpo técnico-administrativo a UFMS através da PróReitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (PROGEP) possuí uma Divisão de Capacitação e
Qualificação (DICQ) responsável pelo processo permanente e deliberado de aprendizagem
de todos os funcionários da instituição. Utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com
o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio
do desenvolvimento de competências individuais.
Durante o ano de 2018, vários cursos de formação foram oferecidos na UFMS
campus Campo Grande, porém assim como no corpo docente percebe-se uma baixa adesão
dos técnicos-administrativos tanto nas atividades de capacitação, quanto na participação de
eventos com auxílio. A baixa adesão desses indicativos também estão relacionadas à falta de
uma melhor divulgação e incentivo dos cursos promovidos na Instituição e insuficiência de
tempo para sua realização.
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Assim como para os docentes o PDU também estabelece um plano de melhorias
quanto à capacitação do seu corpo técnico-administrativo, tanto na divulgação e apoio das
ações promovidas pela instituição, na realização de capacitação individual, quanto no
incentivo a participação de eventos (UFMS, 2019).
3.4.2. Dimensão 6: Organização e Gestão de Instituição
Neste item são apresentadas informações sobre a forma de gestão do Inisa.
3.4.2.1 Processos de gestão institucional
O Conselho de Instituto do Inisa segue o Regimento Geral da UFMS (Resolução Coun
nº 78, de 22 de setembro de 2011), bem como o Regimento das Unidades da Administração
Setorial (Resolução Coun nº 50, de 8 de outubro de 2012);
Conforme o Art. 4º da Resolução Coun nº 50/2012 o Conselho de Unidade será
constituído, observada a proporcionalidade mínima de participação de docente estabelecida
em lei, pelos seguintes membros:
I – Diretor, como presidente, com o voto de qualidade;
II – Coordenadores de Curso;
III – um representante do Corpo Docente da Carreira do Magistério Superior, em
efetivo exercício, escolhido dentre os docentes lotados na Unidade da
Administração Setorial, e indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de
dois anos, permitida uma recondução;
IV – um representante dos Técnico-Administrativos em Educação da UFMS,
escolhido dentre os servidores lotados na Unidade da Administração Setorial, e
indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida uma
recondução;
V – um representante discente da Graduação, escolhido dentre os alunos
regulares dos cursos da Unidade da Administração Setorial, e indicado pelo
Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma
recondução; e
VI – um representante discente da pós-graduação, escolhido dentre os alunos
regulares dos cursos da Unidade da Administração Setorial, e indicado pelo
Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma
recondução.
Parágrafo único. Comporão o respectivo Conselho os Coordenadores de
Unidade, nas Unidades em que houver estas funções. (redação dada pela
Resolução nº 62, Coun, de 25 de outubro de 2012).
Considerando o disposto na Resolução supracitada, a atual composição do Conselho
de Instituto do Inisa é a seguinte:
SERVIDOR/REPRESENTAÇÃO
Luciana Contrera,

MANDATO
22/5/2017 a
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Presidente.

22/5/2021

Magno da Fonseca Cação,

-

Coordenador Administrativo.
Arthur de Almeida Medeiros,

-

Coordenador de Gestão Acadêmica.
Fernando Pierette Ferrari,
Coordenador de Clínica Escola Integrada.
Arminda Rezende de Pádua Del Corona,
Coordenadora de Curso de Graduação em Enfermagem.
Gustavo Christofoletti,
Coordenador de Curso de Graduação em Fisioterapia.
Maria Angélica Marcheti,
Coordenadora de Curso de Mestrado em Enfermagem.
Alessandro Diogo de Carli,
Coordenador de Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família.
Silvio Assis de Oliveira Júnior
Coordenador de Curso de Mestrado em Ciências do Movimento
Aline Moraes da Silva,

2/1/2018 a 2/1/2020
2/1/2018 a 2/1/2020
22/8/2016 a
22/8/2019
29/4/2016 a
29/4/2019
31/12/2018 a
31/12/2021
7/4/2017 a 7/4/2019

Representante Técnico-Administrativa.
Adriane Pires Batiston,

31/5/2017 a
31/5/2019

Representante Docente.
Laura Elis Aguero Reis Junqueira,
Representante Discente da Pós-Graduação.
Ana Carolina Aguirres Braga,

26/4/2018 a
26/4/2019
26/4/2018 a
26/4/2019

Representante Discente da Graduação.

Os colegiados de Curso de Graduação são regidos pelo Regimento dos Colegiados de
Curso (Resolução Coun nº 49, de 8 de outubro de 2012) e sua composição se dá conforme
Art. 2º:
“Compõem o Colegiado de Curso de Graduação:
I - no mínimo quatro e no máximo seis representantes docentes integrantes da
Carreira do Magistério Superior, eleitos pelos professores do quadro que
ministram ou ministraram disciplinas ao curso, nos quatro últimos semestres
letivos, com mandato de dois anos, permitida uma recondução; e
II - um representante discente, regularmente matriculado no respectivo curso,
indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano,
permitida uma recondução.
Parágrafo único. Dois dos representantes docentes devem ter formação na área
do curso.”
O colegiado de Curso do Curso de Graduação em Enfermagem tem sua composição
atual conforme quadro abaixo:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO
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Arminda Rezende de Pádua Del

Portaria RTR nº 1.574/2017.

2/1/2018 a 2/1/2020

Instrução de Serviço Inisa nº

1º/11/2017 a 1/11/2019

Corona (Presidente)
Bianca Cristina Ciccone Giacon

104/2017.
Elen Ferraz Teston

Instrução de Serviço Inisa nº

Complementação de mandato

111/2018

até 1º/11/2019

Fernanda Ribeiro Baptista

Instrução de Serviço Inisa nº

1º/11/2017 a 1º/11/2019

Marques

104/2017.

Margarete Knoch

Instrução de Serviço Inisa nº

1º/11/2017 a 1º/11/2019

104/2017.
Kelven Jones de Oliveira

Instrução de Serviço Inisa nº

Amarilha (Representante

36/2018

20/6/2018 a 20/6/2019

Discente)

O colegiado de Curso do Curso de Graduação em Fisioterapia tem sua composição
atual conforme quadro abaixo:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO

Gustavo Christofoletti

Portaria RTR nº

2/1/2018 a 2/1/2020

1.574/2017
Daniele de Almeida Soares Marangoni
Karla Luciana Magnani Seki
Leila Simone Foerstey Merey
Paula Felippe Martinez

Instrução de
Serviço nº

1º/11/2017 a 1º/11/2019

104/2017
Instrução de

Bianca Espinosa dos Santos

Serviço nº

7/3/2018 a 7/3/2019

118/2017

Os colegiados de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu são regidos pelo Regimento
dos Colegiados de Curso (Resolução nº 49, Coun, de 8 de outubro de 2012), em consonância
com o estabelecido na Resolução nº 301, COPP, de 20 de dezembro de 2017 e o Regimento
Geral da UFMS, Resolução nº 78, Coun, de 22 de setembro de 2011.
A composição dos colegiados se dá conforme art. 4º, da Resolução nº 49, Coun, de 8
de outubro de 2012:
“O Colegiado de Curso de Pós-Graduação stricto sensu é composto por:
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I - no mínimo quatro e no máximo seis representantes docentes do quadro
permanente do curso, eleitos pelos seus pares, com mandato de três anos,
permitida uma recondução; e
II - um representante discente, regularmente matriculado no respectivo curso,
indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano,
permitida uma recondução.
Parágrafo único. O número de docentes no Colegiado de Curso não poderá
ultrapassar cinquenta por cento do número de docentes permanentes no curso.”
O Colegiado de Curso do Curso de Mestrado em Enfermagem tem sua composição
atual conforme segue:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO

Maria Angélica Marcheti

Portaria RTR, nº 667/2016

22/8/2016 a 22/8/2019

(Presidente)
Maria Lúcia Ivo

Aposentada em 2018.

Adriano Menes Ferreira
Ana Rita Barbieri Filgueiras

Instrução Serviço nº 142/2016

12/8/2016 a 12/8/2019

Instrução de Serviço nº 35/2018

12/8/2016 a 12/8/2019

Luciana Contrera
Letícia Antonio Costa
(Representante Discente)

O Colegiado de Curso do Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família tem
sua composição atual conforme segue:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO

Alessandro Diogo de Carli

Portaria RTR nº 250/2016

29/4/2016 a 29/4/2016

Instrução de Serviço nº 43/2016

12/4/2016 a 12/4/2019

Instrução de Serviço nº 33/2018

Complementação de Mandato

(Presidente)
Mara Lisiane de Moraes dos
Santos
Renata Palópoli Picoli
Adriane Pires Batiston

até 12/4/2019
Vanessa Mendes Calmont

Instrução de Serviço nº 45/2018

(Representante Discente)

O Curso de Mestrado em Ciência do Movimento não entrou na Avaliação
Institucional 2018. Porém, para conhecimento, o Colegiado de Curso do Curso de Mestrado
em Ciências do Movimento tem sua composição atual conforme segue:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO
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Silvio Assis de Oliveira Júnior

Portaria RTR nº

31/12/2018 a

1.707/2018

31/12/2021

Instrução de Serviço nº

19/12/2018 a

161/2018

19/12/2021

Ana Beatriz Gomes de Souza Pegorare
Christianne de Faria Coelho Ravagnani
Jeesser Alves de Almeida
Paula Felippe Martinez
Thomaz Nogueira Burke

Ainda como órgãos colegiados temos ainda os Núcleos Docentes Estruturantes,
regulamentados pela Resolução nº 167, Cograd, de 24 de novembro de 2010, e sua
composição se dá da seguinte forma:
“Art. 3º Cada curso deverá ter um Núcleo Docente Estruturante, e será
composto:
I - pelo Presidente do Colegiado de Curso, que presidirá o Núcleo; e
II - por pelo menos quatro docentes pertencentes à Carreira do Magistério
Superior da UFMS, que ministram aula no curso.
§ 1º Preferencialmente, docentes que tenham participado do Projeto Pedagógico
do respectivo curso, desde a sua implantação.
§ 2º Para os cursos de tecnologia, 50% (cinquenta por cento) dos docentes,
preferencialmente, que tenham experiência profissional fora do magistério.
§ 3º Para os cursos cujo quadro ainda seja insuficiente, poderão participar
docentes de cursos homônimos ou afins, nesta ordem de preferência.
Art. 4º O Diretor de Centro/Câmpus ou Faculdade será responsável pela
constituição do NDE, por meio de Instrução de Serviço, que terá um mandato de
dois anos, sendo permitida uma recondução por igual período.”
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Enfermagem tem sua
composição atual conforme segue:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO

Arminda Rezende de Pádua Del Corona
(Presidente)
Andrelisa Vendrami Parra
Margarete Knoch

Instrução de Serviço nº

Marisa Rufino Ferreira Luizari

21/2018.

2/3/2018 a 2/3/2020

Patricia Moita Garcia Kawakame
Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida
Sandra Luzinete Felix de Freitas
Marcos Antonio Ferreira Junior

Instrução de Serviço nº

Complementação de

Maria Carolina Silva Marques

110/2018

Mandato até
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2/3/2020

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapiatem sua
composição atual conforme segue:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO

Gustavo Christofoletti (Presidente)
Adriane Pires Batiston

Instrução de

Arthur de Almeida Medeiros
Daniele de Almeida Soares Marangoni

Serviço nº

2/3/2018 a 2/3/2020

21/2018

Lais Alves de Souza Bonilha

As Comissões de Estágio são regulamentadas pela Resolução nº 107, Cograd, de 16
de junho de 2010 e tem a seguinte composição:
“Art. 43. A Comissão de Estágio (COE) de cada curso, responsável por coordenar os
estágios obrigatório e não-obrigatório, será constituída pelo Conselho de Unidade
Setorial. (Redação dada pela Resolução Cograd nº 64, de 17 de fevereiro de 2017).
§ 1º A COE será composta pelo Coordenador do Curso, membro nato, e por, no
mínimo, três docentes pertencentes à Carreira do Magistério Superior, do quadro
permanente da UFMS, preferencialmente em regime de dedicação exclusiva, com
mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução por igual período.
§ 2º. A COE deverá ter representantes discentes, não excedendo 1/5 (um quinto) do
total de membros docentes, indicados pelo órgão representativo estudantil, com
mandato de um ano, podendo haver uma recondução por igual período.
§ 3º. Compete ao Conselho de Unidade Setorial designar, entre os membros
docentes, o presidente da COE, com mandato de dois anos, podendo haver uma
recondução por igual período. (Redação dada pela Resolução Cograd nº 64, de 17 de
fevereiro de 2017).
§ 4º Na ausência ou impedimentos do presidente, este deverá indicar um dos
membros docentes para responder por suas atribuições.
§ 5º Ocorrendo a vacância do cargo de presidente, deverá ser eleito pela COE um
novo presidente para complementação do mandato, nos prazos e formas previstos
no Regulamento da COE.
§ 6º O processo de escolha para a composição da COE será coordenado pelo
Coordenador e Curso ou equivalente. (Incluído pela Resolução Coeg nº 152, de 28 de
setembro de 2010).”

O Comissão de Estágio do Curso de Graduação em Enfermagem tem sua composição
atual conforme segue:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO

Marisa Rufino Ferreira Luizari

Resolução CI/Inisa nº

1º/3/2018 a

Arminda Rezende de Padua Del Corona

9/2018

1º/3/2020
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Gislaine Recaldes de Abreu
Iara Cristina Pereira
Oleci Pereira Frota
Vilma Ribeiro da Silva
Andriely Santos (Representante Discente)

Resolução CI/Inisa nº

11/4/2018 a

36/2018

11/4/2019

O Comissão de Estágio do Curso de Graduação em Fisioterapia tem sua composição
atual conforme segue:
MEMBRO

DESIGNAÇÃO

MANDATO

Karla Luciana Magnani Seki (Presidente)
Fernando Pierette Ferrari
Gustavo Christofoletti
Leila Simone Foerstey Merey
Suzi Rosa Miziara Barbosa

1º/3/2018 a
Resolução CI/Inisa nº

1º/3/2020

9/2018

Meyene Duque Weber

1º/3/2018 a
1º/3/2019

Os regulamentos e decisões dos Colegiados de Curso e do Conselho de Unidade são
publicados por meio de Resolução, de domínio público, sendo publicados no Boletim de
Serviço Eletrônico da UFMS, que pode ser acessado por meio do sitio eletrônico
https://bse.ufms.br/bse/.
3.4.2.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre os processos de gestão institucional
A seguir, estão apresentadas a percepção da comunidade Inisa sobre os processos de
gestão institucional.

Gráfico 60 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelo diretor
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Valorização da autonomia e da representatividade dos órgãos gestores e colegiados?
2
Participação de docentes, técnicos, estudantes e da sociedade civil organizada e dos tutores (estes,
quando for o caso) nos colegiados?
3
Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e preveem a
sistematização e divulgação das decisões colegiadas?
4
Apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela comunidade interna?

Observa-se que os processos de gestão institucional avaliados pelo diretorquanto a
valorização da autonomia e representatividade dos órgãos gestores e colegiados;
participação de docentes, técnicos e estudantes nos colegiados; e regulamentação do
mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados, foi 100% avaliado como muito
bom. Por sua vez, a divulgação/utilização das decisões colegiadas pela comunidade interna
foi avaliada como bom.
Gráfico 61 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos coordenadores de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Valorização da autonomia e da representatividade dos órgãos gestores e colegiados?
2
Participação de docentes, técnicos, estudantes e da sociedade civil organizada e dos tutores (estes,
quando for o caso) nos colegiados?
3
Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e preveem a
sistematização e divulgação das decisões colegiadas?
4
Apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela comunidade interna?

Na percepção dos coordenadores de graduação, o processo de gestão institucional
foi avaliado por 50% como insatisfatório, destacando a necessidade de melhorias referentes
a valorização da autonomia e da representatividade nos órgãos colegiados, regulamentação
do mandato dos membros que compõe estes órgãos e apropriação das decisões. No
entanto, observou-se que os outros 50% avaliaram os itens como bom, e apontam como
satisfatório a participação dos docentes, técnicos e estudantes no colegiados.
Não houve respostas para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 62 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos docentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Valorização da autonomia e da representatividade dos órgãos gestores e colegiados?
2
Participação de docentes, técnicos, estudantes e da sociedade civil organizada e dos tutores (estes,
quando for o caso) nos colegiados?
3
Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e preveem a
sistematização e divulgação das decisões colegiadas?
4
Apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela comunidade interna?

Quando avaliado pelos docentes, o processo de gestão institucional de modo geral
foi avaliado como positivo (muito bom, bom, satisfatório). No entanto, embora em baixa
porcentagem, 4,17% declararam insatisfatória a participação de docentes, técnicos e
estudantes e a apropriação das decisões colegiadas pela comunidade interna.
Gráfico 63 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos estudantes de pós-graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Participação de docentes, técnicos, estudantes, da sociedade civil organizada e dos tutores (estes,
quando for o caso) nos colegiados?
2
Divulgação das decisões colegiadas pela comunidade interna?
3
Utilização das decisões colegiadas pela comunidade interna?

Na perspectiva dos discentes de pós-graduação a avaliação referente ao item
também foi positiva pela maioria. Porém, observa-se que 16,67% responderam não se
aplica, o que pode estar relacionado à não compreensão da questão pelo respondente.
Gráfico 64 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos estudantes de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Participação de docentes, técnicos, estudantes, da sociedade civil organizada e dos tutores (estes,
quando for o caso) nos colegiados?
2
Divulgação das decisões colegiadas pela comunidade interna?
3
Utilização das decisões colegiadas pela comunidade interna?

A maioria dos discentes de graduação presencial também avaliou positivamente a
gestão institucional. Contudo, observa-se menor média apresentada na divulgação das
decisões pela comunidade interna. Além disso, a resposta não se aplica também esteve
presente entre estes respondentes.
Gráfico 65 - Avaliação dos processos de gestão institucional pelos técnicos-administrativos
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Valorização da autonomia dos órgãos gestores e colegiados?
2
Participação de docentes, técnicos, estudantes e da sociedade civil organizada e dos tutores (estes,
quando for o caso) nos colegiados?
3
Regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e preveem a
sistematização e divulgação das decisões colegiadas?
4
Apropriação (divulgação/utilização) das decisões colegiadas pela comunidade interna?

Dentre os 12 técnicos-administrativos que responderam ao questionário, observa-se
que o item foi avaliado de modo geral positivamente (muito bom, bom e satisfatório),
representado por 58,33%, quanto a valorização da autonomia dos órgãos gestores e
colegiados, participação de docentes, técnicos, estudantes no colegiado e regulamentação
do mandato dos membros que compõem estes órgãos. Com relação à apropriação das
decisões colegiadas, 50% dos técnicos avaliaram positivamente.
A partir da análise conclui-se que a comunidade acadêmica avalia positivamente os
processos de gestão institucional, uma vez que consideram a autonomia e a
representatividade dos órgãos gestores e colegiados e a participação de docentes, técnicos e
estudantes. Os processos de gestão regulamentam o mandato dos membros que compõem
os órgãos colegiados, sistematizam e divulgam as decisões colegiadas. Contudo, a
apropriação pela comunidade interna é um item que ainda necessita de ampliação de
acesso. É de grande valia o planejamento de estratégias que favoreçam a
divulgação/utilização das decisões colegiadas pela comunidade interna, como o
desenvolvimento de ações que favoreçam o acesso em tempo hábil às atas das reuniões.
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Nesse sentido, aponta-se como fragilidade influente diretamente nesse quesito o
déficit de recursos humanos administrativos para participação nas reuniões de colegiado e
posterior divulgação das ações discutidas. O Inisa realiza solicitação constante de técnicos
administrativos para instancias superiores (UFMS, 2019).
3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Na dimensão 10, são apresentadas informações sobre a gestão Orçamentária e
Financeira do Inisa,assim como a participação da comunidade interna no direcionamento de
recursos da unidade.
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3.4.3.1 Sustentabilidade financeira
Para compor o orçamento das Unidades de Administração Setorial – UAS no ano de
2018, no âmbito da UFMS, foi realizada uma revisão das matrizes decorrente de demanda
apresentada por Unidades de Campo Grande no sentido de considerar os alunos vinculados
a uma UAS e atendido também por outra unidade. Estes critérios foram discutidos e
elaborados em parceria com as direções e a Pró-Reitoria de Planejamento.
A

Instrução

de

créditos orçamentários que

Serviço contendo
compõem

a

divulgação

dos

a Matrizes Orçamentárias,

indicadores
assim

como

e
a

distribuição dos recursos para as Unidades da Administração Setorial, referente ao exercício
2018 estão publicadas no Boletim de Serviço nº 6716, de 24/01/2018. A liberação dos
créditos orçamentários para o Inisa e demais UAS fica vinculada a mesma periodicidade e
percentuais dos limites repassados à UFMS pelo Ministério da Educação.
Para a sustentabilidade financeira do Inisa, os recursos orçamentários são gastos em
consonância com o Plano de Desenvolvimento da Unidade- PDU. Além do orçamento
disponibilizado pela UFMS, o Inisa possui projetos de Pesquisa com fomento externo. Há
possibilidade de captação de recursos por meio da Clínica Escola Integrada, entretanto, estes
convênios ainda não foram consolidados.
Para direcionar os valores dentro da Unidade, o PDU é utilizado juntamente com as
demandas levantadas pela CSA na avaliação interna e consulta das necessidades de cada
setor específico. Uma planilha é encaminhada para cada setor e ou coordenação de curso,
no qual a mesma consulta seus colegiados e professores e devolvem preenchidas
(Coordenações de Cursos que estão situadas na Unidade 12, Clinica Escola Integrada e setor
da Saúde Coletiva).
Após este levantamento, o conselho da unidade se reúne e elabora os critérios de
distribuição de acordo com as prioridades existentes. Desta forma, temos uma gestão dos
recursos orçamentários compartilhada nos diferentes níveis de gestão.
3.4.3.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre a sustentabilidade financeira
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Os gráficos abaixo ilustram a percepção da comunidade Inisa sobre a
sustentabilidade financeira.

Gráfico 66 - Avaliação da sustentabilidade financeira e desenvolvimento institucional pelo diretor

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Articulação entre a proposta orçamentária e as políticas de ensino, extensão e pesquisa?
2
Previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos?
3
Propostas de estudos para gerir, com metas e indicadores, a distribuição de recursos?

Em relação a sustentabilidade financeira e desenvolvimento institucional, o diretor
declara como satisfatório (100%) a previsão de ampliação e fortalecimento de fontes
captadoras de recursos e propostas de estudos para gerir com metas e indicadores a
distribuição destes. No entanto, declara parcialmente satisfatório a articulação entre a
proposta orçamentária e as políticas de ensino, extensão e pesquisa.
Gráfico 67 - Avaliação da sustentabilidade financeira e a relação com a participação a comunidade interna pelo
diretor
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Utilização das análises do relatório de avaliação interna para a elaboração da proposta orçamentária?
2
Participação e acompanhamento da proposta orçamentária por parte das instâncias gestoras e
acadêmicas, possibilitando a tomada de decisões internas?

Na perspectiva do diretor, a sustentabilidade financeira e a sua relação com a
participação da comunidade interna foram avaliados como muito bom (média 5).
Gráfico 68 - Avaliação da sustentabilidade financeira pelos coordenadores de graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Articulação entre a proposta orçamentária e as políticas de ensino, extensão e pesquisa?
2
Previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos?
3
Propostas de estudos para gerir, com metas e indicadores, a distribuição de recursos?

Na perspectiva dos coordenadores de graduação, 50% refere parcialmente
satisfatório a articulação entre a proposta orçamentária e as políticas de ensino, extensão e
pesquisa, a previsão de ampliação e o fortalecimento de fontes captadoras de recurso.
Enquanto que o outro 50% declara insatisfatório estes dois itens. Com relação a propostas
de estudos para gerir com metas e indicadores a distribuição de recursos, 50% declara
satisfatório e 50% insatisfatório.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 69 - Avaliação da sustentabilidade financeira e sua relação com o desenvolvimento institucional pelos
técnicos-administrativos
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Previsão de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos?

Na percepção de aproximadamente 49% dos técnicos administrativos,a previsão de
ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos é positiva. Entretanto,
observou-se que aproximadamente 14% refere que esse item não se aplica, o que pode
refletir incompreensão da questão.
Gráfico 70 - Avaliação da sustentabilidade financeira e sua relação com a participação da comunidade interna
técnicos-administrativos
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Utilização das análises do relatório de autoavaliação institucional para a elaboração da proposta
orçamentária?

Com relação a utilização das análises do relatório de autoavaliação institucional para
elaboração da proposta orçamentária, 59% dos técnicos administrativos avaliaram
positivamente, embora aproximadamente 20% responderam não se aplica a esta questão.
A partir da análise, conclui-se que o orçamento é formulado a partir do PDU e está
articulado às políticas de ensino, extensão e pesquisa; que há previsão de ampliação e
fortalecimento de fontes captadoras de recursos; e que há estudos para monitoramento e
acompanhamento da distribuição de créditos, com metas objetivas e mensuráveis, por meio
de indicadores de desempenho institucionalizados. Além disso, o orçamento considera as
análises do relatório de avaliação interna e se dispõe de ciência, participação e
acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas, orientando a tomada de decisões
internas.
Algumas ações de projeções de ações previstas para 2019 que interferirão no
orçamento envolvem solicitar ampliação de bolsas de pesquisa e extensão; ampliar
capacidade de pesquisa dos docentes para aumentar o número de bolsas PIBIC; trabalhar
projetos de inovação tecnológica, objetivando a solução de problemas vivenciados na
prática de enfermagem através de bolsa PIBIT e estimulando a capacidade de resolver
problemas de saúde com uso de diferentes tecnologias pelos estudantes e futuros

117

profissionais; realizar Semana de Pesquisa entre discentes dos cursos de graduação e
mestrado; e ampliar divulgação dos editais da Instituição (UFMS, 2019).
3.5 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA
Neste eixo são apresentadas as informações sobre a infraestrutura física do Inisa,
obtidas junto à COAD que é a unidade responsável por assessorar e colaborar com a Direção
da Unidade Setorial, no planejamento, na execução e na coordenação das atividades de
gestão administrativa.
3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física
Neste eixo, são apresentadas as informações sobre a infraestrutura física do Inisa,
obtidas junto à COAD, cujo papel é subsidiar a plena realização das atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão na Unidade Setorial. No PDI 2015-2019, com realinhamento em
2017, a modernização da infraestrutura consta como um dos objetivos institucionais (UFMS,
2019).
3.5.1.1 Instalações administrativas
Na Tabela 18, estão expostos o número de servidores e equipamentos disponíveis,
por sala do Inisa.
Tabela 18 - Número de servidores e equipamentos do Inisa

Nº de
servidores

Nº de computadores
com acesso à internet

Nº de condicionadores
de ar

02.12.104 – Laboratório de Habilidades
em Enfermagem

4

2

4

02.12.105 – Laboratório Temático de
Urgência

2

1

3

Coordenação de Curso do Curso de
Mestrado em Enfermagem, Secretaria
dos Mestrados em Enfermagem e Saúde
de Família e Direção do Instituto

4

4

2

COAD/Secretaria da Direção

3

3

2

Coac e SAP

2

2

1

Sala de Coordenação do Curso de

1

1

1

Nome ou Nº da Sala
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Graduação em Enfermagem
Sala de Professores de Enfermagem 1

13

10

3

Sala de Professores de Enfermagem 2

7

7

1

Sala de Técnicos e Secretaria do
Mestrado em Ciências do Movimento

4

3

3

Sala de Coordenação do Curso de
Graduação em Fisioterapia

1

1

1

Secretaria Acadêmica

2

2

1

Sala de Professores de Fisioterapia 1

6

6

3

Sala de Professores de Fisioterapia 2

6

6

3

Sala de Professores Saúde Coletiva 1
(DTA)

4

4

2

Sala de Professores Saúde Coletiva 2
(DTA)

4

4

1

Sala de Professores Saúde Coletiva 3
(DTA)

3

3

1

Recepção

1

1

1

Sala de técnicos

5

5

1

Sala de professores

5

5

1

Sala de Coordenação

1

1

1

Fonte: COAD/Inisa (2019)

3.5.1.2 Percepção da comunidade acadêmica sobre as instalações administrativas
Os gráficos abaixo ilustram a percepção da comunidade Inisa sobre as instalações
administrativas.

Gráfico 71 - Avaliação das instalações administrativas pelo diretor.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do patrimônio (mobiliário, equipamentos e similares)?

Em relação às instalações administrativas, o diretor avaliou a acessibilidade e a
manutenção do patrimônio (mobiliário, equipamentos e similares) como positivo (bom e
satisfatório, respectivamente). Já o atendimento às necessidades institucionais considerando
a sua adequação às atividades foi avaliado como parcialmente satisfatório.
Gráfico 72 - Avaliação das instalações administrativas pelo(s) coordenador(es) de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do patrimônio (mobiliário, equipamentos e similares)?

Na avaliação dos coordenadores de graduação, a menor média (1,50) foi referente ao
atendimento das necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades. A
acessibilidade foi avaliada como satisfatória por 50% dos respondentes e como parcialmente
satisfatório pela outra metade. Por sua vez, a manutenção do patrimônio foi avaliada como
satisfatória por 50% e insatisfatória pelos outros 50%.
Não houve respostas para o segmento coordenador de pós-graduação.
Gráfico 73 - Avaliação das instalações administrativas pelo(s) técnico(s) administrativo(s).
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do patrimônio (mobiliário, equipamentos e similares)?

Com relação às instalações administrativas, os técnicos administrativos avaliaram
positivamente, no geral, o atendimento às necessidades institucionais considerando a
adequação às atividades, a acessibilidade e a manutenção do patrimônio. Embora inferior a
20% do segmento, destaca-se que todas questões tiveram avaliações insatisfatórias.
A partir da análise conclui-se que as instalações administrativas atendem às
necessidades institucionais básicas considerando sua adequação às atividades e fornecem o
mínimo de conforto ao servidor.A UAS já realizou algumas ações para sanar fragilidades
nessa área, como a manutenção do ar condicionado e lâmpadas, o pedido de compra de
materiais, a solicitação de manutenção de alguns equipamentos e a constituição de uma
comissão de infraestrutura para estudo da readequação de espaços físicos. Além disso, há
projeções de ações para o ano de 2019, como a solicitação de mais recursos para aquisição
de mobiliário e equipamentos e espaços físicos (UFMS, 2019).
3.5.1.3 Salas de aula
O Inisa possui 7 salas de aula, com capacidade para atender no total 350 estudantes.
Na Tabela 19, constam dados de 2018, relativos às salas de aula, observando-se que a
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Unidade atendeu a 453 discentes, em 2 cursos de graduação (Fisioterapia e Enfermagem),
48 discentes em 2 programas de residência (Residência Multiprofissional em Saúde: Área de
Concentração: Atenção ao Paciente Crítico e Residência em Enfermagem Obstétrica) e 40
discentes em 2 mestrados (Mestrado em Enfermagem e Mestrado Profissional em Saúde da
Família). Na Tabela 20, constam o número de equipamentos em cada sala.
Tabela 19 - Descrição das salas de aula da Unidade XII do Inisa - 2018.
Descrição

Número

Salas de aula com computador

3

Salas de aula com projetor

3

Salas de aula com Condicionador de ar

7

Salas de tutoria com computador

0

Salas de tutoria com projetor

0

Salas de tutoria com Condicionador de ar

5

Fonte: COAD/Inisa
Tabela 20–Equipamentos nas salas de aula do Inisa
Computador

Projetor

Ar Condicionado

Sala 2

1

1

3

Sala 3

1

1

3

Sala 4

1

1

3

Tutoria 1

X

X

1

Tutoria 2

X

X

1

Tutoria 3

X

X

1

Tutoria 4

X

X

1

Tutoria 5

X

X

1

Sala 4

X

(*)

3

Sala 7

X

(*)

3

Sala 9

X

(*)

3

Sala 11

X

(*)

3

Local

Fonte: COAC/Inisa, Coordenações de Curso e Residência e SECAC.
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(*) As salas 4, 7, 9 e 11, no piso térreo da Unidade XII, possuem projetor móvel disponível na secretaria do
curso.

3.5.1.4 Percepção da comunidade acadêmica sobre as salas de aula
Os gráficos abaixo ilustram a percepção da comunidade acadêmica sobre as salas de
aula.

Gráfico 74 - Avaliação das salas de aula pelo diretor.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
4
Existência de recursos tecnológicos inovadores?

O diretor avaliou positivamente as salas de aula (bom, muito bom) quanto a
acessibilidade, manutenção do espaço físico e existência de recursos tecnológicos
inovadores. No entanto, a menor média (2.00) foi encontrada no item atendimento às
necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades.
Gráfico 75 - Avaliação salas de aula pelo(s) coordenador(es) de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
4
Existência de recursos tecnológicos inovadores?

A análise das salas de aula pelos coordenadores de graduação ficou dividida entre
parcialmente satisfatório e insatisfatório em todos itens, indicando a necessidade de
melhorias.
Não houve respostas para o segmento coordenador de pós-graduação.
Gráfico 76 - Avaliação das salas de aula pelo(s) docentes de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1 Atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades?
2 Acessibilidade?
3 Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
4 Existência de recursos tecnológicos inovadores?

Na percepção dos docentes, a menor média encontrada (1,67) foi no item existência
de recursos tecnológicos inovadores, sendo referida como insatisfatório por 62,50%.
Referente ao atendimento às necessidades institucionais considerando a sua adequação às
atividades, acessibilidade e manutenção do espaço físico, a avaliação ficou mais concentrada
nas respostas “parcialmente satisfatório” e “insatisfatório”.
A partir da análise conclui- se que as salas devem atender às necessidades
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, e a existência
de recursos tecnológicos. Em busca de melhorias, a Unidade já realizou a composição de
uma comissão de infraestrutura com vistas a realização de estudos para readequação de
espaços físicos, em especial das salas de aula (UFMS, 2019).
3.5.1.5 Auditórios
Na Tabela 21 constam dados de 2018, relativos aos auditórios disponíveis no Inisa.
Tabela 21 - Descrição dos auditórios do Inisa - 2018.
Descrição

Número
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Auditórios

0

Capacidade total (soma das capacidades de todos os auditórios)

0

Auditórios com computador

0

Auditórios com projetor

0

Auditórios com sistema de refrigeração

0

Fonte: PDU 2018/2021 - Inisa

3.5.1.6 Percepção da comunidade acadêmica sobre os auditórios
O Inisa não possui um auditório próprio para o desenvolvimento de atividades,
quando necessário, são utilizados os auditórios dos blocos próximos à Unidade XII (Faodo,
Sedfor,etc). Os gráficos 77 a 81 apresentam os resultados obtidos por segmento sobre os
auditórios.
Gráfico 77 - Avaliação dos auditórios pelo diretor.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie o (os) auditório (s) quanto ao (à):
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1Atendimento às necessidades institucionais considerando a acessibilidade?
2Conforto do mobiliário e qualidade acústica?
3
Existência de recursos tecnológicos multimídia (disponibilidade de conexão à internet e de
equipamentos para videoconferência)?

Com base na avaliação da direção, os auditórios foram bem avaliados, recebendo o
conceito bom em relação às necessidades institucionais, conforto e boa qualidade acústica e
oferecimento de recursos multimídia para utilização.
Gráfico 78 - Avaliação dos auditórios pelos coordenadores de graduação.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie o (os) auditório (s) quanto ao (à):
1Atendimento às necessidades institucionais considerando a acessibilidade?
2Conforto do mobiliário e qualidade acústica?
3
Existência de recursos tecnológicos multimídia (disponibilidade de conexão à internet e de
equipamentos para videoconferência)?

Na perspectiva dos coordenadores de graduação, 100% das questões foram
assinaladas como insatisfatório. Nesse caso, deve-se levar em conta a ausência de auditórios
no Instituto e em como são necessários na perspectiva dos coordenadores.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
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Gráfico 79 - Avaliação dos auditórios pelos docentes.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie o (os) auditório (s) quanto ao (à):
1Atendimento às necessidades institucionais considerando a acessibilidade?
2Conforto do mobiliário e qualidade acústica?
3
Existência de recursos tecnológicos multimídia (disponibilidade de conexão à internet e de
equipamentos para videoconferência)?

Quando avaliado pelos docentes, os auditórios de modo geral, receberam em sua
maioria os conceitos "Parcialmente Satisfatório" e "Satisfatório". Entre os itens avaliados, a
questão referente ao conforto do mobiliário e a qualidade acústica tiveram o pior conceito,
recebendo aproximadamente 40% de suas respostas como "parcialmente satisfatório" e
"insatisfatório".
Gráfico 80 - Avaliação dos auditórios pelos técnicos administrativos.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie o (os) auditório (s) quanto ao (à):
1Atendimento às necessidades institucionais considerando a acessibilidade?
2Conforto do mobiliário e qualidade acústica?
3
Existência de recursos tecnológicos multimídia (disponibilidade de conexão à internet e de
equipamentos para videoconferência)?

No ponto de vista dos técnicos administrativos, os auditórios receberam bons
conceitos em sua maioria, entre 33,33% e 50% das opções assinaladas foram "Bom" e
"Muito Bom". Os auditórios receberam aproximadamente 60% de suas avaliações positivas
("Satisfatório" ou superior), sendo uma das melhores avaliações quando comparado a outros
segmentos.
Gráfico 81 - Avaliação dos auditórios pelos discentes de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie o (os) auditório (s) quanto ao (à):
1Atendimento às necessidades institucionais considerando a acessibilidade?
2Conforto do mobiliário e qualidade acústica?
3
Existência de recursos tecnológicos multimídia (disponibilidade de conexão à internet e de
equipamentos para videoconferência)?

As questões referentes à situação dos auditórios foram avaliadas em média
positivamente pelos discentes. Entretanto, observa-se que os auditórios disponíveis não
suprem as necessidades dos acadêmicos, sendo que em alguns itens o índice de insatisfação
("Parcialmente Satisfatório" ou inferior) chegou a 36%.
Os auditórios disponíveis para utilização do Inisa, apesar de em sua maioria
receberem boas avaliações, não suprem totalmente as necessidades do Instituto. Podemos
verificar que grande parte das avaliações tiveram altos índices nas opções "Parcialmente
Satisfatório" e "Insatisfatório", chegando em alguns casos até 100% de Insatisfação.
No PDU, a falta de um auditório é apontada como uma fraqueza relacionada na área
de infraestrutura, sendo um dos motivos utilizados para justificar a necessidade de
ampliação do Instituo (UFMS, 2019).
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3.5.1.7 Sala de professores e espaços para atendimento aos discentes
Na Tabela 22 são apresentadas informações sobre as salas de professores e espaços
para atendimentos aos discentes, disponíveis no Inisa, observando-se que constam 49
docentes efetivos e 5 docentes substitutos lotados na referida unidade.
Tabela 22 - Salas de professores e espaços para atendimento aos discentes - 2018.
Descrição

Número

Sala de professores

8

Salas com computador

8

Salas com sistema de refrigeração

8

Fonte: Coad - Inisa

Além de computadores, o Inisa tem disponível para utilização dos docentes,
impressoras multifuncionais, projetores multimídia, telas de projeção, gravadores de áudio,
câmeras fotográficas e filmadoras, notebooks, caixas de som amplificadas, microfones, entre
outros equipamentos.
3.5.1.8 Percepção da comunidade acadêmica sobre as salas de professores e espaços para
atendimento aos discentes
Neste item abordaremos a percepção das questões referentes à sala de professores
pelo diretor, pelos coordenadores de graduação e pós-graduação e docentes. Os gráficos 82
a 84 apresentam os resultados obtidos por segmento.

Gráfico 82 - Avaliação das salas de professores pelo diretor.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie a sala do professor quanto ao (à):
1
Adequabilidade para atendimento aos alunos ?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
4
Proposição de recursos tecnológicos diferenciados?

Na percepção da direção do Inisa, a Adequabilidade para atendimento aos alunos e
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares) obtiveram nota
insatisfatória, indicando a necessidade de melhorias nestes quesitos. A questão 4, referente
a Proposição de recursos tecnológicos diferenciados, foi considerada satisfatória. O item
acessibilidade foi a única opção que teve o desempenho considerado "Bom".

Gráfico 83 - Avaliação das salas de professores pelos coordenadores de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie a sala do professor quanto ao (à):
1
Adequabilidade para atendimento aos alunos ?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
4
Proposição de recursos tecnológicos diferenciados?

A avaliação das salas de professores pelos coordenadores de graduação teve uma
avaliação totalmente negativa. Os itens Adequabilidade para atendimento aos alunos e
Proposição de recursos tecnológicos diferenciados foram considerados totalmente
insatisfatórios. Os itens Acessibilidade e Manutenção do espaço físico ficaram divididos
entre "Insatisfatórios” e "Parcialmente Satisfatórios".
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.

Gráfico 84 - Avaliação das salas de professores pelos docentes.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie a sala do professor quanto ao (à):
1
Adequabilidade para atendimento aos alunos ?
2
Acessibilidade?
3
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
4
Proposição de recursos tecnológicos diferenciados?

Com relação às respostas dos docentes, é valido destacar que 62% dos docentes
deram avaliações positivas ("Satisfatório" ou superior) à questão 2 sobre acessibilidade. No
entanto, as demais questões foram predominantemente respondidas como insatisfatórias,
com índices superiores a 50%. Os itens que obtiveram as piores médias foram
Adequabilidade para atendimento aos alunos (1,75) e Proposição de recursos diferenciados
(1.61), demonstrando a dificuldade que os docentes enfrentam para realizar atendimento
aos acadêmicos fora das salas de aula por falta de espaço físico e equipamentos adequados
na sala dos professores.
A partir da análise conclui-se que as salas de professores e os espaços de
atendimento aos estudantes não atendem às necessidades institucionais, considerando a
sua adequação às atividades, Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e
similares) e a existência de recursos tecnológicos. Conforme indicado no Item sobre
Instalações administrativas, todas salas de professores dos cursos de Enfermagem e
Fisioterapia possuem no mínimo 6 docentes, sendo que uma delas está com 13 docentes,
tornando inviável o atendimento de acadêmicos nestes locais.
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Este item foi indicado no PDU como uma das fragilidades, sendo que o ideal seriam
25 gabinetes, com 2 docentes por gabinete. A solução apontada seria a ampliação do
Instituto para criação de novas salas de professores (UFMS, 2019).
3.5.1.9 Espaços de convivência e de alimentação
Na Tabela 23, são apresentadas informações sobre os espaços de convivência e de
alimentação disponíveis no Inisa, observando-se que constam 54 docentes lotados na
referida Unidade.
Tabela 23 - Descrição dos espaços de convivência e de alimentação
Descrição

Número

Espaços de convivência

1

Espaços de alimentação

4

Capacidade total (soma das capacidades de todos espaços)

26

Espaços com sistema de refrigeração

1

Fonte: Coad - Inisa

3.5.1.10 Percepção da comunidade acadêmica sobre os espaços de convivência e de
alimentação
A seguir, estão apresentadas as percepções de cada segmento sobre os espaços de
convivência e de alimentação.

Gráfico 85 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelo diretor.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie espaços de convivência e de alimentação quanto ao (à):
1
Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)?
2
Acessibilidade e estado de conservação?
3
Suficiência dos espaços para as suas necessidades?

Em relação aos espaços de convivência e de alimentação,a diretora avaliou o
Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação) e a suficiência dos espaços
para as suas necessidades como “Satisfatórios”. Já a Acessibilidade e estado de conservação
recebeu o conceito “Bom”. Em geral, a avaliação foi positiva, apesar de não ter recebido
nenhum conceito “Muito Bom”. Nota-se que é necessária a adequação dos espaços
disponíveis e melhoria no atendimento.
Gráfico 86 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelos coordenadores de
graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie espaços de convivência e de alimentação quanto ao (à):
1
Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)?
2
Acessibilidade e estado de conservação?
3
Suficiência dos espaços para as suas necessidades?

Os espaços de convivência e de alimentação receberam conceitos negativos dos
coordenadores de graduação. Os itens com pior nota foram Atendimento e adequação ao
serviço prestado (alimentação) e a Suficiência dos espaços para as suas necessidades, ambos
com média 1,00,sendo considerados totalmente insatisfatórios. A Acessibilidade e estado de
conservaçãoteve média 1,50, ficando dividido entre "Insatisfatório” e "Parcialmente
Satisfatório".
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 87 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelos docentes.

138

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie espaços de convivência e de alimentação quanto ao (à):
1
Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)?
2
Acessibilidade e estado de conservação?
3
Suficiência dos espaços para as suas necessidades?

Os docentes consideraram em sua maioria “Insatisfatórios” e “Parcialmente
Satisfatórios” os espaços de convivência e de alimentação. No que diz respeito a Suficiência
dos espaços para as suas necessidades, observa-se que, entre os itens avaliados, foi o item
que teve a pior média (1.83).
Gráfico 88 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelos técnicos
administrativos.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie espaços de convivência e de alimentação quanto ao (à):
1
Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)?
2
Acessibilidade e estado de conservação?
3
Suficiência dos espaços para as suas necessidades?

Os técnicos administrativos avaliaram os espaços de convivência e de alimentação de
forma geral positiva, sendo a maior média (3,17) apresentada no item Atendimento e
adequação ao serviço prestado (alimentação). No entanto, a Suficiência dos espaços para as
suas necessidades, assim como nas avaliações anteriores, obteve a pior média entre os itens,
chegando a 50% de respostas negativas (“Parcialmente Satisfatórios” e “Insatisfatórios”).
Gráfico 89 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelos discentes de
graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie espaços de convivência e de alimentação quanto ao (à):
1
Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)?
2
Acessibilidade e estado de conservação?
3
Suficiência dos espaços para as suas necessidades?

Os espaços de convivência e de alimentação tiveram uma avaliação mediana no
ponto de vista dos discentes da graduação, apontando médias entre 2.40 e 2.63. Porém, se
compararmos os extremos do gráfico, podemos perceber que a quantidade de acadêmicos
“Insatisfeitos” chega a ser três vezes maior em relação aos que consideram “Muito Bom”.
Gráfico 90 - Avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelos discentes de pósgraduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie espaços de convivência e de alimentação quanto ao (à):
1
Atendimento e adequação ao serviço prestado (alimentação)?
2
Acessibilidade e estado de conservação?
3
Suficiência dos espaços para as suas necessidades?

A avaliação dos espaços de convivência e de alimentação pelos acadêmicos de pósgraduaçãofoi mediana, com médias um pouco melhores se comparadas com as dos
acadêmicos da graduação. A maior média foi apresentada no item Atendimento e
adequação ao serviço prestado (alimentação). Já a menor média foi apontada no item
Suficiência dos espaços para as suas necessidades.
O Inisa não possui acadêmicos na modalidade EAD.
Ficou evidente neste segmento que a Insuficiência dos espaços para as suas
necessidades é um ponto de comum acordo entre todos avaliados. O item acessibilidade e
estado de conservação teve a maior média geral entre os itens (2,72), porém a média
alcançada está muito próxima do valor intermediário, indicando que a acessibilidade e o
estado de conservação dos materiais são insuficientes. Nas questões subjetivas, houve uma
grande quantidade de reclamações da ausência de espaços de convivência para os
acadêmicos, além de reclamações sobre o espaço destinado para as copas.
A partir da análise conclui-se que os espaços de convivência e de alimentação não
atendem às necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a
acessibilidade, a dimensão necessária para integração entre os membros da comunidade
acadêmica.Assim como em itens anteriores, foi apontado também no PDU como umas das
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fragilidades na área de infraestrutura e a principal solução seria a ampliação do Instituto
(UFMS, 2019).
3.5.1.11 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física
A Tabela 24 consta o quantitativo de laboratórios, ambientes e cenários para práticas
didáticas.
Tabela 24 - Descrição de laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas - 2018.
Descrição

Número

Nº de laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas

25

Capacidade total (soma das capacidades de todos os espaços)

478

Fonte: Coad - Inisa

O Inisa disponibiliza 25 laboratórios, para os acadêmicos devidamente matriculados
nos cursos de graduação e pós-graduação. Além dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia,
são atendidos também os cursos de Nutrição, Medicina, Psicologia e Educação Física.
Conforme o Regulamento de utilização dos laboratórios de Enfermagem, a utilização
dos laboratórios pelos acadêmicos, é viabilizada, desde que estes estejam acompanhados
por um responsável ou monitores. O docente responsável pelos laboratórios, no período
vigente, realiza o registro de todas intercorrências. Ao término das atividades práticas, o
responsável e/ou monitor deve orientar os acadêmicos a reunir os materiais e equipamentos
utilizados, que serão organizados, limpos e guardados com o auxílio do técnico
administrativo responsável.
Dentro dos laboratórios de enfermagem, é obrigatório o uso, pelos docentes,
acadêmicos e técnicos administrativos responsáveis pelos laboratórios, de jaleco branco
devidamente identificado, calça, calçados fechados e cabelos amarrados, durante as aulas
práticas. É proibido o uso de shorts, saias curtas e adornos.
Os laboratórios de enfermagem se enquadram em ambientes de baixo risco
individual e coletivo e deverão ser respeitadas as normas técnicas de procedimentos
vigentes e de biossegurança preconizadas pelo Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho
e Emprego, que tratam da segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Os
laboratórios contam com mapa de risco com os principais riscos a que os usuários estão
expostos e as medidas de proteção coletivas e individuais que deverão ser adotadas. Os
laboratórios devem disponibilizar equipamentos de proteção individual (aventais
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descartáveis, máscaras, luvas de procedimento, óculos e tocas) para os docentes,
acadêmicos, monitores e técnicos administrativos. Os docentes, técnicos e acadêmicos
devem seguir as normas estipuladas pela legislação vigente, quanto ao uso de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
Os laboratórios de Fisioterapia não possuem um regulamento específico para
padronizar as normas de segurança que devem ser utilizadas para práticas didáticas do
curso.
O Laboratório de Habilidades de Enfermagem (LHE) é destinado para fins de
atividades de ensino, pesquisa e extensão das disciplinas que possuam práticas de
Enfermagem, incluindo outros cursos de graduação e pós-graduação pertinentes à área da
saúde; e para atividades de educação permanente aos servidores da UFMS. O laboratório
conta atualmente dentre os seus principais materiais de ensino-aprendizagem quatro
simuladores de baixa fidelidade (três adulto e um infantil em razoável estado de
conversação) peças anatômicas e instrumentais de enfermagem que possibilitam o ensino
das principais técnicas da profissão.
Dentre os principais recursos didáticos disponíveis nos laboratórios de fisioterapia
podemos citar o seguintes itens: Bicicletas verticais; Plataformas vibratórias; Esteiras de
treinamento; Sistemas de suporte ventilatório BIPAP/CPAP; Ventilômetros; Espirômetros de
incentivo; Aspiradores; Equipamentos de eletroterapia para reabilitação do assoalho pélvico;
Equipamentos de eletroterapia como corrente russa, microondas, ondas curtas, TENS....;
Academia completa com estações de musculação, halteres, leg press, cama elástica e
equipamentos de pilates; Piscina aquecida com equipamentos para hidrocinesioterapia;
Mesa ortostática elétrica.
3.5.1.12 Percepção da comunidade acadêmica sobre os laboratórios, ambientes e cenários
para práticas didáticas: infraestrutura física
A seguir, são mostrados as percepções dos segmentos sobre os laboratórios,
ambiente e cenários para práticas didáticas.

Gráfico 91 - Avaliação dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas pelo
diretor.

144

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física quanto ao (à):
1
Adequação ao serviço prestado?
2
Acessibilidade?
3
Existência e disponibilização das normas de segurança?
4
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
5
Existência de recursos tecnológicos?

A direção avaliou os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas no
geral de forma “muito boa”, com média entre as questões de 4,6. Os itens adequação ao
serviço prestado, acessibilidade e existência e disponibilização das normas de segurança
receberam o conceito “Muito Bom”, enquanto manutenção do espaço físico (mobiliário,
equipamentos e similares) e existência de recursos tecnológicos receberam o conceito
“Bom”.
Gráfico 92 - Avaliação dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas pelos
coordenadores de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física quanto ao (à):
1
Adequação ao serviço prestado?
2
Acessibilidade?
3
Existência e disponibilização das normas de segurança?
4
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
5
Existência de recursos tecnológicos?

Com relação aos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas na
percepção dos coordenadores de curso de graduação, observa-se que todas questões foram
avaliadas de forma negativa, sendo predominante entre as respostas o conceito
“Parcialmente Satisfatórios”. As avaliações das questões referentes a existência e
disponibilização das normas de segurança, manutenção do espaço físico (mobiliário,
equipamentos e similares) e existência de recursos tecnológicos foram ainda piores, tendo
como média 1,5.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 93 - Avaliação dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas pelos
docentes.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física quanto ao (à):
1
Adequação ao serviço prestado?
2
Acessibilidade?
3
Existência e disponibilização das normas de segurança?
4
Manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares)?
5
Existência de recursos tecnológicos?

Na percepção dos docentes, a menor média encontrada (2,14) foi no item existência
de recursos tecnológicos, sendo referida como insatisfatório por 38%. Entre os itens
avaliados, as questões adequação ao serviço prestado, acessibilidade e existência e
disponibilização das normas de segurança receberam as maiores médias, que ficaram entre
2,82 e 2,91.
Analisando os principais pontos críticos em comum nas avaliações dos laboratórios,
ambientes e cenários para práticas didáticas, pode-se apontar como maiores dificuldades a
manutenção do espaço físico (mobiliário, equipamentos e similares) e a existência de
recursos tecnológicos.Segundo consta no PDU, foi destinado ao Inisa referente ao exercício
2018, o orçamento no valor de R$ 60.770,96 para revitalização de laboratórios (UFMS,
2019). Deste valor, segundo a Proplan, 93,72% do valor total foi utilizado para aquisição de
novos equipamentos, melhorias e manutenções.
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3.5.1.13 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA
Não há um espaço exclusivo destinado à CSA, no Inisa. Foram utilizados tanto para
divulgação quanto para análise das informações os equipamentos individuais dos servidores
da Comissão.
Para o alcance dos objetivos, foram utilizadas algumas estratégias de sensibilização
para uma maior adesão da comunidade Inisa à Autoavaliação, incluindo uso de redes sociais,
mensagens por correio eletrônico, divulgação de vídeo motivacional, lembretes semanais
através de mensagens de texto e divulgação através da Página do Instituto, conforme
colocado anteriormente.
3.5.1.14 Percepção da comunidade acadêmica sobre a infraestrutura física e tecnológica
destinada à CSA
Os gráficos abaixo mostram a percepção dos segmentos sobre a infraestrutura física
e tecnológica destinada à CSA.

Gráfico 94 - Avaliação da infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA pelo diretor.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA quanto ao (à):
1
Atendimento às necessidades institucionais considerando o espaço de trabalho para seus membros?
2
Condições físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados?
3
Recursos tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação?
4
Proposição de recursos ou processos inovadores?

Na percepção da direção do Inisa, o atendimento às necessidades institucionais
considerando o espaço de trabalho e os recursos tecnológicos para implantação da
metodologia escolhida foram indicadas como parcialmente satisfatórias, ressaltando o
problema recorrente que o Inisa enfrenta da falta de espaço físico para suas atividades, além
da necessidade de investimento em novos recursos tecnológicos. A questão 4, referente a
Proposição de recursos ou processos inovadores, foi considerada "Boa". O item Condições
físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados recebeu o
conceito "Satisfatório".

Gráfico 95 - Avaliação da infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA pelos
coordenadores de graduação.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA quanto ao (à):
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1
2
3
4

Atendimento às necessidades institucionais considerando o espaço de trabalho para seus membros?
Condições físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados?
Recursos tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação?
Proposição de recursos ou processos inovadores?

Com relação às respostas dos Coordenadores de Curso de Graduação, é valido
destacar que 50% dos avaliados marcaram a opção "não se aplica" em todas questões. A
questão 1, sobre Atendimento às necessidades institucionais considerando o espaço de
trabalho para seus membros, recebeu o conceito "Insatisfatório". Porém, as demais
questões foram todas predominantemente respondidas como "Satisfatórias", ficando com
média 3,00.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 96 - Avaliação da infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA pelos docentes.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA quanto ao (à):
1
Atendimento às necessidades institucionais considerando o espaço de trabalho para seus membros?
2
Condições físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados?
3
Recursos tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação?
4
Proposição de recursos ou processos inovadores?
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A infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA no ponto de vista dos docentes,
assim como observado na avaliação dos coordenadores de curso da graduação, teve um
terço de suas respostas como "não se aplica". Isso demonstra a falta de conhecimento dos
recursos disponíveis para a CSA pela comunidade acadêmica. O item Recursos tecnológicos
para implantação da metodologia escolhida foi o melhor avaliado entre as quatro questões,
porém sua grande maioria foi assinalada apenas como "parcialmente satisfatória" e
"Satisfatória" indicando que a infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA precisa
melhorar muito.
A infraestrutura física e tecnológica destinada à CSA não atende às necessidades
institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições físicas e
de tecnologia da informação para a coleta e análise de dados e os recursos tecnológicos para
implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação. No primeiro
semestre de 2018, foi disponibilizada a CSA alguns banners e imagens para auxiliar na
divulgação da primeira fase da avaliação. Porém, no segundo semestre, não foi oferecido
nenhum material físico, além de poucas imagens para divulgação nas mídias, dificultando o
trabalho do Comissão na conscientização da comunidade acadêmica sobre avaliação.
Não há nenhuma previsão para construção de espaço próprio ou aquisição de
equipamentos especificamente para a CSA (UFMS, 2019).
3.5.1.15 Biblioteca1: infraestrutura
Na Tabela 25, é descrito o espaço físico da biblioteca que atende ao Inisa e dos seus
equipamentos. A biblioteca Central conta com 31 servidores e 6 estagiários e tem
capacidade para atender 259 estudantes sentados. A frequência média de usuários no ano
de 2018, foi de 1056 pessoas por dia, o que equivale a 23.221 usuários por mês (média de 22
dias úteis). Esses dados se referem a atendimentos presencias, no entanto, há que se
considerar como capacidade de atendimento da Biblioteca, os serviços oferecidos online e
que nem sempre são possíveis de quantificar a quantidade de usuários atendidos, como:
renovações, reservas, consultas as bases de dados e livros eletrônicos, atendimentos por
telefone, e-mails, entre outros.
Tabela 25 - Descrição do espaço físico da biblioteca e dos equipamentos.
Descrição
Estações individuais para estudo

127

Estações de coletivas para estudo

10 mesas x 4 assentos = 40

Estações para consulta do acervo

6

Salas de estudo

1

Número

4 (32 assentos)

As Unidades de Administração Setorial situadas em Campo Grande, contam com a Biblioteca Central e cada
Campus possui a sua Biblioteca Setorial.
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Salas de estudo com projetor
Salas de estudo com sistema de refrigeração

1 (50 assentos)
5 (considerando as opções acima)

Salas de estudo com cadeira para obeso

-

Salas de estudo com piso tátil

-

Salas de estudo com porta para cadeirante

4

Fonte: Dados fornecidos pela Biblioteca Central da UFMS (2019)

A Biblioteca central, oferece juntamente com a DIAF, serviço especializado para
portadores de necessidade visual, incluindo impressão em Braille.
A Biblioteca Central passou recentemente por uma alteração no layout das estantes,
balcão de atendimento, catracas e portais de segurança visando principalmente se adequar
aos padrões de acessibilidade.
3.5.1.16 Percepção da comunidade acadêmica sobre a infraestrutura da Biblioteca
Os gráficos a seguir ilustram a percepção da comunidade do Inisa sobre a
infraestrutura da Biblioteca.

Gráfico 97 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelo diretor.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as bibliotecas: infraestrutura quanto ao (à):
1
Cabines para estudo coletivo e individual?
2
Acessibilidade?
3
Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo?
4
Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do atendimento?

Com base na avaliação da direção, a biblioteca recebeu em geral uma avaliação
positiva, com conceito bom em relação a acessibilidade, recursos tecnológicos para consulta,
guarda, empréstimo e organização do acervo e disponibilidade de recurso humano para
atendimento e qualidade do atendimento. No entanto, devemos observar que a questão 1,
que diz respeito às Cabines para estudo coletivo e individual, foi considerada "Insatisfatória".
Gráfico 98 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelos coordenadores de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as bibliotecas: infraestrutura quanto ao (à):
1
Cabines para estudo coletivo e individual?
2
Acessibilidade?
3
Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo?
4
Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do atendimento?

Quando avaliada pelos Coordenadores de Curso de Graduação, a biblioteca recebeu
nas perguntas sobre acessibilidade e recursos tecnológicos para consulta, guarda,
empréstimo e organização do acervo o conceito "Satisfatório". Entre os itens avaliados, a
questão referente as Cabines para estudo coletivo e individual recebeu média 2,00, com
conceito "parcialmente satisfatório". Destaca-se também a disponibilidade de recurso
humano para atendimento e qualidade do atendimento, cuja média foi 1,50, sendo os
pontos críticos apontados pelos coordenadores.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 99 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelos docentes.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as bibliotecas: infraestrutura quanto ao (à):
1
Cabines para estudo coletivo e individual?
2
Acessibilidade?
3
Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo?
4
Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do atendimento?

Os docentes avaliaram a biblioteca de forma geral como positivo, sendo a maior
média (3,75) apresentada no item disponibilidade de recurso humano para atendimento e
qualidade do atendimento. Por sua vez, houve em torno de 15% das avaliações em todas
questões o conceito "não se aplica". Este fato pode ter ocorrido pelo docente não conhecer
a estrutura da biblioteca.
Gráfico 100 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelos técnicos administrativos.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as bibliotecas: infraestrutura quanto ao (à):
1
Cabines para estudo coletivo e individual?
2
Acessibilidade?
3
Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo?
4
Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do atendimento?

No ponto de vista dos técnicos administrativos, a biblioteca recebeu
aproximadamente entre 66% e 83% de suas avaliações como positiva ("Satisfatório" ou
superior), sendo uma das melhores avaliações entre os segmentos. Houve ainda em todas
questões 17% das respostas como "não se aplica", indicando que não conhecem a estrutura
da biblioteca.
Gráfico 101 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelos discentes de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as bibliotecas: infraestrutura quanto ao (à):
1
Cabines para estudo coletivo e individual?
2
Acessibilidade?
3
Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo?
4
Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do atendimento?

Na opinião dos acadêmicos de graduação, as avaliações positivas ("satisfatório" ou
superior) ficaram entre 59,72% e 77,78% das respostas. As Cabines para estudo coletivo e
individual tiveram uma avaliação um pouco inferior aos demais itens, onde 30% das
respostas foi “parcialmente satisfatório” e “insatisfatório”.
Gráfico 102 - Avaliação da biblioteca: infraestrutura pelos discentes de pós-graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as bibliotecas: infraestrutura quanto ao (à):
1
Cabines para estudo coletivo e individual?
2
Acessibilidade?
3
Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo?
4
Disponibilidade de recurso humano para atendimento e qualidade do atendimento?

Quando avaliada pelos acadêmicos da pós-graduação, a biblioteca recebeu o melhor
conceito entre os segmentos, alcançando a média geral de 4.29. Houve também
aproximadamente 58% de avaliações com conceito "muito bom".
O Inisa não possui acadêmicos na modalidade EAD.
Ao analisar a percepção da comunidade em relação à biblioteca, nota-se que a
maioria das avaliações foi positiva, porém houve uma grande variação nas respostas entre os
seguimentos. A infraestrutura para bibliotecas atende às necessidades institucionais,
apresenta acessibilidade e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e
organização do acervo, fornece condições para atendimento educacional especializado.
Apesar da maior parte das avaliações serem positivas em relação a possuir estações
individuais e coletivas para estudos, este item teve em quase todos públicos um grande
número de insatisfações. Nas questões subjetivas, houve muitas solicitações para aumento
da quantidade de cabines de estudos, reclamações em relação a limpeza, a quantidade de
computadores disponíveis e o número de tomadas nas cabines para utilização de notebook,
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além de ser apontado no PDU como fraqueza o Baixo acervo de livros e salas de estudo na
Biblioteca (UFMS, 2019).
3.5.1.17 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente
Na Tabela 26 são descritos os espaços exclusivos destinados às salas de apoio de
informática ou estrutura equivalente. No Inisa não existem técnicos específicos para o
atendimento dessas salas.
Tabela 26 - Descrição das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente.
Descrição
Computadores com acesso à internet

Número
31

Velocidade de download da rede*

35 Mbps**

Velocidade de upload da rede*

20 Mbps**

Porcentagem da unidade coberta por rede wifi

100%

* A UFMS possui conectividade à internet através da RNP, que entrega um link com 10 Gbps
para o datacenter. Mas a rede de dados interna até o Inisa é fornecida por comutadores que
estão interligados a Gigabit.
** Valores médios adquiridos nos computadores dos laboratórios através de testes on-line.
Fonte: Agetic - UFMS

3.5.1.18 Percepção da comunidade acadêmica sobre as salas de apoio de informática ou
estrutura equivalente
Os gráficos a seguir ilustram a percepção dos segmentos sobre as salas de apoio de
informática ou estrutura equivalente.

Gráfico 103 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelo
diretor.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie salas de apoio de informática ou estrutura equivalente quanto ao (à):
1
Existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas?
2
Acesso à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão
digital?
3
Oferecimento dos serviços de suporte?

Na perspectiva da direção, a existência e disponibilização de mobiliários e condições
ergonômicas recebeu nota 4,00, sendo considerada boa. Os itens acesso à internet,
disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão digital e
oferecimento dos serviços de suporte foram considerados “satisfatórios”.
Gráfico 104 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelos coordenadores de
graduação
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie salas de apoio de informática ou estrutura equivalente quanto ao (à):
1
Existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas?
2
Acesso à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão
digital?
3
Oferecimento dos serviços de suporte?

Na percepção dos coordenadores de graduação, acesso à internet, disponibilização e
atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão digital e oferecimento dos
serviços de suporte foram considerados totalmente “insatisfatórios”, com média 1,00. A
questão existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas recebeu a
média 1,5.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 105 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelos
docentes.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie salas de apoio de informática ou estrutura equivalente quanto ao (à):
1
Existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas?
2
Acesso à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão
digital?
3
Oferecimento dos serviços de suporte?

As questões referentes a Existência e disponibilização de mobiliários e condições
ergonômicas e Oferecimento dos serviços de suporte foram as que obtiveram os maiores
índices de insatisfação segundo os docentes.
Gráfico 106 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelos
técnicos administrativos.

162

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie salas de apoio de informática ou estrutura equivalente quanto ao (à):
1
Existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas?
2
Acesso à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão
digital?
3
Oferecimento dos serviços de suporte?

Entre os técnicos administrativos, a avaliação dos serviços de acesso à internet,
disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão digital e o
oferecimento dos serviços de suporte obtiveram avaliações positivas, com média de 3.33 e
3.25 respectivamente.
Observou-se um quantitativo significante de respostas
“Insatisfatório” e “Parcialmente Satisfatório” na questão que diz respeito a existência e
disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas, levantando assim o
questionamento sobre a situação dos mobiliários em relação a sua disponibilidade e
condições para utilização.
Gráfico 107 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelos
discentes de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie salas de apoio de informática ou estrutura equivalente quanto ao (à):
1
Existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas?
2
Acesso à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão
digital?
3
Oferecimento dos serviços de suporte?

A avaliação das salas de apoio de informática pelos acadêmicos de graduação foi
mediana, indicando a existência dos equipamentos, mas que não são suficientes para
atender adequadamente. A maior média obtida foi em relação ao acesso à internet,
disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão digital.
Gráfico 108 - Avaliação das salas de apoio de informática ou estrutura equivalente pelos
discentes de pós-graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie salas de apoio de informática ou estrutura equivalente quanto ao (à):
1
Existência e disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas?
2
Acesso à internet, disponibilização e atualização de softwares e recursos que garantam a inclusão
digital?
3
Oferecimento dos serviços de suporte?

Os discentes de pós-graduação avaliaram as salas de apoio de informática de forma
muito positiva, com repostas “muito bom” em 40% aproximadamente.
O Inisa não possui acadêmicos na modalidade EAD.
A partir da análise, conclui-se que as salas de apoio de informática ou estrutura
equivalente atendem parcialmente às necessidades institucionais, considerando os
equipamentos, o espaço físico, o acesso à internet e os serviços e o suporte. O item que
causa grande insatisfação entre quase todas as categorias foi relacionada a Existência e
disponibilização de mobiliários e condições ergonômicas. Houve reclamações nas questões
objetivas sobre a quantidade de computadores disponíveis para utilização, além da falta de
manutenção em relação ao equipamento existente.
Foi apontado no PDU como fraqueza relacionada a área de infraestrutura a Falta de
equipamentos de informática e multimídia em quantidade e qualidade. Uma das
proposições realizadas para sanar estas dificuldades foi a aquisição de novos equipamentos
de informática (UFMS, 2019).
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3.5.1.19 Instalações sanitárias
Na Tabela 27, são descritas as instalações sanitárias disponíveis no Inisa.
Tabela 27 - Descrição das Instalações Sanitárias. 2018.
Descrição

Número

Sanitários (assentos)

40

Sanitários adaptados para cadeirantes

10

Sanitários familiares e/ou com fraldários

-

Frequência diária de limpeza dos sanitários

2

Fonte: Coad - Inisa

3.5.1.20 Percepção da comunidade acadêmica sobre as instalações sanitárias
A seguir, são apresentadas as percepções dos segmentos sobre as instalações
sanitárias.

Gráfico 109 - Avaliação das instalações sanitárias pelo diretor.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as instalações sanitárias quanto ao (à):
1
Condições de limpeza e materiais de higiene?
2
Acessibilidade?

No ponto de vista da direção, as instalações sanitárias receberam uma avaliação
positiva. A acessibilidade recebeu nota 4,00, enquanto as Condições de limpeza e materiais
de higiene recebeu nota 3,00.

Gráfico 110 - Avaliação das instalações sanitárias pelos coordenadores de graduação.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as instalações sanitárias quanto ao (à):
1
Condições de limpeza e materiais de higiene?
2
Acessibilidade?

Na perspectiva dos coordenadores de graduação, a avaliação das condições das
instalações sanitárias foi negativa. A questão das condições de limpeza e materiais de
higiene foi considerada “insuficiente”. Foi citado também nas questões subjetivas a ausência
de sanitários para o corpo docente.
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Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 111 - Avaliação das instalações sanitárias pelos docentes.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as instalações sanitárias quanto ao (à):
1
Condições de limpeza e materiais de higiene?
2
Acessibilidade?

Na percepção dos docentes, houve uma grande insatisfação relacionada as
Condições de limpeza e materiais de higiene, chegando a 70% de avaliações negativas.
Oitem acessibilidade também causou insatisfação entre os docentes, chegando a 50% de
avaliações negativas. Nas questões abertas foi citada a insuficiência de sanitários
disponíveis.
Gráfico 112 - Avaliação das instalações sanitárias pelos técnicos administrativos.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as instalações sanitárias quanto ao (à):
1
Condições de limpeza e materiais de higiene?
2
Acessibilidade?

Os Técnicos-administrativos avaliaram as Instalações sanitárias no geral de forma
positiva. Destaca-se que 41,67% avaliaram como satisfatória as Condições de limpeza e
materiais de higiene, no entanto 16,67% consideraram insatisfatória a acessibilidade.
Gráfico 113 - Avaliação das instalações sanitárias pelos discentes de graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as instalações sanitárias quanto ao (à):
1
Condições de limpeza e materiais de higiene?
2
Acessibilidade?

Os acadêmicos de graduação avaliaram de forma geral como positivo as instalações
sanitárias. No entanto, houveram cerca de 21 reclamações nas questões subjetivas
relacionadas aos sanitários, dentre elas: Falta de limpeza dos banheiros, falta de água
frequente, falta de manutenção, falta de materiais como papel higiênico e papel toalha para
secar as mãos, problemas na acessibilidade e ausência de box com chuveiros.
Gráfico 114 - Avaliação das instalações sanitárias pelos discentes de pós-graduação.
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie as instalações sanitárias quanto ao (à):
1
Condições de limpeza e materiais de higiene?
2
Acessibilidade?

Na perspectiva dos Acadêmicos de pós-graduação, a avaliação no geral foi positiva.
Apesar disso, houve 33,34% de avaliações negativas em relação as Condições de limpeza e
materiais de higiene, sendo relacionadas a falta de insumos e de manutenção.
O Inisa não possui acadêmicos na modalidade EAD.
As instalações sanitárias atendem parcialmente às necessidades institucionais,
considerando a sua adequação às atividades, as condições de limpeza e segurança, a
acessibilidade. Houve muitas reclamações sobre manutenção e limpeza das instalações,
além da falta de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonetes), ausência
de banheiros com chuveiro e ausência de banheiros familiares/fraldários.
Uma das ações indicadas no PDU para sanar fragilidades e problemas nessa área seria
a ampliação do Instituto. Foi utilizada a seguinte justificativa para ampliação: “Número
reduzido de banheiros femininos. Os cursos do Inisa são predominantemente femininos e os
banheiros não tem capacidade para atender toda a demanda. Também falta um banheiro
privativo para os servidores. Ausência de área de banho nos banheiros, alguns alunos do
mestrado viajam de outros Estados ou mesmo da graduação podem vir a se contaminar e
não há um local para banho” (UFMS, 2019).
3.5.1.21 Infraestrutura tecnológica
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A base tecnológica explicitada no PDI apresenta a descrição dos recursos
tecnológicos disponíveis e considera a capacidade e a estabilidade da energia elétrica, a rede
lógica, o acordo do nível de serviço, a segurança da informação e o plano de contingência,
com condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Podemos citar como recursos tecnológicos utilizado para comunicação e
interatividade a página do Inisa na Internet, onde são disponibilizadas todas as informações
e eventos que ocorrem no Instituto.
3.5.1.22 Percepção da comunidade acadêmica sobre os recursos de tecnologias de
informação e comunicação
Os gráficos a seguir ilustram a percepção dos segmentos sobre os recursos de
tecnologia de informação e comunicação.

Gráfico 115 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelo diretor.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie os recursos de tecnologias da informação e comunicação quanto ao (à):
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1
Sua utilização como ferramenta para execução do PDI?
2
Sua utilização como ferramenta de comunicação entre a comunidade acadêmica (funcionários e
alunos)?
3
Desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aos problemas apresentados pela comunidade
acadêmica e usuários externos?

Na percepção da Direção, os recursos de tecnologias de informação e comunicação
obtiveram uma excelente avalição com média geral 5,00 e conceito “muito bom”.
Gráfico 116 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelos coordenadores
de graduação.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie os recursos de tecnologias da informação e comunicação quanto ao (à):
1
Sua utilização como ferramenta para execução do PDI?
2
Sua utilização como ferramenta de comunicação entre a comunidade acadêmica (funcionários e
alunos)?
3
Desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aos problemas apresentados pela comunidade
acadêmica e usuários externos?

Na perspectiva dos coordenadores de graduação, a avaliação dos recursos
tecnológicos de comunicação e informação receberam conceitos negativos com médias
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entre 1,50 e 2,00. A questão que diz respeito à sua utilização como ferramenta para
execução do PDI foi assinalada em 50% como “Não se aplica”.
Não houve dados para o segmento coordenadores de pós-graduação.
Gráfico 117 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelos docentes.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie os recursos de tecnologias da informação e comunicação quanto ao (à):
1
Sua utilização como ferramenta para execução do PDI?
2
Sua utilização como ferramenta de comunicação entre a comunidade acadêmica (funcionários e
alunos)?
3
Desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aos problemas apresentados pela comunidade
acadêmica e usuários externos?

No ponto de vista dos docentes, os recursos de tecnologias da informação e
comunicação receberam avaliações positivas em sua maioria, entre 29% e 38% das opções
assinaladas foram "Satisfatórias". Neste segmento, o desenvolvimento de soluções
tecnológicas inovadoras aos problemas apresentados pela comunidade acadêmica e
usuários externos recebeu a pior avaliação entre os itens, com 41% das avaliações negativas.
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Gráfico 118 - Avaliação das tecnologias da informação e comunicação pelos técnicos
administrativos.

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
Avalie os recursos de tecnologias da informação e comunicação quanto ao (à):
1
Sua utilização como ferramenta para execução do PDI?
2
Sua utilização como ferramenta de comunicação entre a comunidade acadêmica (funcionários e
alunos)?
3
Desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aos problemas apresentados pela comunidade
acadêmica e usuários externos?

Quando avaliado pelos técnicos-administrativos, as tecnologias da informação e
comunicação de modo geral, receberam muitas respostas como “não se aplica”, chegando a
40% em uma das questões, indicando o desconhecimento dos recursos disponíveis e de sua
aplicação. Entre os itens avaliados, a questão referente a sua utilização como ferramenta
para execução do PDI teve melhor conceito, com média de 3.29, receberam 22% de suas
respostas como "bom" e 6% como "Muito bom".
Os recursos de tecnologias de informação e comunicação receberam de modo geral
uma avaliação positiva, assegurando a execução do PDI, viabilizando as ações acadêmicoadministrativas, garantindo a acessibilidade comunicacional, permitindo a interatividade
entre os membros da comunidade acadêmica e apresentando soluções tecnológicas
comprovadamente inovadoras.
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Um ponto importante a se observar é a falta de conhecimento dos recursos
disponíveis em parte da comunidade acadêmica, indicadas pelas avaliações assinaladas
como não se aplica, evidenciando a necessidade de maior divulgação das ferramentas
disponíveis.
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4 AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Neste item, serão apresentados resultados e análises para todos cursos de graduação
do Inisa,observando os aspectos relativos às seguintes dimensões de avaliação: Organização
didático-pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.
4.1 Curso Enfermagem
Em 1988, iniciaram os encaminhamentos para a criação do Curso de Enfermagem da
UFMS, justificado pela carência de profissionais no Estado e a necessidade de melhorar a
assistência de Enfermagem no Núcleo do Hospital Universitário (NHU). Foi constituída uma
Comissão no NHU (Instrução de Serviço Pró-reitoria de Ensino (Pren) nº 13/89 de 31 de
março de 1989), composta por enfermeiros representantes da Divisão de Enfermagem, para
elaboração do projeto do curso, o qual foi concluído no final do mesmo ano.
Após análise da Comissão Permanente de Assuntos Didático Científicos constituída
pela Pren foi aprovado, em reunião ordinária do Conselho Universitário (Coun) pela
Resolução nº 04 de 23 de março 1990, o Curso de Enfermagem e Obstetrícia, com
Habilitação em Enfermagem Geral, com quarenta vagas anuais, em Regime de Seriação.
Destaca-se que foi o primeiro curso de Graduação em Enfermagem, criado no Estado de
Mato Grosso do Sul.
Em julho de 1990, a Pren constituiu uma comissão temporária para a implantação do
Curso de Enfermagem na UFMS, com início previsto para o primeiro período letivo de1991.
Em 17 de outubro de 1990, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe)apreciou a
primeira proposta de Estrutura Curricular do Curso de Enfermagem e Obstetrícia, com a
carga horária de 3.240 horas aprovado pela Resolução Coepe nº 151 de 26 de outubro de
1990.
Em dezembro de 1990, foi elaborado o Plano Diretor do Curso de Enfermagem,que
configurou o marco teórico do curso, pautado nos conceitos de Enfermagem como prática
social. O primeiro vestibular foi no final do ano 1990, ingressando a primeira turma em
fevereiro de 1991. No final do mesmo ano, o Curso foi avaliado pela Comissão de Avaliação
do Funcionamento do Curso do MEC com parecer favorável. Em decorrência de ajustes
solicitados pela Pró-reitoria de Graduação (Preg), o curso teve no período de 1990 a
1993,três estruturas curriculares, para atender a Resolução nº 4, do Conselho Federal de
Educação, de 25 de fevereiro de 1972, vigente na época.
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No final do ano de 1994, o Conselho Diretor da UFMS criou o Departamento
deEnfermagem e Obstetrícia no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), conforme
Resolução nº 84/1994, que se constituía como uma unidade administrativa da UFMS,
vigente naquela época, a qual agregava os docentes enfermeiros e possuía competência
consultiva do Colegiado do Curso de Enfermagem, para os assuntos acadêmicos e do
currículo.
O reconhecimento do curso foi publicado na Portaria MEC nº 82/95 no DiárioOficial
da União (DOU) de 06 de fevereiro de 1995, para um período de quatro anos e obteve os
seguintes conceitos: Corpo Docente: Conceito Bom (CB); Organização Didática Pedagógica
(CB) e Instalações (CB).
Em decorrência da publicação da Portaria Ministerial nº 1.721, de 15 de dezembro de
1994, do Ministério de Educação, que instituiu-se, uma nova estrutura mínima para os
cursos de Enfermagem quanto a duração e carga horária, e contemplando as quatro áreas
temáticas: Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem, Fundamentos da Enfermagem,
Assistência de Enfermagem e Administração de Enfermagem e a inclusão dos Estágios
Supervisionados.
Desde a implantação do curso em 1991 até 1999, foram ofertadas quarenta vagas de
ingresso por vestibular. A partir de 2000, teve um aumento para cinquenta vagas, sendo
concluídas dezesseis turmas, perfazendo um total de 662 egressos. Desde 2008, o curso de
enfermagem conta com 23 professores enfermeiros do quadro efetivo, destes dezenove são
Doutores e quatro Mestres.
A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação
emEnfermagem, instituídas pela Resolução n° 3, do Conselho Nacional de Educação (CNE),
de 07 de novembro 11 de 2001, a Comissão de Currículo do Curso de Enfermagem do
Departamento

de

Enfermagem

realizou

em

2002,

uma

pesquisa

junto

aos

docentesenfermeiros, visando desenvolver uma reflexão sobre a formação do enfermeiro e
estabelecer estruturas curriculares que contemplassem os eixos norteadores para o
denominado, na época de Projeto Político Pedagógico do curso (PPC) a ser elaborado,
visando as mudanças necessárias.
O PPC que vinha sendo construído de 2002 a 2004 atendia às concepções deensino
da formação do enfermeiro propostas nas DCNs e as exigências quanto aos Estágios
Supervisionados nos dois últimos semestres e a inserção da disciplina Trabalho de Conclusão
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de Curso. Neste projeto a grade curricular era por disciplinas das diferentes áreas de
conhecimentos. Por outro lado, o corpo docente do Departamento de Enfermagem,
expressou a necessidade de uma proposta inovadora nos aspectos teórico-metodológicos,
uma vez que muitas disciplinas da área da enfermagem já desenvolviam as práticas de
ensino na perspectiva de metodologias ativas de aprendizagem centradas no estudante, que
corroborou para a elaboração de um novo desenho curricular.
Assim, esta proposta inovadora de PPC foiimplementada com o apoio financeiro do
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), do
Ministério da Saúde. Desta forma, a proposta de PPC de 2002, foi reformulada
coletivamente, no âmbito do Departamento de Enfermagem em consonância com a
Resolução nº 93 de 18/06/2003 da Câmara de Ensino da UFMS que estabelecia as
orientações para a elaboração do Projeto Pedagógico de Curso.
Em 2009, a Resolução nº 4 do CNE/CES, de 06 de abril de 2009, fixou a carga horária
mínima de 4.000 horas para os Cursos de Enfermagem e duração mínima de cinco anos,
ocorrendo com isso outra mudança no PPC. Assim para atender a esta resolução do CNE, o
Conselho de Ensino de Graduação (Coeg) aprovou, por meio da Resolução, nº 263, de 24 de
outubro de 2011 a carga horaria de 4.351 horas para curso.
Com apoio do Pró-Saúde o curso realizou em 2012 uma avaliação externa
docurrículo, a qual indicou a necessidade de revisar a integração vertical dos conteúdos
entre as ciências básicas e as especificas, assim como a consistência da interdisciplinaridade
pretendida. Estas dimensões foram analisadas pelo NDE e ajustadas em alguns aspectos
relacionados a integração curricular. Na sequência, em 2014, foram necessários realizar
vários ajustes de carga horaria na grade curricular do PPC, devido a mudança de hora-aula
no regime da UFMS de 50 minutos para 60 minutos, gerando assim a publicação da
Resolução Coeg nº 484, de 15 de outubro de 2014.
Em 2015, com a inclusão do curso no processo de avaliação do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a grade curricular foi novamente ajustada em
relação a carga horaria de 20% destinada aos estágios obrigatórios, assegurada na Resolução
Coeg nº 796 de 21 de outubro de 2016, ao curso ainda pertencente ao então CCBS.
Vale ressaltar, que desde a criação do Sistema de Avaliação da Educação Superior
(Provão), em 2001, os alunos obtiveram conceito “B” e, em 2003, conceito “A”. Em 2004, o
MEC criou o Exame Nacional de Avaliação e Desempenho dos Estudantes (Enade), no qual os
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estudantes ingressantes e concluintes do Curso de Enfermagem desta Universidade vêm
alcançando resultados satisfatórios nas provas deste exame, o qual é aplicado pelo Inep , e
pode-se observar o seguinte resultado: em 2004 o conceito foi quatro, em 2007 e 2010, o
conceito foi cinco, e em 2016 obteve conceito quatro.
Em 2017, após a última reforma administrativa na UFMS, o antigo CCBS
foidesmembrado, criando-se o Instituto Integrado de Saúde (Inisa), a qual está sediado na
Unidade doze. Nesta mesma infraestrutura do Inisa, localiza-se a Coordenação de Curso de
Enfermagem, laboratórios do curso e salas de aula e tutoria.
Podemos afirmar que a criação do Inisa, tem representado para o curso
deenfermagem, uma proximidade com a Secretaria Acadêmica (Secac) e Secretaria de Apoio
Pedagógico (SAP), permitindo com isto, uma agilidade nas questões acadêmicas e
pedagógicas, relacionadas ao curso (UFMS, 2018).
4.1.1 Organização didático-pedagógica
Denominação do Curso: ENFERMAGEM - BACHARELADO
Código E-mec: 15874
Habilitação: Não se aplica
Grau Acadêmico Conferido: Bacharelado
Modalidade de Ensino: Presencial
Regime de Matrícula: Semestral
Tempo de Duração (em semestres):
a) Proposto para Integralização Curricular: 10 Semestres
b) Mínimo CNE: 10 Semestres
c) Máximo UFMS: 16 Semestres
Carga Horária Mínima (em horas):
a) Mínima CNE: 4000 Horas
b) Mínima UFMS: 4385 Horas
Número de Vagas Ofertadas por Ingresso: 50 vagas
Número de Entradas: 1
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Turno de Funcionamento: Matutino e Vespertino
Local (Endereço) de Funcionamento:
a) Unidade Setorial Acadêmica de Lotação: INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE
b) Endereço da Unidade Setorial Acadêmica de Lotação do Curso: Av Costa e Silva s/n
Câmpus Universitário - UFMS Campo Grande/MS CEP 79070-900
Forma de ingresso: As formas de ingresso são regidas pela Resolução Coeg nº 269 de
1ºde agosto de 2013, (Capítulo IV – Art.18 e Art. 19). As quais são: I - portadores de
certificadode conclusão do ensino médio ou equivalente que tenham sido classificados em
processo seletivo específico; II - acadêmicos regulares, por transferência para cursos afins,
mediante existência de vagas e por meio de processo seletivo; III - acadêmicos regulares, por
transferência compulsória para cursos afins, mediante comprovação de atendimento à
legislação específica; IV - portadores de diploma de curso de graduação, mediante existência
de vagas e por meio de processo seletivo; V - acadêmicos regulares de outras instituições,
mediante convênios ou outros instrumentos jurídicos de mesma natureza, com instituições
nacionais ou internacionais; VI - portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou
equivalente, mediante convênios ou outros instrumentos jurídicos de mesma natureza
firmados com outros países; VII - acadêmicos da Universidade, por movimentação interna
entre cursos, mediante existência de vagas e por meio de processo seletivo; VIII –
acadêmicos da Universidade, por permuta interna entre cursos afins, desde que satisfaçam
os requisitos definidos em norma específica; e IX - portadores de diploma de curso de
graduação, para complementação de estudos para fins de revalidação de diploma, desde
que satisfaçam os requisitos definidos em norma específica (UFMS, 2018).
4.1.1.1 Objetivos do curso e perfil do egresso
O curso de graduação de enfermagem do Inisa desenvolve o processo de formação
na perspectiva da integração com os serviços públicos de saúde, com a finalidade de dar
respostas às necessidades de saúde da população, com ênfase na tríade: formação de
recursos humanos, produção do conhecimento e prestação de serviços, visando o
fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Para o alcance das dimensões formativas, o
Projeto Pedagógico do Curso foi estruturado em três eixos norteadores: a organização dos
suportes teóricos, a integração ensino serviço nos cenários de prática e a organização
pedagógica e suas respectivas estratégias didáticas.
A dimensão técnica é reconhecida como fundamental e que requer um processo de
ressignificação em cada contexto. Procura-se assim superar a ação tecnicista e
automatizada, denominada como a “técnica pela técnica”. A técnica é expressa pelo
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conjunto de ações desenvolvidas com base científica, contextualizada na realidade social e
dos serviços de saúde, com a incorporação dos avanços tecnológicos. Para o alcance da
dimensão técnica, o curso tem como diretriz o aprender fazendo, implicando na articulação
entre a teoria e a prática na dinâmica da ação-reflexão-ação; baseada nos pensamentos de
John Dewey e Paulo Freire (GADOTTI, 2002).
A dimensão política é desenvolvida a partir dos conceitos e significados que
permeiam a escolha profissional, o autoconhecimento, a vida acadêmica, os movimentos
estudantis e de desenvolvimento da profissão, na perspectiva da cidadania, participação
política e controle social. Esta dimensão engloba o estudo das desigualdades sociais e de
saúde e as temáticas de inclusão social e vulnerabilidades em saúde. A formação deve
proporcionar o desenvolvimento da autonomia, criticidade, diálogo e reflexão da prática
para que o futuro profissional assuma o papel enquanto agente transformador de sua
realidade (BERBEL, 2011; LIMA et al, 2013).
Para o alcance da dimensão política o curso incentiva os acadêmicos a integrarem os
Projetos de Extensão e Ligas Acadêmicas. Anualmente também, o Curso de Enfermagem
coordena vários eventos como a Semana de Enfermagem, Jornada Acadêmica de
Enfermagem e em 2018 será implantada a Mostra de Estágio e de Trabalho de Conclusão de
Curso, em parceria com o Curso de Fisioterapia. Além disso, os discentes são incentivados a
participarem dos Colóquios sobre Temas Emergentes de Saúde Pública organizado pelo
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, os Programas de Pós Graduação,
Secretaria Estadual e Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
Os acadêmicos participam como integrantes da organização ou ouvintes em
atividades realizadas pelos Cursos ou Próreitorias sobre várias temáticas como discussão e
conscientização sobre diversidade cultural, temas relacionados a doenças epidêmicas como
Câncer de Mama, AIDS, prevenção do suicídio conforme o Calendário de Datas do Ministério
da Saúde.
Na dimensão desenvolvimento pessoal, o curso reconhece a importância de
desenvolver as habilidades individuais e a qualidade de vida dos educandos. Inclui
autoconhecimento, administração do tempo, comunicação interpessoal, foco no coletivo,
qualidade de vida das pessoas e grupos sociais, empreendedorismo e liderança (CORBELLINI,
V. L. et al, 2010; FAUSTINO: EGRY, 2002). Nos módulos Práticas Interdisciplinares I a VIII, são
abordados temas como Gerenciamento da vida acadêmica, elaboração de currículo,
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Entrevistas com profissionais de saúde, visita âs Instituições de Saúde e iniciativas de
empreendedorismo na enfermagem.
A Coordenação de Curso e os coordenadores de módulos realizam atendimentos
individuais para escuta qualificada e aconselhamento. Os acadêmicos também são
orientados a participarem de atividades do Centro Acadêmico, Atlética, cursos de oratória e
de expressão artística e conforme a situação são orientados quanto à importância de
atendimento psicológico, psiquiátrico e psicoterapia.
Este Projeto Pedagógico procura estabelecer práticas de ensino-aprendizagem que
proporcionam aos discentes a compreensão do processo saúde-doença e as respectivas
interrelações entre os fatores biológicos, culturais e sociais. A competência cultural é
compreendida como um processo contínuo do individuo em tornar-se mais autoconsciente,
a fim de valorizar a diversidade cultural. Corresponde a capacidade de compreender as
diferenças culturais, a fim de prestar cuidados de qualidade a uma diversidade de pessoas e
ter sensibilidade sobre as questões relacionadas com a cultura, raça, etnia, gênero e
orientação sexual. Contempla também a capacidade de comunicação eficaz, apreciações
culturais e aquisição de conhecimentos relacionados com as práticas de saúde de diferentes
culturas (VILLELAS; JANEIRO, 2012).
No curso os acadêmicos são orientados para a realização de educação em saúde com
atividades lúdicas, como dramatização, paródias e ilustrações nos módulos de Praticas
Interdisciplinares. Os discentes são incentivados a participarem do Coral da UFMS,
apresentações de teatros e shows promovidos pela UFMS no Teatro Glauce Rocha e
atividades promovidas pela Casa da Ciência, dentre outras. No segundo semestre de 2018, o
curso implantará uma Sessão de Cinema, todas as quartas feiras no intervalo do almoço.
A dimensão ética perpassa a compreensão de conceitos como: os direitos das
pessoas e de grupos sociais, bioética, legislação do exercício profissional, resolução de
conflitos e tomada de decisão, como também a análise de situações práticas para possibilitar
a compreensão e assunção de atitudes éticas. A formação ética inclui a justiça social, o
convívio em uma sociedade pluralista e democrática e autonomia dos sujeitos (FERREIRA:
RAMOS, 2016).
No curso de Enfermagem, a ética é um tema transversal presente em todos os
módulos, por exemplo o plágio é contemplado no módulo Ser Humano Sociedade e
Enfermagem, no qual aborda a construção do conhecimento, elaboração de sínteses,
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apresentação de trabalhos e a postura do aluno em provas e avaliações. A importância do
conhecimento produzido é enfatizada, assim como gestão dos recursos materiais e a
infraestrutura física, com orientações sobre a origem de recursos financeiros oriundos de
tributos fiscais, responsabilidade social e o zelo com os materiais e equipamentos,
pertencimento e respeito nas relações com os professores, técnicos-administrativos e
discentes. São discutidos temas relativos às políticas públicas e a postura frente ao
desmonte do SUS, subfinanciamento e a privatização. Nos módulos são incluídos temas
como sigilo profissional, importância do registro correto das informações, e a postura frente
às situações de negligência, imperícia ou imprudência. A ética é contemplada nos problemas
apresentados nos grupos tutoriais, em conferências, trabalhos em grupos e na discussão de
filmes.
A modernização científica, os avanços tecnológicos, o acesso a uma grande
quantidade de informações são decorrências do mundo globalizado e que demandam a
formação de profissionais competentes e capazes de se inserir neste contexto de mudanças.
A dimensão social necessita estar articulada e ser desenvolvida a partir das necessidades
sociais, sendo imprescindível a incorporação do cuidado humanizado e da promoção da
saúde. A integralidade ao longo do processo saúde e doença é o princípio que norteia as
ações assistenciais e preventivas, voltadas para as pessoas, família e comunidade
(GONZALES; ALMEIDA, 2010 e SILVA et al, 2010).
Com relação as estratégias para integração dos diferentes componentes curriculares,
a grade curricular apresentada no PPC é organizada de forma modular integrada, partindose do conceito de módulo como uma unidade pedagógica que procura integrar as dimensões
psicológica, social, biológica, ecológica e político-econômica nos diversos contextos.
Santomé (1998) define como currículo integrado a organização dos conteúdos de forma
interdisciplinar, desenvolvido como propostas baseadas na investigação cooperativa,
conectando o currículo e a realidade, devendo ficar explícita para os acadêmicos a relação
entre os conteúdos trabalhados e a sua validade para a compreensão e intervenção na
sociedade.
O currículo integrado possibilita conectar o acadêmico à vida cotidiana, no caso os
serviços de saúde e a comunidade, e, a partir das experiências vividas num determinado
cenário de ensino/aprendizagem, entender e ampliar, por meio de sucessivas aproximações,
a compreensão sobre o que está ocorrendo. Assim como o que o acadêmico pode fazer com
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os problemas identificados, e como pode intervir numa dada realidade, enquanto
profissional de enfermagem em formação. Os módulos são compostos por conteúdos
teóricos e práticos de várias áreas de conhecimento em consonância com os princípios da
totalidade, interdisciplinaridade e a relação teórico-prática expostos por Romano (1999).
A totalidade prevê que o todo e as partes sejam analisadas em um só momento e
como conjunto, que interconectam conceitos das diversas disciplinas. A interdisciplinaridade
é a inter-relação e o diálogo entre as diversas áreas e preserva a autonomia e profundidade.
A autora não nega a existência de áreas de conhecimento, mas deve existir uma integração
para solução dos problemas e estabelecer as conexões e mediações. A relação teoria e
prática evidencia os dois polos que precisam ser trabalhados simultaneamente, tornando-se
uma unidade indissolúvel (GARANHANI et al, 2012).
Os módulos são construídos a partir de árvores temáticas elaborados pelos docentes,
buscando contemplar as especificidades para a aprendizagem significativa, ou seja, a fim de
que o acadêmico possa compreender os aspectos e a importância de cada conteúdo para a
resolução do problema. A construção do módulo é uma tarefa dos professores das
disciplinas participantes. No planejamento são estabelecidos os conteúdos nucleares a
serem incluídos e os objetivos gerais e específicos. A seguir são elaborados os problemas,
organização da “semana típica” com sessões de tutoria, conferências, áreas de estudo
individual e atividades práticas de ensino em diversos cenários. A composição de cada
módulo é apresentada nos respectivos cadernos, na versão para os acadêmicos e para o
tutores.
Romano (1999) considera que o currículo integrado é como um processo, pois
permanece aberto para a discussão à crítica e a transformação. É permanentemente
construído e reconstruído, numa sucessão de estados de mudança (GARANHANI et al, 2012).
Salienta-se que o perfil desejado do enfermeiro egresso seja generalista, crítico e
reflexivo, com perspectiva no atendimento holístico ao indivíduo e coletividade,
considerando os aspectos biopsicossociais e sua relação com o meio ambiente; os direitos e
deveres inerentes ao exercício da profissão, as competências técnica, ética e científica;
atuando em equipe multiprofissional e interdisciplinar, como agente de transformação no
processo sócio-educativo em diferentes níveis de atenção nos serviços de saúde.
O objetivo geral do curso é formar enfermeiros capazes de identificar e atender às
necessidades de saúde em diferentes ambientes, níveis de complexidade e atenção,
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utilizando princípios éticos e legais para a execução de sua prática profissional, com sólidos
conhecimentos dos princípios básicos da profissão, visando à melhoria da qualidade de vida
da população. Dentre os objetivos específicos destacam-se:
• formar enfermeiros conscientes e reflexivos em relação aos direitos e deveres inerentes
ao exercício da profissão;
• capacitar o aluno para ser agente de transformação no processo de desenvolvimento
humano, político e social;
• preparar enfermeiros para atuar em ambientes diversificados no atendimento às
necessidades dos usuários, em equipes multiprofissionais e interdisciplinares;
• incentivar e instrumentalizar os futuros enfermeiros para o desenvolvimento da pesquisa
na área da saúde;
• propiciar formação profissional fundamentada nas diretrizes das políticas de saúde, no
âmbito federal, estadual e municipal;
• fomentar o atendimento holístico ao indivíduo, considerando os aspectos biopsicossociais
e sua relação com o meio ambiente e a coletividade;
• incentivar a participação em programas de extensão que possam interferir positivamente
na identificação de determinantes do processo saúde-doença e atividades de aproximação
da vivência profissional (UFMS, 2018).
A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da
organização didático-pedagógica do curso de Enfermagem, no que diz respeito a políticas de
ensino, pesquisa e extensão.

Gráfico 119 - Avaliação das políticas de ensino pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico?
2
Sua implantação no âmbito do curso?
3
Frequência com que a grade curricular é atualizada?
4
Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a distância?
5
Existência de programas de monitoria para as disciplinas?
6
Existência de programa de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)?

Com relação as políticas de ensino na percepção dos discentes de enfermagem,
observa-se que a divulgação destas no meio acadêmico, a frequência com que a grade
curricular é atualizada e a existência de monitoria para as disciplinas foram avaliadas de
forma positiva. Contudo, a adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na
modalidade a distância ainda é pouco explorada no curso de enfermagem. Por sua vez, a
existência de programa de mobilidade acadêmica nacional ou internacional ainda
necessitam de maior disponibilidade, divulgação e incentivo.
Sobre as políticas de ensino, não houve disponibilização de dados para o segmento
docentes por curso.
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Gráfico 120 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico?
2
Sua implantação no âmbito do curso?
3
Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por
meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento?

As questões referentes a Política de pesquisa e inovação tecnológica foram avaliadas
positivamente pelos discentes no âmbito da divulgação e implantação no curso. Entretanto,
o estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica
(PIBIT) por meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de
fomento necessita de melhorias quanto a oferta, disponibilidade pelos docentes, incentivo e
divulgação.
Sobre as políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos docentes, não houve
disponibilização de dados para o segmento docentes por curso.

Gráfico 121 - Avaliação das políticas de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte
pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico?
2
Sua implantação no âmbito do curso?
3
Estímulo para a participação em projetos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de
bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento?

Quanto a política de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte, os discentes
avaliaram a divulgação e a implantação positivamente. No que diz respeito ao estímulo para
a participação nestes, observa-se principalmente nas questões subjetivas a necessidade de
melhorias, em especial, com relação a oferta de bolsas e apoio para execução destes
projetos.
Sobre as políticas de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte pelos docentes,
não houve disponibilização de dados para o segmento docentes por curso.
4.1.1.2 Conteúdos curriculares e metodologia
O perfil profissional do egresso do curso e suas habilidades e competências são
apontados na Diretriz Curricular Nacional (DCN) do Curso de Enfermagem.
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De acordo com a última avaliação externa o curso de Enfermagem possui nota 4.
Abaixo apresenta-se a descrição das principais características do curso:
Os princípios pedagógicos que alicerçam a grade curricular integrada do curso de enfermagem do Inisa, estão
fundamentados nos quatro pilares da educação contemporânea para este milênio, propostas por Jaquez
Delours, político europeu de nacionalidade francesa, foi autor e organizador do relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, intitulado Educação, um Tesouro a descobrir (1996),
em que se exploram os Quatro Pilares da Educação para este milênio: aprender a aprender, aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser, no sentido de formar profissionais com
capacidade de atuar com autonomia e discernimento, a fim de assegurar a integralidade da atenção à saúde
com segurança, qualidade, eficiência e resolutividade (UNESCO, 2010). O aprender a conhecer, significa dizer
que, como sujeito do processo de ensinoaprendizagem, o estudante é um agente capaz de buscar elementos
que lhe possibilite ampliar, aprofundar e produzir novos conhecimentos e significados. O aprender a fazer,
engloba as oportunidades de desenvolvimento de competências para a transformação de saberes e práticas
em relação à atenção à saúde, para empreender ações voltadas para a percepção do cuidado como elemento
de transformação do viver, o exercício da ética, da solidariedade e da compreensão do sujeito no seu cotidiano.
O aprender a viver junto representa as possibilidades para a compreensão do paciente e sua família, para o
desenvolvimento do trabalho em equipe, para a criação de outros modos de pensar, viver, olhar e trabalhar
com a saúde. O aprender a ser, favorece as condições para o desenvolvimento integral do profissional com
sensibilidade, responsabilidade pessoal, sentido ético e estético, pensamento autônomo e crítico, criatividade,
iniciativa e rigor científico,(FAUSTINO; EGRY, 2002). . Sendo assim, o curso de enfermagem adota as doze
diretrizes políticas e pedagógicas apresentadas por Venturelli (1997), com vistas a fortalecer a utilização de
metodologias ativas de ensino: I- Educação centrada no estudante; II- Educação integrada e integradora; IIIAprendizagem baseada em problemas; IV- Relevância de problemas prioritários; V- Avaliação formativa versus
somativa, VI- Uso do tempo eletivo/ Estudo individual, VII- Equilíbrio entre conhecimentos, habilidades e
atitudes; VIII- Seleção de conhecimentos essenciais; IX- Capacitação docente em habilidades além da
especialidade exercida; X- Fortalecimento das relações entre docentes e discentes; XI- Desenvolvimento da
capacidade de análise e avaliação crítica; XII- Trabalho em pequenos grupos. Buscando coerência com a
concepção pedagógica de ensino construtivista que norteia a grade curricular integrada, já descrita
anteriormente, o curso adota referenciais técnico e teórico-metodológicos inovadores de ensino superior, que
favorecem o desenvolvimento das competências propostas ao estudante de enfermagem, nas Diretrizes
Curriculares do Curso de Enfermagem (DCNs). Desta forma, os componentes curriculares do curso de
enfermagem, são operacionalizados por meio de vários métodos, Aprendizagem Baseada em Problemas e
(APB), vem do inglês Problem Based Learning (PBL), Pedagogia da Problematização e Aprendizagem Baseada
em Projetos. O PBL possui como filosofia pedagógica o aprendizado centrado no estudante. É baseado no
estudo de problemas à medida que estimula uma atitude ativa em busca do conhecimento (SAKAI;LIMA, 1996),
(MITRE, et al.2008). Neste método, o inicio corresponde a elaboração do problema pelos docentes, como uma
forma de apresentar um desafio na solução do problema e ativar o conhecimento prévio dos estudantes. O
papel do tutor deve ser de um facilitador deste processo e os estudantes devem participar de um modo ativo
no processamento do problema. O grupo tutorial, geralmente, se desenvolve em sete passos, descritos em sete
passos: 1. Leitura do problema, identificação e esclarecimento de termos desconhecidos; 2. Identificação dos
problemas propostos; 3. Formulação de hipóteses (“brainstorming”); 4. Resumo das hipóteses; 5. Formulação
dos objetivos de aprendizagem; 6. Estudo individual dos objetivos de aprendizagem; 7. Rediscussão do
problema frente aos novos conhecimentos (BERBEL, 1998). Enquanto que a Pedagogia da Problematização tem
como concepção a investigação direta da realidade, num esforço de construção de uma efetiva compreensão
dessa mesma realidade. Este método foi expresso graficamente por Charles Maguarez conhecido como
“Método do Arco”, composto de cinco etapas: 1. A observação da realidade; 2. Identificação dos pontos
chaves; 3.Teorização; 4. Levantamento de hipóteses de solução e 5. Aplicação à Realidade (BORDENAVE e
PEREIRA, 2004). Na Aprendizagem Baseada em Projetos o conhecimento é algo construído, dinâmico e
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interativo que leva ao crescimento pessoal e educacional. O papel do professor é de mediador, este deve
propor situações de aprendizagem para os estudantes. A pedagogia de projetos nasceu e desenvolve-se
principalmente nos EUA e depois foi aplicada e experimentada na área pedagógica por John Dewey e outros
representantes da Pedagogia Ativa (CAVALCANTI, 2008). No desenvolvimento e operacionalização dos
métodos, o curso utiliza diversas estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação: a) Grupos Tutoriais; b)
Conferências; c) Práticas de Habilidades Gerais e Específicas; d) Ações interdisciplinares; e) Portfólio reflexivo: f)
Mapa conceitual; g) Estudo de caso clinico; h) Simulações realísticas; i) Estudo individual; j) Seminário; k) Rodas
de conversa; l) Projeto de intervenção; m) Ações assistenciais e de educação em saúde; n) Consultoria; o)
Monitoria; p) Visita técnica; e q) Projetos de Pesquisa.
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC): O plano de incorporação dos avanços tecnológicos prevê: A
elaboração e produção gráfica dos cadernos dos módulos que compõem os semestres do curso de
enfermagem; Construção e aplicação dos instrumentos de coleta e registro de dados da sistematização da
assistência de Enfermagem no Hospital Universitário e na Rede de Atenção Básica em Campo Grande;
Capacitação do corpo docente em metodologias ativas de ensino–aprendizagem; Capacitação do corpo
docente em processos avaliativos adequados a metodologias ativas de ensino; Aplicação dos recursos de
geoprocessamento a pesquisas de enfermagem com informações em saúde; Implementação dos Laboratórios
de Habilidades de Urgência e Emergência, Educação em Saúde e Procedimentos Especializados. Inserção de
informações acadêmicas e pedagógicas do curso na página do Inisa no site da UFMS (www.inisa.ufms.br) O uso
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) representa uma realidade que agrega facilidades de
comunicação e, sem dúvida, possibilitam um vasto campo de conhecimento para todas as áreas de ensino. A
comunicação entre professores e alunos também é realizada por meio de contatos via e-mail, o que além de
possibilitar maior proximidade entre acadêmicos e docentes, possibilita respostas e resoluções imediatas. Além
do endereço eletrônico individual, cada turma do curso possui um endereço eletrônico de grupo. Ao
considerarmos a busca constante por conhecimentos científicos atualizados, a internet, por meio de diversos
bancos de dados nacionais e internacionais, nos permite inserir o acadêmico em um contexto baseado em
qualidade científica e em um amplo universo de possibilidades, tanto no momento da busca do que se
pretende abordar quanto em relação aos objetivos desejados. As disciplinas disponibilizadas na UFMS orientam
e direcionam os acadêmicos para utilização de conteúdos pré-selecionados disponíveis pela a internet (base de
dados, sites oficiais de instituições e utilização de softwares), integrando e/ou complementando conteúdos
apresentados e discutidos em sala de aula. Vale ressaltar que possuímos um Laboratório de Informática (Lisa),
contendo 25 computadores conectados e com livre acesso à Internet, para as aulas que necessitam do uso de
computadores, tais como aulas referentes a indicadores de saúde, bioestatística, pesquisa entre outras. Na
biblioteca central são encontrados 10 computadores na sala de internet, de livre acesso aos alunos. As bases de
dados
com
acesso
restrito
na
UFMS
são:
Livros
Eletrônicos
(http://www.cbc.ufms.br/Biblioteca/servicos/bases.php) e Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
(http://www.abntcolecao.com.br/ufms/). O acesso aos Periódicos Capes está disponível aos estudantes de
qualquer localização, dentro e fora do câmpus universitário. Os computadores estão ligados à internet através
do servidor central de grande porte e substancial capacidade de armazenamento de dados. Todo o sistema de
informática em termos de hardware e software é gerenciado pela Agência de Tecnologia da Informação
(Agetic), da própria UFMS.
Avaliação: Há que se considerar que, para que a avaliação do desempenho do estudante atinja sua finalidade
educativa, deve ser coerente com os princípios psicopedagógicos e sociais do processo ensino-aprendizagem
adotados neste projeto pedagógico. A importância da avaliação em qualquer modelo pedagógico; a
necessidade do estudante estar plenamente consciente do modo como será avaliado e entender o processo
como um todo; a necessidade de que a participação do estudante em todo o processo seja efetiva, para que a
proposta não permaneça só no papel; o fato de que o curso de graduação em enfermagem da UFMS almeja a
formação integral do estudante, com o mesmo grau de interesse tanto para a aquisição de conhecimentos
como para o desenvolvimento de atitudes e habilidades. Assim, no contexto deste curso, a avaliação será
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considerada como um processo interativo no qual educadores e educandos aprendem sobre si mesmos, sobre
a realidade e buscam conjuntamente alternativas para dar resolutividade aos problemas da vida real,
contribuindo para o reconhecimento dos limites e das possibilidades, gerando estratégias que permitam a
reorientação do processo ensino-aprendizagem rumo ao alcance da imagem objetivo. Nesse sentido o processo
de avaliação contempla, simultaneamente, os aspectos relativos à instituição (avaliação externa e
autoavaliação) e ao processo de ensinoaprendizagem, incluindo docentes, discentes e demais atores
envolvidos no processo de formação. Está construído sobre dois eixos: avaliação formativa e somativa. A
avaliação formativa visa acompanhar o processo de aprendizagem do estudante. É baseada no desempenho:
mede habilidades específicas, atitudes e progresso de cada estudante em cada grupo. Utiliza autoavaliação;
avaliação inter-pares; avaliação do módulo e, avaliação pelo professor. E, a avaliação somativa visa identificar o
conhecimento adquirido, ou seja a aprendizagem efetivamente ocorrida, por meio de provas escritas e
teóricas.
Atividades complementares: A atividade complementar possibilitará o desenvolvimento de competências e
habilidades de forma intra e extraescolar, com vistas a alargar o seu currículo acadêmico com vivências e
experiências que caminham paralelas ao curso, constituindo-se em participação de eventos de relevância
científica, profissional e acadêmica. As atividades poderão ser exercidas junto à sociedade, empresas públicas e
privadas, instituições e na própria universidade, participação em seminários, palestras, congressos,
conferências, encontros, cursos de atualização, atendimento comunitário de cunho social, apresentação de
trabalhos, painelistas, debatedores, moderadores, coloquiadores, pesquisas entre outros. Essas atividades
deverão ser desenvolvidas pelos alunos no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, como uma carga
horária constante da Grade curricular vigente do curso, em conformidade com regulamente próprio. As
atividades complementares estão definidas e normatizadas no Regulamento das Atividades Complementares.
Trabalho de conclusão de curso: desenvolvido nos módulos Trabalho de Conclusão de Curso, Seminário de
Pesquisa 1 e Seminário de Pesquisa 2, estes últimos são oferecidos no 9° e 10° semestres respectivamente. Os
módulos pertencem a grade curricular e são requisito obrigatórios para a integralização do curso. O TCC do
curso de enfermagem do Inisa/UFMS tem por objetivo oportunizar aos estudantes, condições para
desenvolvimento de uma pesquisa científica, a fim de contribuir com conhecimento científico e/ou inovação na
Enfermagem. O TCC consiste em uma pesquisa científica, a partir dos diversos desenhos quantitativos,
qualitativo, experimental, quase-experimental, epidemiológico, estudo de caso ou pesquisa bibliográfica, as
quais serão desenvolvidos individualmente e sob a orientação de um docente pertencente à carreira do
magistério da UFMS. O TCC deverá envolver situações que suscitaram indagações e temas de pesquisa durante
as atividades teórico-práticas desenvolvidas ao longo do curso. Recomenda-se que sejam consideradas os
grupos e as respectivas linhas de pesquisa dos professores orientadores. A construção de projeto de pesquisa
do TCC deve conter: escolha do tema, referências bibliográficas, justificativa, problema de pesquisa, hipóteses,
objetivos, metodologia e cronograma de execução, de acordo com as normas pré-estabelecidas do curso e
quando for o caso o mesmo será apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFMS. Os
mecanismos efetivos de acompanhamento, critérios de elaboração, orientação, relação de acadêmicos por
docente, e avaliação estão estabelecidos no Regulamento e Normas para Elaboração do TCC. A Comissão de
TCC do Curso de Graduação em Enfermagem do Inisa/ UFMS, constituída por professores do quadro efetivo do
curso, é a instância competente para fazer cumprir o regulamento e acompanhar o desenvolvimento de todas
as atividades relacionadas ao TCC.
Integração do curso com o sistema local e regional de saúde: É importante salientar que as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de
2001 recomendam que a formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase
no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do
atendimento. Diante deste panorama, a UFMS mantém convênio com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau)
do Município de Campo Grande, possibilitando o acesso do acadêmico aos vários níveis de complexidade, além
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do Hospital Universitário (HU), que atende exclusivamente pacientes do SUS. Ainda possuímos convênios com
outras instituições de saúde, tais como a Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa de Campo
Grande e o Hospital Regional Rosa Pedrossian de Mato Grosso do Sul, além do convênio com o Ambulatório da
Base de Estudos do Pantanal localizado no passo do Lontra, Corumbá, Região do Pantanal Sul Matogrossense,
onde tem consultório especifico de enfermagem e são desenvolvidos projetos de extensão junto as
comunidades ribeirinhas locais. Algumas práticas de ensino também são realizadas em nossos laboratórios
específicos de habilidades, por meio do uso de simuladores, tais como o Laboratório de Habilidades em
Enfermagem (LHE) e no Laboratório Temático de Urgência (LTU), bem como nos laboratórios de disciplinas
básicas, tais como Laboratório de Anatomia, Microbiologia, Parasitologia, Histologia, Imunologia ente outros.
relação a ações curativas, de prevenção aos agravos à saúde, e de promoção à saúde em todos os níveis de
atenção à saúde, ou seja, primário, secundário e terciário. O acadêmico é inserido na Rede Municipal de
Atenção a Saúde (Remus), mais especificamente nas Unidade Básicas de Saúde da Família, Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), Serviços Ambulatoriais especializados e em
Instituições Hospitalares publicas e conveniadas ao SUS. As atividades práticas de ensino existentes no curso de
enfermagem se desenvolvem nos (as): - Estágios Obrigatórios em Redes de Serviços de Saúde I e II, - Práticas
Específicas de todos os módulos desenvolvidos; - Módulos de Práticas Interdisciplinares I, II, II, IV, V, VI, VII e
VIII. - Projetos de Extensão; - Projetos de Pesquisa. A proposta do curso de enfermagem da UFMS busca a
articulação entre o planejamento institucional, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as orientações do
Conselho Federal de Enfermagem, a fim de que, por meio de atividades teóricas e práticas de ensino, de
pesquisa e de extensão, promova a formação profissional em diferentes cenários e ambientes de
aprendizagem, considerando o perfil epidemiológico da população em todos os níveis de atenção à saúde, em
especial para possibilitar a integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS, fortalecendo a
integração ensino-serviço- comunidade e o desenvolvimento das atividades práticas de ensino para a
Enfermagem.

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca das
disciplinas oferecidas no curso em 2018-1 e 2018-2.

Gráfico 122 - Avaliação das disciplinas e desempenho docente pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
A disciplina em relação à adequação dos conteúdos à proposta do projeto pedagógico do curso (PPC)?
2
A disciplina em relação à importância para a sua formação profissional?
3
A disciplina em relação à suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo?
4
A metodologia (atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo(a) professor(a) na disciplina?
5
A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações?
6
O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor multimídia,
redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar diferentes
experiências de aprendizagem?
7
O uso das TICs para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, a qualquer hora e
lugar?
8
A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca física e/ou
virtual?
9
A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de estudantes para as aulas teóricas
da disciplina?
10
A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de estudantes para as aulas práticas
da disciplina?
11
A adequação dos equipamentos e materiais de consumo em relação ao número de estudantes para as
aulas práticas da disciplina?
12
Existência de disponibilidade das normas de segurança?
13
Acessibilidade?
14
O (a) professor(a) quanto à apresentação do Plano de Ensino?
15
O(a) professor(a) em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, uso de
atividades e recursos diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina?
16
O(a) professor(a) em relação à Pontualidade (cumprimento do horário das aulas)?
17
O(a) professor(a) em relação ao cumprimento da carga horária da disciplina?
18
O(a) professor(a) em relação à disponibilidade para o atendimento aos estudantes, dentro e fora da
sala de aula?
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19
20

O relacionamento entre o(a) professor(a) e estudantes?
O(a) professor(a) quanto ao cumprimento dos prazos previstos para a divulgação/entrega das notas?

Os discentes avaliaram as disciplinas/desempenho docente de forma prevalente
como positivos, com destaque para a importância das disciplinas para a formação
profissional, a disponibilidade de bibliografia na biblioteca física e/ou virtual e a
apresentação do plano de ensino pelo professor. Observou-se um quantitativo significante
de respostas no item não se aplica, o que pode estar relacionado à incompreensão das
questões. Frente a isso, vislumbra-se a necessidade de orientações quanto ao
preenchimento do questionário pelos alunos. Nas questões subjetivas observaram-se
algumas necessidades relacionadas à organização dos módulos, em especial com relação ao
planejamento e distribuição das atividades no calendário. Entretanto, os discentes não
avaliaram as disciplinas propriamente dita, mas sim questões de relacionamento e
personalidade dos docentes.

Gráfico 123 - Avaliação das disciplinas e autoavaliação do desempenho docente pelos docentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
A disciplina em relação à suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo?
2
Quanto a utilização de metodologia (atividades, técnicas, recursos) na disciplina?
3
A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações?
4
O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor multimídia, redes
sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar diferentes
experiências de aprendizagem?
5
O material didático trabalhado na disciplina, considerando a acessibilidade da linguagem, à adequação
ao Plano de Ensino e ao PPC do Curso?
6
A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
7
Quanto à apresentação do Plano de Ensino?
8
Em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, uso de atividades e recursos
diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina?
9
Sua pontualidade (cumprimento do horário das aulas) nas aulas presenciais?
10
Em relação à sua disponibilidade para o atendimento aos estudantes?
11
Seu relacionamento com os estudantes?
12
Quanto ao cumprimento dos prazos previstos para a divulgação/entrega das notas?

Do mesmo modo, a avaliação das disciplinas e a autoavaliação do docente pelos
próprios docentes foram prevalentemente positivas (muito bom, bom e satisfatório). A
maior média foi apresentada no item pontualidade, seguida pela disponibilidade em atender
ao aluno. Já a menor média foi apontada no uso efetivo de tecnologias de informação e
comunicação.

Gráfico 124 - Autoavaliação do desempenho discente
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
Participação e dedicação nos estudos e nas atividades em sala de aula?
2
Dedicação nos estudos e nas atividades extraclasse (fora da sala de aula)?
3
Pontualidade e permanência do início ao término das aulas?
4
Postura ética (respeito à coletividade, professores, colegas) nas atividades teóricas e práticas?
5
Habilidade/conhecimentos para utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)?
6
Assimilação dos conteúdos abordados?

A autoavaliação do desempenho discente foi positiva no geral. Apontou-se a maior
média (4,49) para o item postura ética nas atividades teóricas e práticas e a menor média
(3,93) para habilidade/conhecimento para utilizar as tecnologias da informação e
comunicação.

Gráfico 125 - Avaliação do desempenho discente pelos docentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1 Participação e dedicação nos estudos e nas atividades presenciais e a distância?
2 Pontualidade e permanência do início ao término das aulas presenciais?
3 Relacionamento com os (as) professores?
4 Postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas) nas atividades
teóricas e práticas?
5 Assimilação dos conteúdos abordados?

Os docentes avaliaram o desempenho discente de forma geral como positivo, sendo
a maior média (4,46) apresentada no item relacionamento com os professores. Por sua vez,
a menor média (3,65) foi apresentada no item assimilação dos conteúdos abordados,
seguida pela média de participação e dedicação nos estudos e atividades presenciais e a
distância.
Embora no geral a avaliação tenha sido positiva, tanto pelos discentes quanto
docentes, o curso passa por um processo de reestruturação da grade curricular o que
possibilita a utilização de novas estratégias para organização e planejamento dos módulos.
Além disso, destaca-se a necessidade de espaço para questões subjetivas para os
professores apresentarem as principais necessidades ou dificuldades que influenciam a
autoavaliação de seu desempenho. Do mesmo modo, identifica-se a necessidade, durante o
processo de avaliação, de maior esclarecimento quanto a avaliação especifica da disciplina,
em especial, com relação ao conteúdo, o que possibilitará a compreensão das reais
necessidades de melhorias no processo de ensino aprendizagem.
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4.1.1.3 Apoio ao discente
Os estudantes do curso de Enfermagem podem se candidatar aos programas de
assistência estudantil oferecidos para os estudantes do Inisa, apresentados no item 3.3.3.1.
A Tabela 28, a seguir, apresenta o número de estudantes beneficiados.
Tabela 28 - Auxílios recebidos por estudantes do curso de Enfermagem
Tipo de auxílio

Número de estudantes

Bolsa permanência

28

Auxílio Moradia

9

Bolsa Extensão

23

Bolsa Monitoria

4

Iniciação Científica

4

Auxílio emergencial

5

Auxílio-creche

1

Bolsa PROMOSAES

2

Bolsa Esporte

1

Auxílio para
participação e,
eventos e
competições

2

Fonte: SISGBA – UFMS, 2018

Além disso, são oferecidas monitorias para apoio pedagógico do acadêmico nas
disciplinas com maior grau dificuldade. Em 2018-1, 11 disciplinas tiveram apoio de
monitores, e em 2018-2, 8.
A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca do apoio ao
discente.

Gráfico 126 - Avaliação das políticas de atendimento aos estudantes pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
2
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências,
tecnologias assistivas)?
3
Apoio psicopedagógico?

Os discentes avaliaram a Política de atendimento aos estudantes no geral de forma
positiva. Contudo, destaca-se que 33,96% ressaltaram a insatisfação com o item apoio
psicopedagógico.
Sobre as políticas de atendimento aos estudantes, não houve disponibilização de
dados para o segmento docentes por curso.

Gráfico 127 - Avaliação da política institucional e ações de estímulo à produção estudante e
à participação em eventos pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional?
2
Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e internacionais?

Os discentes avaliaram a Política Institucional e as ações de estimulo a produção
estudantil e a participação em eventos positivamente. Contudo, 26,42% declararam
parcialmente satisfatórias e 16,98% insatisfatório o apoio financeiro ou logístico para
organização e participação em eventos. Do mesmo modo, 30,19% e 16,98% declararam
parcialmente satisfatório e insatisfatório, respectivamente o apoio a produção acadêmica.
Sobre a política institucional e ações de estímulo à produção estudante e à
participação em eventos, não houve disponibilização de dados para o segmento docentes
por curso.
Conclui-se que o apoio ao discente foi avaliado como positivo. No entanto, o apoio
psicopedagógico e as políticas de incentivo financeiro a participação em eventos e produção
acadêmica necessitam de maiores investimentos.
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4.1.1.4 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa
O processo de avaliação do curso de enfermagem é feito semestralmente, e tem seus
resultados divulgados pela Comissão Setorial de Avaliação, a cada ciclo, a toda comunidade
acadêmica por meio de reuniões com o Conselho de Unidade, reuniões com os estudantes,
publicação de material impresso e digital, no site da Unidade e em redes sociais.
O Colegiado e o NDE de cada curso são estimulados a analisar e produzir ações
decorrentes dos resultados de avaliação interna e também dos resultados da avaliação
externa. A divulgação das ações realizadas se dá por meio de reuniões com o corpo docente
e consulta individual dos resultados.
A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da gestão
do curso e os processos de avaliação interna e externa.
Gráfico 128 - Avaliação do planejamento e o processo da autoavaliação institucional pelos
discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:

1 Atuação da Comissão Setorial de Avaliação da sua unidade (CSA)?
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2
3
4

Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores?

Os discentes avaliaram positivamente, em sua grande maioria, a atuação da Comissão de
Avaliação da Unidade, as estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da
participação no processo de avaliação.

Porém, 16,98% e 15,09¨% declararam estar

parcialmente satisfeitos e insatisfeitos, respectivamente, com relação às melhorias
realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores.
Sobre o planejamento e o processo da autoavaliação institucional, não houve
disponibilização de dados para o segmento docentes por curso.
Destaca-se a importância de ampliar a divulgação das melhorias ocorridas no âmbito
institucional e na Unidade a partir das necessidades apontadas pelo relatório de avaliação,
uma vez que por vezes o discente desconhece e não associa as mudanças ocorridas com o
relatório de avaliação.
4.1.2 Corpo docente e tutorial
O corpo docente dos cursos de graduação da UFMS é composto por docentes da
carreira do magistério superior (admitidos mediante aprovação em concurso público),
docentes substitutivos (contrato temporário), docentes visitantes e docentes voluntários.
O corpo tutorial da UFMS é composto por bolsistas, admitidos mediante edital de
processo seletivo, coordenado pela Sedfor, sem vínculo empregatício, conforme as
orientações emanadas do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e normas específicas
para a oferta de bolsas definidas no âmbito da Capes e do FNDE.
4.1.2.1 Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Os Colegiados de cursos de graduação da UFMS são órgãos deliberativos,
responsáveis pela gestão dos cursos e compostos, conforme o Regimento Geral da UFMS,
por no mínimo quatro e no máximo seis docentes e um represente discente.
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O NDE não tem função deliberativa, mas exerce o importante papel de acompanhar o
processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do
curso. Segundo a Resolução COEG nº 167, de 24 de novembro de 2010, o NDE é composto:
I - pelo Presidente do Colegiado de Curso, que presidirá o Núcleo; e II
- por pelo menos quatro docentes pertencentes à Carreira do
Magistério Superior da UFMS, que ministram aula no curso.
§ 1º Preferencialmente, docentes que tenham participado do
Projeto Pedagógico do respectivo curso, desde a sua implantação.
§ 2º Para os cursos de tecnologia, 50% (cinquenta por cento) dos
docentes, preferencialmente, que tenham experiência profissional
fora do magistério.
§ 3º Para os cursos cujo quadro ainda seja insuficiente, poderão
participar docentes de cursos homônimos ou afins, nesta ordem de
preferência. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,
2010, p. 2).
A Tabela 29 apresenta a composição e estrutura do Colegiado e do NDE, por curso de
Graduação em Enfermagem.
Tabela 29 - Número de docentes que compõem o Colegiado de Curso e NDE, Número de
Estudante sque compõem o Colegiado de Curso, por curso de graduação em Enfermagem do
Inisa - 2018.

Cursos

Curso

Número de docentes que compõem
o COLEGIADO DE CURSO

Número de estudantes
que compõem o
COLEGIADO DE CURSO

Número de docentes que
compõem o NDE

4

1

9

Fonte: Art. 4º da Resolução Coun nº 50/2012 o Conselho de Unidade

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da atuação
do NDE e Colegiado de Curso.
Gráfico 129 - Avaliação do NDE e Colegiado de Curso pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Atuação do Núclero Docente Estruturante (NDE)?
2
Atuação do Colegiado de Curso?

A maioria dos discentes avaliaram de modo positivo a atuação do colegiado e NDE.
Contudo, 16,98% e 5,66% avaliaram respectivamente como parcialmente satisfatório e
insatisfatório a atuação do NDE. Do mesmo modo, avaliaram 18,87% e 5,66% avaliaram
respectivamente como parcialmente satisfatório e insatisfatório a atuação do colegiado.
Vale destacar que 7,55% responderam não se aplica ao item NDE, o que remete talvez ao
desconhecimento pelos discentes da existência e finalidade desse núcleo.
Sobre o NDE e Colegiado de Curso, não houve disponibilização de dados para o
segmento docentes por curso.
O colegiado atua, está institucionalizado, possui representatividade dos segmentos,
reúne-se com periodicidade determinada, sendo suas reuniões e as decisões associadas
devidamente registradas, havendo um fluxo determinado para o encaminhamento das
decisões, dispõe de sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus
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processos e decisões e realiza avaliação periódica sobre seu desempenho, para
implementação ou ajuste de práticas de gestão.
O NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso; seus membros atuam em regime de
tempo integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral); pelo menos 60% de seus
membros possuem titulação stricto sensu; tem o coordenador de curso como integrante;
atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e
atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na
formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN
e as novas demandas do mundo do trabalho; e mantém parte de seus membros desde o
último ato regulatório.
Destaca-se a importância de no momento do ingresso no curso os discentes sejam
apresentados ao NDE e colegiado e principalmente sejam esclarecidos quanto a finalidade e
atribuições dos diferentes grupos.
4.1.2.2 Atuação do(a) coordenador(a) de Curso de graduação
Os(as) Coordenadores de curso de graduação, são eleitos pelos seus pares, entre os
escolhidos para compor o Colegiado de Curso. As funções da coordenação de curso são
definidas no Regimento Geral da UFMS e abrangem:
Art. 19. Ao Coordenador de Curso de Graduação compete:
I - elaborar os estudos necessários à compatibilização dos programas,
das cargas horárias e dos planos de ensino das disciplinas
componentes da estrutura curricular, de acordo com o Projeto
Pedagógico do curso;
II - encaminhar às Unidades da Administração Setorial as demandas
de oferecimento de disciplinas;
III - acompanhar a execução do Projeto Pedagógico do curso;
IV - orientar e acompanhar a vida acadêmica;
V - acompanhar o desempenho dos estudantes do curso,
encaminhando relatório ao Colegiado;
VI - assessorar as Unidades da Administração Central e da
Administração Setorial em assuntos de administração acadêmica;
VII - coordenar a matrícula dos estudantes de seu curso;
VIII - assessorar as Unidades da Administração Setorial que oferecem
disciplinas ao curso, bem como os respectivos professores, na
execução do projeto pedagógico do curso e demais normas emitidas
pelo Colegiado de Curso; e
IX - zelar pelas informações mantidas no Sistema de Controle
Acadêmico.
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A coordenadora do curso de enfermagem possui doutorado em Ciências da Saúde
pelo programa de Pós-graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
USP/SP. Atua em regime de dedicação exclusiva. A seguir, são apresentadas as avaliações da
atuação da coordenação do curso de Enfermagem pelos segmentos.
Gráfico 130- Avaliação da coordenação de curso pelos discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico de curso (PPC)
?
2
Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas?
3
Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas no
PDI e no PPC?
4
Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas
(avaliação in loco do curso e Enade)?
5
Orientação sobre as atividades de ensino (projetos, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras)
desenvolvidas na UFMS?
6
Orientações sobre as atividades de pesquisa (projetos, PIBIC, PIBITI, entre outras) desenvolvidas na
UFMS?
7
Orientações sobre as atividades de extensão (projetos, eventos, ações de cultura e esporte, entre
outras) desenvolvidas na UFMS?
8
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento psicológico,
odontológico, nutricional e de fisioterapia)?
9
Disponibilidade e atenção aos estudantes?
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10

Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos estudantes?

Os discentes percebem positivamente a atuação da coordenação do curso de
enfermagem, principalmente nos itens divulgação das informações sobre os horários e os
locais de realização das disciplinas e disponibilidade e atenção aos estudantes. O item de
menor média (2.35) foi relativo às orientações e divulgação sobre os serviços de assistência
estudantil (atendimento psicológico, odontológico, nutricional e de fisioterapia).

Gráfico 131 - Avaliação da coordenação de curso pelo coordenador

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico de curso (PPC)
?
2
Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas?
3
Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas no
PDI e no PPC?
4
Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas
(avaliação in loco do curso e Enade)?
5
Orientação sobre as atividades de ensino (projetos, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras)
desenvolvidas na UFMS?
6
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento psicológico,
odontológico, nutricional e de fisioterapia)?
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7
8
9

Disponibilidade e atenção aos docentes?
Disponibilidade e atenção aos estudantes?
Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos estudantes?

A autoavaliação da coordenação do curso de enfermagem foi condizente com a
avaliação dos discentes, sendo apontados como parcialmente insatisfatório os itens
divulgação do PDI, do PPC e das informações sobre os horários e os locais de realização das
disciplinas.
Gráfico 132- Avaliação da coordenação de curso pelos docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2)
Questões:
1
Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico de curso (PPC)
?
2
Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas?
3
Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas no
PDI e no PPC?
4
Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas
(avaliação in loco do curso e Enade)?
5
Orientação sobre as atividades de ensino (projetos, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras)
desenvolvidas na UFMS?
6
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento psicológico,
odontológico, nutricional e de fisioterapia)?
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7
8

Disponibilidade e atenção aos estudantes?
Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos estudantes?

Os docentes também avaliaram no geral de forma positiva a atuação da coordenação
do curso de enfermagem, com prevalência da resposta muito bom.
Tanto na visão dos discentes quanto docentes, a coordenação do curso de
enfermagem foi avaliada como muito boa, com destaque para a atenção dispensada no
atendimento ao corpo docente e discente.
4.2Curso de Fisioterapia
O Curso de Fisioterapia da UFMS é o primeiro curso caráter público em Mato Grosso
do Sul cuja proposta de formação está comprometida com os princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS). Pauta-se em um modelo inovador, contextualizado e afinado
com as Diretrizes Curriculares Nacionais e as políticas de saúde e educação (UFMS, 2017).
O curso de Fisioterapia foi implantado em 2008. Desde a sua criação, foi inserido no
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni. A primeira
turma do curso teve na seleção a relação de 36 candidatos para 1 vaga, a maior do processo
seletivo à época. O curso ganhou novos contornos, adequando-se às Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Fisioterapia (2002), com uma proposta de
formação inovadora (UFMS, 2014).
Quando implantado, o curso foi vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Em abril de 2017 houve uma nova restruturação da UFMS. O curso de Fisioterapia,
que até então fazia parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, auxiliou na criação do
Instituto Integrado de Saúde (Inisa).
4.2.1 Organização didático-pedagógica
Denominação do Curso: FISIOTERAPIA - BACHARELADO
Código E-mec: 115542
Habilitação: Bacharel em Fisioterapia
Grau Acadêmico Conferido: Bacharelado
Modalidade de Ensino: Presencial
Regime de Matrícula: Semestral
Tempo de Duração (em semestres):
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a) Proposto para Integralização Curricular: 10 Semestres
b) Mínimo CNE: 10 Semestres
c) Máximo UFMS: 16 Semestres
Carga Horária Mínima (em horas):
a) Mínima CNE: 4000 Horas
b) Mínima UFMS: 4000 Horas
Número de Vagas Ofertadas por Ingresso: 40 vagas
Número de Entradas: 1
Turno de Funcionamento: Matutino, Vespertino, Sábado pela manhã e Sábado à
tarde
Local (Endereço) de Funcionamento:
a) Unidade Setorial Acadêmica de Lotação: INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE
b) Endereço da Unidade Setorial Acadêmica de Lotação do Curso: Instituto Integrado
deSaúde (UFMS/Inisa) - Cidade Universitária s/n , Campo Grande - MS, 79070-900
Forma de ingresso: As formas de ingresso são regidas pela Resolução Coeg nº 269 de
1ºde agosto de 2013, (Capítulo IV – Art.18 e Art. 19). I - portadores de certificado de
conclusãodo ensino médio ou equivalente que tenham sido classificados em processo
seletivoespecífico; II - acadêmicos regulares, por transferência para cursos afins, mediante
existênciade vagas e por meio de processo seletivo; III - acadêmicos regulares, por
transferênciacompulsória para cursos afins, mediante comprovação de atendimento à
legislação específica;IV - portadores de diploma de curso de graduação, mediante existência
de vagas e por meiode processo seletivo; V - acadêmicos regulares de outras instituições,
mediante convênios ououtros instrumentos jurídicos de mesma natureza, com instituições
nacionais ouinternacionais; VI - portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou
equivalente,mediante convênios ou outros instrumentos jurídicos de mesma natureza
firmados com outrospaíses; VII - acadêmicos da Universidade, por movimentação interna
entre cursos, medianteexistência de vagas e por meio de processo seletivo; VIII - acadêmicos
da Universidade, porpermuta interna entre cursos afins, desde que satisfaçam os requisitos
definidos em normaespecífica; e IX - portadores de diploma de curso de graduação, para
complementação deestudos para fins de revalidação de diploma, desde que satisfaçam os
requisitos definidos emnorma específica (UFMS, 2018).
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4.2.1.1 Objetivos do curso e perfil do egresso
Conforme Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia, o perfil do egresso relacionase a um profissional generalista, humanista, crítico reflexivo, criativo, capacitado a atuar em
todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico. O profissional deve
apresentar uma visão global, respeitando os princípios éticos, bioéticos e culturais do
indivíduo e das coletividades. Deve ter como objeto de estudo o movimento humano em
todas as suas formas de expressão, com a meta de preservar, desenvolver e restaurar a
integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físicofuncional à eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes. O egresso
deve ainda ser capaz de ter como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas
formas, quer nas alterações patológicas e cinético-funcionais, quer nas suas repercussões
psíquicas e orgânicas. Ao mesmo tempo, o perfil desejado do egresso contempla a formação
do profissional fisioterapeuta com consciência crítica de si e de sua realidade, capacitado à
identificação das necessidades de saúde dos indivíduos e das coletividades. O perfil do
formado também relaciona-se a um profissional qualificado ao cuidado humano,
considerando as suas múltiplas dimensões e à resolução de problemas do mundo real
inerentes aos distintos espaços de produção de saúde e do cuidado cinéticofuncional. A
habilidade do profissional deve envolver as seguintes instâncias: técnicocientífica,
interpessoal, interprofissional, política, social, individual e coletiva. O fisioterapeuta deverá
ter capacidades profissionais rigorosamente construídas segundo critérios técnicos,
científicos, éticos e políticos, capazes de identificar e intervir sobre os fatores condicionantes
e determinantes da saúde cinético-funcional, com competência para atuar dentro dos
princípios do Sistema Único de Saúde. Para isso, há políticas de ensino, extensão e pesquisa
implantadas no curso, que proporcionam oportunidades de aprendizagem alinhadas ao
perfil do egresso.
Os objetivos gerais do curso de Fisioterapia são: Formar fisioterapeutas com visão
crítica e ampla, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento de competências, desde as
específicas para o exercício da Fisioterapia até a visão de mundo e sociedade, que atuem de
forma interdisciplinar e que concorram para a transformação da realidade, com autonomia
profissional, social e ética; Formar profissionais fisioterapeutas com competências para a
atenção integral à saúde cinético-funcional dos indivíduos e coletividades, com qualidade,
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eficiência e resolutividade; Formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades
profissionais e sociais, comprometidos com a realidade em que vivem, que estejam em
permanente atualização mediante as demandas do mundo do trabalho, das políticas de
saúde e do Sistema Único de Saúde, aptos a identificar as necessidades de saúde e a intervir
na saúde cinético-funcional das pessoas, considerando o processo saúde/doença/cuidado
em suas múltiplas dimensões, e concorrendo para a transformação da realidade, com
autonomia intelectual, social e ética.
Para implantação destes objetivos, os conteúdos essenciais para os cursos de
graduação em Fisioterapia devem estar relacionados com o processo saúde-doença do
cidadão, da família e da comunidade, integrados à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em Fisioterapia. A metodologias ativas
de ensino e as estratégias práticas (envolvendo tanto disciplinas, quanto projetos e estágios
em diversos cenários de prática) permitem aos acadêmicos a aquisição de competências
fundamentais ao futuro fisioterapeuta. Os conteúdos abordados durante o curso de
Fisioterapia da UFMS contemplam os seguintes eixos de conhecimento:Ciências Biológicas e
da Saúde; Ciências Sociais e Humanas; Conhecimentos Biotecnológicos; e Conhecimentos
Fisioterapêuticos.
Estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem são alicerçadas
na prática, na forma em que esta se dá no contexto real, possibilitando que o processo de
construção do conhecimento ocorra contextualizado ao futuro exercício profissional,
reduzindo as dicotomias teoria/prática e básico/profissional. Em contraposição a modelos
tradicionais de ensino, a prática é realizada pelo aluno desde o início do curso, atuando
como elemento problematizador para a busca do conhecimento. As metodologias de ensino
vinculadas aos docentes e às disciplinas do curso de Fisioterapia da UFMS vão além dos
aspectos das aulas e conteúdos trabalhados em sala. Os alunos são incentivados a participar
de eventos para buscar conhecimentos e atualizações com outros profissionais.
As habilidades profissionais e interpessoais do futuro fisioterapeuta são estimuladas
logo no início do curso, levando-se em consideração a integração do conhecimento de
diferentes disciplinas e da atuação prática em diversos cenários e níveis de atenção. Desde o
primeiro semestre do curso de Fisioterapia da UFMS, os alunos desenvolvem atividades
práticas de maneira integrada e inseridas na realidade do município. Esta dinâmica objetiva
promover a integração dos saberes trabalhados nas diferentes disciplinas. Tal método ocorre
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já na entrada do aluno no curso e os acadêmicos desenvolvem projetos comunitários junto a
diferentes grupos populacionais. Neste processo, busca-se a articulação dos conteúdos
trabalhados nas disciplinas, favorecendo a construção do conhecimento pautado na
realidade da saúde e da vida das pessoas. Para garantir a operacionalização da proposta, há
na organização curricular as disciplinas “Saúde e Cidadania” (I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII), que
permeiam o curso do primeiro ao oitavo semestre. Trata-se de disciplinas com
características de projetos de trabalho, com atividades teóricas e práticas aplicativas. Estas
disciplinas são chave para o desenvolvimento de ações interdisciplinares, pois permitem a
interação universidade-serviço-comunidade e o desenvolvimento de uma consciência
profissional capaz de favorecer mudanças no cenário da saúde local e legitimar o Sistema
Único de Saúde.
As estratégias para integração dos diferentes componentes curriculares representam
um conjunto de ações realizadas pelo Colegiado do Curso e pelo NDE, com a meta de
promover trabalhos colaborados entre os docentes responsáveis pelas disciplinas do curso.
As estratégias são planejadas no começo de cada semestre, situação onde os docentes são
reunidos para elaboração de práticas integradoras entre disciplinas e projetos. Professores
de cada semestre são estimulados a se reunirem constantemente, a fim de guiar conteúdo
trabalho em uma disciplina e reforçado em outra. Ao longo de cada semestre os alunos
realizam feedback das atividades desenvolvidas e propõem sugestões/aprimoramentos para
os anos seguintes.
Desde a criação do curso, os professores do curso de Fisioterapia têm o
entendimento de que a grade curricular não deve ser rígida, imutável. O curso, a grade
curricular e o projeto pedagógico devem, no entendimento dos docentes, ser moldados
conforme são atualizadas as demandas da sociedade e da profissão. Assim, o NDE do curso,
em conjunto com demais professores e técnicos, promoveu atualizações em 2009, 2014 e a
mais recentemente em 2018 – com início para o primeiro semestre de 2019. Para
acompanhar as constantes transformações no mundo do trabalho e na formação do
profissional fisioterapeuta, os docentes participam ativamente de espaços de discussão
sobre a formação na área da saúde, especialmente a Associação Brasileira de Ensino em
Fisioterapia (ABENFISIO) e a Rede Unida, estando portanto alinhados com as atuais
discussões éticas, sociais, científicas, legais e pedagógicas e apoiando-se em documentos já
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produzidos para implementar mudanças necessárias no projeto pedagógico do curso de
Fisioterapia da UFMS (UFMS, 2018).
A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da
organização didático-pedagógica do curso, no que diz respeito a políticas de ensino,
pesquisa e extensão.
Gráfico 133 - Avaliação das políticas de ensino pelos discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico?
2
Sua implantação no âmbito do curso?
3
Frequência com que a grade curricular é atualizada?
4
Adequação e qualidade da oferta de componentes curriculares na modalidade a distância?
5
Existência de programas de monitoria para as disciplinas?
6
Existência de programa de mobilidade acadêmica (nacional ou internacional)?

Em relação aos estudantes da Fisioterapia, a política de ensino foi avaliada como
satisfatória. O item pior avaliado foi a existência de programas de mobilidade acadêmica. No
entanto, os alunos reconhecem o esforço que a Universidade vem realizando para
potencializar as políticas de ensino, como por exemplo a realização do Integra no campus da
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Universidade, oportunizando a troca de saberes entre a comunidade acadêmica. Outro
ponto levantado pelos alunos é a necessidade de ampliação do número de bolsas e maior
divulgação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão entre os acadêmicos.
Sobre as políticas de ensino, não houve disponibilização de dados para o segmento
docentes por curso.
Gráfico 134 - Avaliação das políticas de pesquisa e inovação tecnológica pelos discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico?
2
Sua implantação no âmbito do curso?
3
Estímulo para a participação em projetos de pesquisa (PIBIC) e de inovação tecnológica (PIBIT) por
meio de programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento?

Em relação aos estudantes da Fisioterapia, a política de pesquisa e inovação
tecnológica foi avaliada como satisfatória de forma geral. No entanto, o item 3 foi pior
avaliado, enfatizando a necessidade de ampliação do número de bolsas e maior divulgação
dos projetos de ensino, pesquisa e extensão entre os acadêmicos.
Sobre as políticas de pesquisa e inovação tecnológica, não houve disponibilização de
dados para o segmento docentes por curso.
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Gráfico 135 - Avaliação das políticas de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte
pelos discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Divulgação no meio acadêmico?
2
Sua implantação no âmbito do curso?
3
Estímulo para a participação em projetos de extensão, cultura e esporte por meio de programas de
bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento?

Quanto à política de extensão, cultura e esporte, os alunos avaliaram como
satisfatório. É possível verificar uma satisfação maior com as atividades de extensão, se
compararmos com as atividades de pesquisa e inovação tecnológica, apresentadas nos
gráficos acima.
Sobre a política de desenvolvimento da extensão, cultura e esporte, não houve
disponibilização de dados para o segmento docentes por curso.
Como ações da organização didático-pedagógica do curso no que diz respeito a
políticas de ensino, pesquisa e extensão, a partir dos dados da última avaliação institucional,
onde os alunos apontaram a fragilidade em relação à divulgação dos projetos, o curso de
Fisioterapia por intermédio da Coordenação mobilizou os docentes quanto à ampliação da
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divulgação dos projetos, vagas e oportunidades dos alunos ingressantes conhecerem as
atividades desenvolvidas. Houve a ampliação do número de projetos desenvolvidos no Curso
pelos docentes.
4.2.1.2 Conteúdos curriculares e metodologia
O perfil profissional do egresso do curso e suas habilidades e competências são
apontados na Diretriz Curricular Nacional (DCN) do Curso de Fisioterapia. A Tabela abaixo
apresenta informações sobre os conteúdos curriculares da grade curricular implantada
(conforme PPC) e o desenvolvimento do perfil profissional do egresso.
Metodologia de ensino:As metodologias ativas problematizadoras assumem a realidade como ponto de
partida e chegada da produção do conhecimento, procurando entender os conteúdos já sistematizados
como referenciais importantes para a busca de novas relações. As práticas educativas são exploradas no
sentido de inserção crítica na realidade para dela retirar oselementos que conferirão significado e direção às
aprendizagens. As dimensões problematizadoras trabalhadas no curso procuram constituir mudanças
significativas na forma de conceber e concretizar a formação do aluno, configurando uma atitude
propositiva frente aos desafios contemporâneos. A formação por meio da prática inserida na realidade
significa construir um referencial orientador diferenciado para as decisões pedagógicas. A metodologia
atende ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento
das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente. Estimula a ação discente em uma
relação teoria-prática e é inovadora e embasada em recursos que proporcionam aprendizagens
diferenciadas dentro da área.
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem: O curso de Fisioterapia –
por meio de planos estipulados pelo NDE, realiza discussões com os professores e técnicos do grupo, a fim
de estimular o uso de TICs (internet, projetor multimídia, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e
outros) a fim de possibilitar diferentes experiências de aprendizagem.
Avaliação: As avaliações aplicadas no curso apresentam duas vertentes: uma somativa, que considera as
aquisições do aluno para a progressão nos semestres e neste sentido cada disciplina realiza no mínimo duas
avaliações regulares por semestre - além de uma avaliação optativa; e uma vertente formativa, que é
trabalhada durante o processo de inserção do aluno na realidade, dando subsídios para potencializar o seu
desenvolvimento pessoal e profissional - muitas vezes não mensurados pela avaliação somativa. O professor
deve discutir as avaliações acadêmicas, ou apresentar a solução padrão; divulgar as notas das avaliações
acadêmicas após a sua realização; e disponibilizar ao acadêmico as suas avaliações.
Estágio obrigatório: As especificidades dos estágios do curso de Fisioterapia estão de acordo com a
Resolução nº 107, Coeg, de 16 de junho de 2010, que regulamenta o estágio para os acadêmicos dos cursos
de graduação da UFMS. Em adição, os estágios do curso de Fisioterapia contemplam as legislações vigente
do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para esta prática (Resoluções COFFITO n° 431 e
432, de 27 de setembro de 2013). A resolução COFFITO n° 432 de 27 de setembro de 2013 estabelece que o
estágio curricular não obrigatório apenas poderá ser desenvolvido pelo acadêmico que esteja apto a cursar
o estágio obrigatório do curso – matriculado assim no penúltimo ou último ano do curso – e tendo concluído
todos os conteúdos teóricos inerentes à área de estágio e respeitando a jornada de até 30 horas semanais.
O estágio curricular obrigatório deverá ter supervisão direta por docente fisioterapeuta do curso,
devidamente contratado pela instituição de ensino superior com carga horária específica para esta
atividade, estando devidamente registrado no Sistema COFFITO/CREFITO. Existe uma Comissão de Estágio
(COE) composta por docentes, que orienta o estudante quanto a documentação (Resolução nº 9, de 28 de
fevereiro de 2018).
Atividades complementares: Atividades Complementares são atividades enriquecedoras e implementadoras
do perfil do formando e deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos,
competências e atitudes do acadêmico, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico, que serão
reconhecidas mediante processo avaliativo de acordo com regulamento próprio (Resolução nº 135, de 22 de
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novembro de 2018).
Trabalho de Conclusão de Curso: No curso de Fisioterapia, o TCC consiste em pesquisa científica, realizada
no formato de artigo (exceto os de delineamento de revisão bibliográfica e estudo de caso), o qual deverá
ser desenvolvido individualmente ou em duplas pelos alunos. No décimo semestre acontece a “Mostra de
TCC”, evento no qual todos os trabalhos são apresentados para bancas de avaliadores.
Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS): As disciplinas “Saúde e Cidadania” (I, II,
III, IV, V, VI, VII e VIII) permeiam o curso do primeiro ao oitavo semestre, com atividades caracterizadas
como "Atividade Integradora dos Conteúdos" e "Atividade de Interação Comunitária", com dinâmicas de
ensino-aprendizagem problematizadas a partir da realidade das pessoas, contextualizadas em diferentes
cenários sociais. Estas disciplinas são chave para o desenvolvimento de ações interdisciplinares, pois
permitem a interação universidade-serviço-comunidade e o desenvolvimento de uma consciência
profissional capaz de favorecer mudanças no cenário da saúde local e legitimar o Sistema Único de
Saúde.Dessa forma, o acadêmico está desde o primeiro semestre inserido em diferentes realidades das
práticas do profissional de saúde e do fisioterapeuta, em espaços que contemplem os equipamentos sociais
do município e o Sistema Único de Saúde.

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca das
disciplinas oferecidas no curso em 2018-1 e 2018-2.

Gráfico 136 - Avaliação das disciplinas e desempenho docente pelos discentes (2018-1)
Fonte: SIAI/AGETIC (2018-1).
Questões:
1
A disciplina em relação à adequação dos conteúdos à proposta do projeto pedagógico do curso (PPC)?
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2
A disciplina em relação à importância para a sua formação profissional?
3
A disciplina em relação à suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo?
4
A metodologia (atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo(a) professor(a) na disciplina?
5
A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações?
6
O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor multimídia, redes
sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar diferentes experiências de
aprendizagem?
7
O uso das TICs para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, a qualquer hora e
lugar?
8
A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca física e/ou
virtual?
9
A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de alunos para as aulas teóricas da
disciplina?
10
A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de alunos para as aulas práticas da
disciplina?
11
A adequação dos equipamentos, mobiliário e materiais de consumo em relação ao número de alunos
para as aulas práticas da disciplina?
12
O(a) professor(a) quanto à apresentação do Plano de Ensino?
13
O(a) professor(a) em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, uso de
atividades e recursos diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina?
14
O(a) professor(a) em relação à Pontualidade (cumprimento do horário das aulas)?
15
O(a) professor(a) em relação ao cumprimento da carga horária da disciplina?
16
O(a) professor(a) em relação à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da
sala de aula?
17
O relacionamento entre o(a) professor(a) e os(as) acadêmicos(as)?
18
O (a) professor(a) quanto ao cumprimento dos prazos previstos (até dez dias úteis após a sua
realização) para a divulgação/entrega das notas?

Em relação à disciplina/desempenho docente, os alunos classificaram como boa. Os
alunos identificaram como pontos que potencializam o processo de formação a apresentação do
plano de ensino, o cumprimento da carga horária nas disciplinas e a adequação dos conteúdos
ao PPC. Contudo, mesmo sendo classificados entre satisfatório e bom, as questões relacionadas
ao uso das TICs para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, assim
como a adequação dos equipamentos, mobiliário e materiais de consumo em relação ao número
de alunos para as aulas práticas da disciplina e o cumprimento dos prazos previstos (até dez dias
úteis após a sua realização) para a divulgação/entrega das notas foram pontos que precisam ser
melhorados. Em relação ao processo de avaliação, os alunos identificaram como sendo uma
fragilidade do curso, sendo necessário um alinhamento entre as disciplinas e uma atualização de
métodos para melhorar o processo de ensino. Além disso, julgaram que a carga horária das
disciplinas deveria ser ajustada de acordo com as atividades de cada disciplina.

Gráfico 137 - Avaliação das disciplinas e desempenho docente pelos discentes (2018-2)
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
A disciplina em relação à adequação dos conteúdos à proposta do projeto pedagógico do curso (PPC)?
2
A disciplina em relação à importância para a sua formação profissional?
3
A disciplina em relação à suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo?
4
A metodologia (atividades, técnicas, recursos) desenvolvida pelo(a) professor(a) na disciplina?
5
A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações?
6
O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor multimídia,
redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar diferentes
experiências de aprendizagem?
7
O uso das TICs para assegurar o acesso a materiais e recursos didáticos da disciplina, a qualquer hora e
lugar?
8
A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca física e/ou
virtual?
9
A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de estudantes para as aulas teóricas
da disciplina?
10
A adequação do espaço físico e mobiliário em relação ao número de estudantes para as aulas práticas
da disciplina?
11
A adequação dos equipamentos e materiais de consumo em relação ao número de estudantes para as
aulas práticas da disciplina?
12
Existência de disponibilidade das normas de segurança?
13
Acessibilidade?
14
O (a) professor(a) quanto à apresentação do Plano de Ensino?
15
O(a) professor(a) em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, uso de
atividades e recursos diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina?
16
O(a) professor(a) em relação à Pontualidade (cumprimento do horário das aulas)?
17
O(a) professor(a) em relação ao cumprimento da carga horária da disciplina?
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18
O(a) professor(a) em relação à disponibilidade para o atendimento aos estudantes, dentro e fora da
sala de aula?
19
O relacionamento entre o(a) professor(a) e estudantes?
20
O(a) professor(a) quanto ao cumprimento dos prazos previstos para a divulgação/entrega das notas?

Em relação à disciplina/desempenho docente de 2018/2, os alunos classificaram como
boa. Novamente, foi apontado pelos alunos a necessidade de respeitar o prazo de entrega de
notas e aumentar a bibliografia disponível na biblioteca.

Gráfico 138 - Avaliação das disciplinas e autoavaliação do desempenho docente pelos
docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018-2).
Questões:
1
A disciplina em relação à suficiência da carga horária conforme a complexidade do conteúdo?
2
Quanto a utilização de metodologia (atividades, técnicas, recursos) na disciplina?
3
A coerência entre o conteúdo ministrado na disciplina e as avaliações?
4
O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação - TICs (internet, projetor multimídia,
redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem e outros), na disciplina, para possibilitar diferentes
experiências de aprendizagem?
5
O material didático trabalhado na disciplina, considerando a acessibilidade da linguagem, à adequação
ao Plano de Ensino e ao PPC do Curso?
6
A disponibilidade da bibliografia da disciplina (indicada no plano de ensino) na biblioteca?
7
Quanto à apresentação do Plano de Ensino?
8
Em relação à qualidade didática (organização, domínio de conteúdo, uso de atividades e recursos
diversificados) das aulas ministradas nesta disciplina?
9
Sua pontualidade (cumprimento do horário das aulas) nas aulas presenciais?
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10
11
12

Em relação à sua disponibilidade para o atendimento aos estudantes?
Seu relacionamento com os estudantes?
Quanto ao cumprimento dos prazos previstos para a divulgação/entrega das notas?

Em relação àsdisciplinas e autoavaliação do desempenho docente, os docentes
classificaram como bom. Os itens pontualidade, disponibilidade e relacionamento com os
estudantes e entrega de notas foram considerados como muito bom. O item pior avaliado
foi a disponibilidade de bibliografia.
Gráfico 139 - Autoavaliação do desempenho discente

Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Participação e dedicação nos estudos e nas atividades em sala de aula?
2
Dedicação nos estudos e nas atividades extraclasse (fora da sala de aula)?
3
Pontualidade e permanência do início ao término das aulas?
4
Postura ética (respeito à coletividade, professores, colegas) nas atividades teóricas e práticas?
5
Habilidade/conhecimentos para utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)?
6
Assimilação dos conteúdos abordados?

Em relação ao desempenho discente, os acadêmicos avaliaram como bom. O item
assimilação dos conteúdos abordados, apesar de ser considerado como bom, foi o que
apresentou menor índice.

223

Gráfico 140 - Avaliação do desempenho discente pelos docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Participação e dedicação nos estudos e nas atividades presenciais e a distância?
2
Pontualidade e permanência do início ao término das aulas presenciais?
3
Relacionamento com os (as) professores?
4
Postura ética (respeito à coletividade, observância às normas internas e externas) nas atividades
teóricas e práticas?
5
Assimilação dos conteúdos abordados?

Em relação ao desempenho discente, os docentes avaliaram como bom. O item
Participação e dedicação nos estudos e nas atividades presenciais e a distância, apesar de
ser considerado como bom, foi o que apresentou menor índice.
Como ações realizadas para sanar fragilidades vistas em 2017 em relação ao
desempenho docente (avaliação), o Inisa e o curso de Fisioterapia oportunizaram a
capacitação docente por meio de oficinas sobre o processo de avaliação ministradas por um
convidado habilitado, oportunizando a troca de experiências. Além disso, foram realizados
momentos de construção coletiva entre os docentes quanto às integrações das disciplinas e
dos conteúdos abordados a fim de potencializar o aprendizado do aluno. O curso também
utilizou metodologias ativas para diagnóstico das fragilidades e potencialidades observadas
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pelos docentes e discentes para a partir destas propor ações de melhoria. Houve a
ampliação dos materiais e equipamentos para suporte nas aulas teóricas e práticas.
4.2.1.3 Apoio ao discente
Os estudantes do curso de Fisioterapia podem se candidatar aos programas de
assistência estudantil oferecidos para os estudantes do Inisa, apresentados no item 3.3.3.1.
A Tabela 30, a seguir, apresenta o número de estudantes beneficiados em 2018.
Tabela 30 - Auxílios recebidos por estudantes do curso de Fisioterapia
Tipo de auxílio

Número de estudantes

Bolsa permanência

30

Auxílio Moradia

5

Auxílio Emergencial

3

MEC Bolsa
Permanência

1

Bolsa PROMISAES

2

Bolsa Monitoria

3

Bolsa Extensão

16

Iniciação Científica

17

Auxílio Creche

0

Bolsa Esporte

2

Fonte: SISGBA – UFMS, 2018

Além disso, são oferecidas monitorias para apoio pedagógico do acadêmico nas
disciplinas com maior grau dificuldade. Em 2018-1, 6 disciplinas tiveram apoio de monitores,
e em 2018-2, 4 disciplinas.
A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca do apoio ao
discente.
Gráfico 141 - Avaliação das políticas de atendimento aos estudantes pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Programas de acolhimento e permanência (bolsas e auxílios)?
2
Programas de acessibilidade (adaptação de espaços, equipamentos adaptados as deficiências,
tecnologias assistivas)?
3
Apoio psicopedagógico?

Quanto às políticas de atendimento aos estudantes, apesar dos discentes terem
avaliado como parcialmente satisfatório e satisfatório, há a necessidade de reflexão sobre as
questões acima, principalmente em relação ao apoio psicopedagógico.
Sobre as políticas de atendimento aos estudantes, não houve disponibilização de
dados para o segmento docentes por curso.
Gráfico 142 - Avaliação da política institucional e ações de estímulo à produção estudante e
à participação em eventos pelos discentes
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Fonte: SIAI/AGETIC (2018).
Questões:
1
Apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local,
nacional ou internacional?
2
Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e internacionais?

Quanto à política institucional e ações de estímulo à produção estudante e à
participação em eventos, os discentes avaliaram como satisfatório. Analisando as questões
abertas, os alunos sugerem que seja ampliado o apoio para participação de eventos.
Sobre a política institucional e ações de estímulo à produção estudante e à
participação em eventos, não houve disponibilização de dados para o segmento docentes
por curso.
Conclui-se que o apoio psicopedagógico e as políticas de incentivo financeiro a
participação em eventos e produção acadêmica necessitam de maiores investimentos. Como
ações realizadas, foi realizado o incentivo da participação dos discentes em eventos pelos
docentes.
4.2.1.4 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa
O processo de avaliação do curso de Fisioterapiaé feito semestralmente, e tem seus
resultados divulgados pela Comissão Setorial de Avaliação, a cada ciclo, a toda comunidade
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acadêmica por meio de reuniões com o Conselho de Unidade, reuniões com os estudantes,
publicação de material impresso e digital, no site da Unidade e em redes sociais.
O Colegiado e o NDE de cada curso são estimulados a analisar e produzir ações
decorrentes dos resultados de avaliação interna e também dos resultados da avaliação
externa. A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da gestão
do curso e os processos de avaliação interna e externa.
Gráfico 143 - Avaliação do planejamento e o processo da autoavaliação institucional pelos
discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Atuação da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de sua unidade?
2
Estratégias desenvolvidas para a sensibilização e ampliação da participação nos processos de
autoavaliação institucional?
3
Meios de divulgação dos resultados da autoavaliação?
4
Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações
anteriores?

Os discentes de Fisioterapia consideraram o planejamento e o processo da
autoavaliação institucional como bom. Apesar disso, algumas fragilidades identificadas em
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avaliações anteriores ainda precisam ser contempladas. Houve relatos de dificuldades em
relação ao acesso do questionário pelo celular, além de julgarem o questionário muito
extenso e cansativo, sendo este um ponto desmotivador.
As ações realizadas relativas ao planejamento e avaliação institucional foram
descritas anteriormente.
4.2.2 Corpo docente e tutorial
O corpo docente dos cursos de graduação da UFMS é composto por docentes da
carreira do magistério superior (admitidos mediante aprovação em concurso público),
docentes substitutivos (contrato temporário), docentes visitantes e docentes voluntários.
O corpo tutorial da UFMS é composto por bolsistas, admitidos mediante edital de
processo seletivo, coordenado pela Sedfor, sem vínculo empregatício, conforme as
orientações emanadas do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e normas específicas
para a oferta de bolsas definidas no âmbito da Capes e do FNDE.
4.2.2.1 Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Os Colegiados de cursos de graduação da UFMS são órgãos deliberativos,
responsáveis pela gestão dos cursos e compostos, conforme o Regimento Geral da UFMS,
por no mínimo quatro e no máximo seis docentes e um represente discente.
O NDE não tem função deliberativa, mas exerce o importante papel de acompanhar o
processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do
curso. Segundo a Resolução COEG nº 167, de 24 de novembro de 2010, o NDE é composto:
I - pelo Presidente do Colegiado de Curso, que presidirá o Núcleo; e II
- por pelo menos quatro docentes pertencentes à Carreira do
Magistério Superior da UFMS, que ministram aula no curso.
§ 1º Preferencialmente, docentes que tenham participado do
Projeto Pedagógico do respectivo curso, desde a sua implantação.
§ 2º Para os cursos de tecnologia, 50% (cinquenta por cento) dos
docentes, preferencialmente, que tenham experiência profissional
fora do magistério.
§ 3º Para os cursos cujo quadro ainda seja insuficiente, poderão
participar docentes de cursos homônimos ou afins, nesta ordem de
preferência. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,
2010, p. 2).
A Tabela 31 apresenta a composição e estrutura do Colegiado e do NDE, por curso de
Graduação.

229

Tabela 31 - Número de docentes que compõem o Colegiado de Curso e NDE, Número de
Estudantesque compõem o Colegiado deCurso – Fisioterapia (Inisa) 2018.

Cursos

Número de docentes que compõem
o COLEGIADO DE CURSO

Número de estudantes
que compõem o
COLEGIADO DE CURSO

Número de docentes que
compõem o NDE

5

1

5

Curso
Fonte: UFMS, 2018

A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca da atuação
do NDE e Colegiado de Curso.

Gráfico 144 - Avaliação do NDE e Colegiado de Curso pelos discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Atuação do Núclero Docente Estruturante (NDE)?
2
Atuação do Colegiado de Curso?

Os alunos classificaram como bom a atuação do NDE e Colegiado de Curso.
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Sobre NDE e Colegiado de Curso, não houve disponibilização de dados para o
segmento docentes por curso.
O colegiado atual possui representatividade dos segmentos, reúne-se com
periodicidade determinada, sendo suas reuniões e as decisões associadas devidamente
registradas, havendo um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões, dispõe de
sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus processos e decisões e
realiza avaliação periódica sobre seu desempenho, para implementação ou ajuste de
práticas de gestão.
No NDE, seus membros atuam em regime de tempo integral, todos com titulação de
doutor, tem o coordenador de curso como presidente, atua no acompanhamento, na
consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica,
verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e
analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do
mundo do trabalho; e mantém parte de seus membros desde o último ato regulatório.
Quanto às ações realizadas, houve a realização de momentos de discussão entre
docentes e discentes para melhoria do Curso, além de fomentar reflexões sobre a prova do
ENADE a ser realizada pelos alunos. Outra medida foi a aplicação de provas anteriores do
ENADE para diagnóstico situacional específico.
4.2.2.2 Atuação do(a) coordenador(a) de Curso de graduação
Os(as) Coordenadores de curso de graduação, são eleitos pelos seus pares, entre os
escolhidos para compor o Colegiado de Curso. As funções da coordenação de curso são
definidas no Regimento Geral da UFMS e abrangem:
Art. 19. Ao Coordenador de Curso de Graduação compete:
I - elaborar os estudos necessários à compatibilização dos programas,
das cargas horárias e dos planos de ensino das disciplinas
componentes da estrutura curricular, de acordo com o Projeto
Pedagógico do curso;
II - encaminhar às Unidades da Administração Setorial as demandas
de oferecimento de disciplinas;
III - acompanhar a execução do Projeto Pedagógico do curso;
IV - orientar e acompanhar a vida acadêmica;
V - acompanhar o desempenho dos estudantes do curso,
encaminhando relatório ao Colegiado;
VI - assessorar as Unidades da Administração Central e da
Administração Setorial em assuntos de administração acadêmica;
VII - coordenar a matrícula dos estudantes de seu curso;
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VIII - assessorar as Unidades da Administração Setorial que oferecem
disciplinas ao curso, bem como os respectivos professores, na
execução do projeto pedagógico do curso e demais normas emitidas
pelo Colegiado de Curso; e
IX - zelar pelas informações mantidas no Sistema de Controle
Acadêmico.
O Coordenador do Curso de Fisioterapia é professor associado, com regime de
trabalho integral. A seguir será apresentada a percepção da comunidade acadêmica acerca
da atuação do Coordenador de Curso.
Gráfico 145 - Autoavaliação da Coordenação de Curso

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico de curso (PPC)
?
2
Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas?
3
Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas no
PDI e no PPC?
4
Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas
(avaliação in loco do curso e Enade)?
5
Orientação sobre as atividades de ensino (projetos, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras)
desenvolvidas na UFMS?
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6
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento psicológico,
odontológico, nutricional e de fisioterapia)?
7
Disponibilidade e atenção aos docentes?
8
Disponibilidade e atenção aos estudantes?
9
Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos estudantes?

O coordenador do curso de Fisioterapia classificou de forma geral sua atuação como
bom. Os itens a melhorar são Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação
institucional e das avaliações externas e Orientações e divulgação sobre os serviços de
assistência estudantil. Ressalta-se a demanda de atividades que o coordenador do curso
apresenta, além das atividades como docente.
Gráfico 146 - Avaliação da Coordenação de Curso pelos discentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico de curso (PPC)
?
2
Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas?
3
Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas no
PDI e no PPC?
4
Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas
(avaliação in loco do curso e Enade)?
5
Orientação sobre as atividades de ensino (projetos, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras)
desenvolvidas na UFMS?
6
Orientações sobre as atividades de pesquisa (projetos, PIBIC, PIBITI, entre outras) desenvolvidas na
UFMS?
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7
Orientações sobre as atividades de extensão (projetos, eventos, ações de cultura e esporte, entre
outras) desenvolvidas na UFMS?
8
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento psicológico,
odontológico, nutricional e de fisioterapia)?
9
Disponibilidade e atenção aos estudantes?
10
Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos estudantes?

Na opinião dos discentes, a coordenação de curso foi avaliada como satisfatória. Os
itens que precisam ser melhor trabalhados são Orientações sobre as atividades de pesquisa
desenvolvidas na UFMS e Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência
estudantil, este último em acordo com a resposta de autoavaliação da Coordenação. Ao
analisar as questões abertas, há elogios relacionados principalmente a organização e
disponibilidade, porém há a necessidade de maior divulgação de projetos e serviços de
assistência estudantil.
Gráfico 147 - Avaliação da Coordenação de Curso pelos docentes

Fonte: SIAI/AGETIC (2018)
Questões:
1
Divulgação do projeto de desenvolvimento institucional (PDI) e do projeto pedagógico de curso (PPC)
?
2
Divulgação das informações sobre os horários e os locais de realização das disciplinas?
3
Gestão do curso considerando as ações propostas para o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas no
PDI e no PPC?
4
Gestão do curso considerando os resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas
(avaliação in loco do curso e Enade)?
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5
Orientação sobre as atividades de ensino (projetos, aulas de campo, PET, PIBID, entre outras)
desenvolvidas na UFMS?
6
Orientações e divulgação sobre os serviços de assistência estudantil (atendimento psicológico,
odontológico, nutricional e de fisioterapia)?
7
Disponibilidade e atenção aos estudantes?
8
Resolução dos problemas e/ou solicitações apresentados pelos estudantes?

Na opinião dos docentes, a coordenação de curso foi avaliada entre bom e muito
bom. Destaca-se que o item Disponibilidade e atenção aos estudantes apresentou média 5
(muito bom). Em consonância com as opiniões acima descritas, o item Orientações e
divulgação sobre os serviços de assistência estudantil precisa ser melhor trabalhado.
Como ações realizadas,houve maior orientação em relação às atividades de ensino,
pesquisa e extensão e envolvimento dos alunos nos processos de reformulação do PPC e
grade curricular na ocasião de reformulações.
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5 BALANÇO CRÍTICO
O balanço crítico consiste na autoavaliação da realização do planejamento e
execução das ações de autoavaliação na unidade, permitindo a autoanálise da CSA sobre o
que foi desenvolvido em 2018.
O processo de avaliação foi intensamente incentivado pela CSA Inisa. Apesar disso, a
CSA Inisa elencou pontos negativos relativos ao processo de autoavaliação, incluindo a falta
de representante discente na referida comissão, a baixa adesão em 2018/2, a desmotivação
da comunidade interna em responder as questões devido à pouca resolutividade das
questões que são pontuadas, a falta de dados/indicadores disponíveis assim como seu
acesso dificultando o trabalho da CSA, problemas referentes ao acesso aos dados via SIAI, a
mudança e a extensão do modelo de relatório de avaliação institucional, a falta de
envolvimento dos docentes quanto à participação na avaliação e à mobilização dos discentes
e técnicos, a falta de informações para toda comunidade UFMS sobre os motivos da
extensão da avaliação por parte da CPA e a falta de clareza de algumas questões levando em
consideração a quantidade de pessoas que responderam “não se aplica” no questionário.
Como pontos positivos, destacam-se a maior divulgação da avaliação em 2018 com o
uso de diferentes meios de comunicação em especial as redes sociais/virtuais, o maior
auxílio dos estudantes quanto à mobilização, a ausência do bloqueio do sistema SISCAD em
2018/2 e algumas melhorias realizadas na Unidade a partir de autoavaliações anteriores.
Como ações em 2019, espera-se maior estímulo a todos segmentos com o uso de
outros meios de comunicação, maior auxílio dos centros acadêmicos para mobilização dos
discentes, maior sensibilização dos docentes para participação e mobilização, criação de um
seminário de avaliação para iniciar uma cultura avaliativa no Inisa, uso de outros meios de
devolução dos dados do relatório para comunidade Inisa, manutenção da reunião anual no
Inisa com representantes de todos segmentos para apresentação do relatório de avaliação
institucional, auxílio da CPA quanto à disponibilização de materiais, inserção dos
representantes discentes de graduação e pós-graduação (a espera da indicação do DCE),
inserção de um técnico administrativo para substituição da técnica Nadia Scheeren (não faz
parte mais do Inisa) e sugestão para CPA e AGETIC quanto à maior clareza de informações
sobre a avaliação e à mudança do layout do sistema para facilitação do preenchimento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório apresenta uma análise completa da situação atual do Inisae de seus
respectivos cursos.
Sua leitura é essencial para a comunidade acadêmica e, em especial, aos membros
dessa comunidade que atuam na gestão das unidades e cursos, por permitir um processo
reflexivo que deverá voltar-se à melhoria da qualidade do planejamento, acompanhamento
e avaliação das ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão nas unidades – força motriz
para o desenvolvimento da UFMS.
Foram realizados nos itens anteriores deste relatório as análises dos resultados das
avaliações dos discentes, técnicos-administrativos, docentes, coordenadores e direção.
Destacam-se aqui alguns pontos positivos, incluindo boa relação entre os diversos
segmentos do Inisa especialmente a relação entre docentes e discentes, desempenho
docente nas disciplinas, desempenho da coordenação de cursos de graduação, atualização
da grade curricular do ensino da graduação, responsabilidade social do Inisa e qualidade das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Destacam-se também alguns pontos a serem melhorados, incluindo necessidade de
recursos humanos administrativos e docentes, quantidade de acervo na biblioteca,
desempenho nas avaliações externas (ENADE-Fisioterapia e Conceito CAPES-Pós), divulgação
de políticas, eventos, cursos, programas, editais, PDI/PDU, assuntos estudantis, atividades
de ensino, pesquisa e extensão e programas de mobilidade acadêmica para todos segmentos
(vide algumas discrepâncias de resultados entre os segmentos na avaliação), apoio
psicopedagógico, quantidade de bolsas (monitoria, mobilidade acadêmica), relação entre
pós-graduação stricto-sensu e graduação, falta de informações/indicadores disponíveis,
viabilização de publicação, infraestrutura (salas de aula, auditórios, salas de professores,
espaços de convivência, laboratórios, infraestrutura destinada à CSA, mobiliários
ergonômicos, limpeza e higiene), segurança, visualização dos discentes da pós-graduação na
comunidade Inisa, incentivo/suporte à mobilidade acadêmica e à internacionalização,
incentivo à participação dos discentes e técnicos-administrativos nas ações de gestão e
planejamento, acompanhamento de egressos e sustentabilidade financeira.
Após a CSA Inisa mostrar os resultados do processo de autoavaliação para os
representantes dos segmentos, algumas propostas de ações foram sugeridas para 2019 além
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das que constam no PDU, incluindo: buscar outras estratégias de meios de comunicação
para divulgar ações, editais, políticas e projetos; pedir maior auxílio dos centros acadêmicos
para divulgação dos projetos e representatividade discente; continuar encaminhando alunos
para PROAES para apoio psicopedagógico; criar um projeto do Inisa para apoio
psicopedagógico aos alunos; solicitar a ampliação do Inisa; criar ferramentas e indicadores
próprios do Inisa.
Além disso, algumas ações discutidas no Relatório de Avaliação Institucional de 2017
ainda precisam ser implantadas, incluindo: propor a realização de uma triagem inicial a
respeito da saúde mental dos acadêmicos, proporcionando assim a possibilidade de adoção
de metodologias diferenciadas no trato e/ou o encaminhamento ao setor competente de
acadêmicos com potenciais distúrbios; frente à demora quanto à validação de
representantes discentes em comissões do Inisa, mobilizar o DCE e verificar quais são as
soluções de melhoria da gestão do mesmo; montar grupos de saúde mental na Clínica Escola
Integrada para os acadêmicos do Inisa; propor a realização de uma apresentação geral das
atividades de pesquisa e extensão em uma "Semana Pedagógica" para que os docentes
possam ter mais interação e conhecimento das atividades a serem desenvolvidas e em
desenvolvimento de cada um.
Diante dos achados, a CSA Inisa pode concluir que algumas ações de planejamento
anteriores foram cumpridas, porém ações principalmente relacionadas à infraestrutura e
recursos (financeiros e humanos) ainda precisam ser melhor planejadas. Ressalta-se que o
Inisa é um Instituto recente e assim suas ações e metas foram recentemente formuladas.
Nesse sentido, o relatório servirá como direcionador do planejamento da Unidade.
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