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A avaliação e suas finalidades 
 

O processo de gerar visão sistêmica tendo por referência a performance da organização como 

prestadora de serviços sociais é uma tarefa desafiadora, contudo, de enorme significado para a gestão 

universitária. Conceber os resultados expressos na avaliação da conformidade estratégica do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2014 indicadores da efetividade dos negócios institucionais 

permite à organização demarcar o posicionamento atual e futuro com o qual pretende consolidar a 

sua soberania como instituição pública fundamental à interação do Estado com a sociedade.  

O presente Relatório versa sobre a realização das metas pactuadas no PDI no exercício de 

2013, apresentando também os resultados dos indicadores de desempenho afetos às atividades de 

ensino, pesquisa e pós-graduação, extensão e apoio estudantil, gestão de pessoas e de patrimônio. 

Com efeito, a tendência da avaliação é demonstrar a relação entre empenho e desempenho, gerar 

reflexões e discernimentos sobre os fatores que acarretam as desconformidades estratégicas e 

consolidar a aprendizagem organizacional como instrumento de mudanças e de melhorias.   

 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Coordenadoria de Planejamento Institucional 

Divisão de Avaliação e Acompanhamento 

 

Campo Grande, maio de 2014. 
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Mensuração do Desempenho 
 
 

Para demonstrar os resultados quanti-qualitativos alcançados no Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI 2010-2014, exercício 2013, a equipe que coordenou o presente trabalho dividiu as 

dez Diretrizes que compõem o plano em quatro Áreas Estratégicas, quais sejam: Ensino de Graduação; 

Extensão e Apoio ao Estudante; Pesquisa e Pós-graduação e Fortalecimento Institucional.  

As Metas destas áreas foram submetidas às seguintes avaliações: 

 

 Análise do Nível de Alcance das Metas Pactuadas na Diretriz. Para aferir o nível de 

alcance das metas foram adotados os seguintes parâmetros: NA = Não Alcançada (< 

40% do quantitativo previsto da meta); PA = Parcialmente Alcançada (> 40% < 80% do 

quantitativo previsto da meta); AP = Alcançada Plenamente (>80% do quantitativo 

previsto da meta).  

 Análise Quantitativa da Matriz de Metas da Área Estratégica. Para demonstrar este 

desempenho, foram utilizados gráficos que representam o quantitativo absoluto e 

relativo do conjunto de metas em seus respectivos parâmetros (NA, PA, AP). O 

desempenho geral da área estratégica, por seu turno, será mensurado conforme o 

contingente de metas realizadas sobre o contingente total de metas previstas, 

considerando: Desempenho satisfatório (> 40% < 80% metas PA ou AP); Desempenho 

muito satisfatório (>80% metas AP) e Desempenho insatisfatório quando o 

contingente de metas não realizadas (NA) for igual < 40%. 

 Análise dos Indicadores de Desempenho da Área Estratégica. Considerado os 

resultados dos indicadores de desempenho que foram possíveis auditar; sublinhando 

que a ficha técnica do indicador foi adaptada em conformidade aos dados da pesquisa 

bibliográfica realizada pela equipe que desenvolveu o presente relatório.  
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           Nível de Alcance das Metas  
 

 
 Ensino de Graduação   
 

DIRETRIZ 1 – Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública 
PROGRAMA  META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Ampliação das 
Vagas de Ingresso 

Criar cursos superiores de graduação e 
tecnologia presenciais (diurno e noturno) 
de acordo com a demanda da sociedade. 

5 
 

9 
 

No ano de 2013 foram criados 9 novos cursos de graduação, atendendo as 
políticas nacionais de expansão do ensino superior público, e o fortalecimento 
dos campi do interior. São eles: Gestão Financeira/CPNA; Ciências 
Contábeis/CCHS; Educação no Campo/CCHS; Turismo/CCHS; Pedagogia/CPPP, 
Medicina/CPTL; Medicina Veterinária/CPAR Geografia/EAD; Educação 
Física/EAD. 

   

Aumentar o número de vagas nos cursos 
superiores de graduação (presencial) 230 540 

Com a criação dos novos cursos e a ampliação das vagas em cursos já 
existentes, a universidade expandiu o número de vagas para 540. Gestão 
Financeira: 50 vagas; Ciências Contábeis: 60 vagas; Educação no Campo: 150 
vagas; Pedagogia: 50 vagas; Turismo: 40 vagas; 
Medicina: 60 vagas; Medicina Veterinária: 40 vagas; Geografia: 40 vagas; 
Educação Física: 50 vagas. 

   

Ocupação de Vagas 
Ociosas 

 
Prover a ocupação das vagas ociosas. 100% 20,39% 

As vagas ociosas foram destinadas, por meio de Editais específicos 
(Verão/Inverno) para ingresso por Transferência de Outras IES e Portadores de 
Diploma.  

   

Redução das Taxas 
de Evasão 

Ampliar o quantitativo atual de bolsistas no 
programa Monitoria. 10% 0 Não houve ampliação.    

Manter o quantitativo atual de bolsas do 
programa PROMEP. 100% 100% Mantido o quantitativo de bolsas no âmbito do PROMEP (549 bolsas).    

Reduzir a taxa média de evasão. 5% 0 
Aprovação do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação Presenciais da 
UFMS, com efeitos a partir de 2014, (Resolução Coeg nº 269/2013) que adota 
medidas para minimizar a evasão. 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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DIRETRIZ 2 – Reestruturação Acadêmico-Curricular 

PROGRAMA  META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 

NA PA AP 

Reestruturação dos 
Projetos 

Pedagógicos 

Implantar e avaliar os projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação, sua matriz 
curricular e metodologias implantadas. 

100% 100% Todos os cursos de Graduação presenciais e a distância têm seus Projetos 
Pedagógicos de Curso publicados em Resoluções do COEG e estão implantados.    

Viabilizar a implantação e manutenção de 
um Núcleo Docente Estruturante para 
acompanhamento dos projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação. 

100% 100% Todos os cursos de graduação estão com seus NDEs implantados e constituídos 
através de Instruções de serviço dos dirigentes das unidades de ensino.    

Reorganização dos 
Cursos de 

Graduação 

Ampliar o percentual de cursos de 
graduação com Conceito de Curso – CC 
igual ou maior que 4, no processo de 
avaliação/INEP. 

60% 0 
Meta não realizada. Na avaliação do ciclo 2009/2012 foram avaliados dezesseis 
cursos, sendo que dois aumentaram o CPC (Administração/CPAR: 2 para 3; 
Psicologia/CPAR: 2 para 3). 

   

Estabelecer indicadores mínimos de 
desempenho dos cursos de graduação para 
manutenção da oferta de vagas. 

1 0 Meta não realizada, o que reflete a necessidade de melhor utilização dos 
instrumentos e mecanismos de avaliação institucional    

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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DIRETRIZ 3 – Renovação Pedagógica da Educação Superior 

PROGRAMA  META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 

NA PA AP 

Articulação da 
Educação Superior 

com a Educação 
Básica 

Implementar Projetos/ Programas 
Institucionais que incentivem a 
integração da UFMS com a educação 
básica. 

1 1 

A Coordenadoria de Apoio à Formação de Professores tem assento no Fórum 
Estadual de Educação/SED-MS, organização que permite a interlocução efetiva 
com os Gestores da Educação Básica do Mato Grosso do Sul, e que define as 
demandas qualitativas e quantitativas da formação de professores. 

   

Atualização de 
Metodologias e 
Tecnologias de 

Ensino e 
Aprendizagem 

Manter o quantitativo de grupos PET.  18 18 Mantido o quantitativo dos grupos PET.    

Manter o quantitativo de grupos PET-
Saúde. 3 3 Mantido o quantitativo dos grupos PET-Saúde.    

Manter o quantitativo de grupos PIBID. 21 45 Ampliado o quantitativo dos grupos PIBID.    

Incentivar a criação de grupos PET.  5 0 A criação de novos grupos PET depende de Edital do MEC. Em 2013 não houve 
Edital para novos grupos.     

Incentivar a criação de grupos PET Saúde. 2 1 A criação de novos grupos PET depende de Edital do MEC. Em 2013 foi criado um 
grupo: PET-REDES.    

Incentivar a criação de grupos PIBID. 5 0 Não houve ampliação de grupos.    

Modernização e 
Dinamização do 

Sistema de 
Bibliotecas 

 

Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico 
para o sistema de Bibliotecas da UFMS. 12.000 21.548 

Aquisição do material bibliográfico para as Bibliotecas é efetuada por 
licitação/pregão. Em 2013 foram empenhados 21.428 exemplares de livros para 
as bibliotecas, adquirido 42 assinaturas de periódicos nacionais, e-books: 78 
títulos de livros em português na área de Direito da editora Elsevier e duas bases 
de dados da editora Springer Biomedical and Life Science e Computer Science ano 
2013.   

   

Estimular a frequência diária de usuários 
na Biblioteca Central. 1.350 1.008 A frequência média diária no período de jan. a dez. 2013 foi de 1008 usuários. 

Houve um acréscimo 3,92% comparando com o ano 2012.     

Ampliar o empréstimo de materiais 
bibliográficos. 3% 39,29% O total de empréstimos em 2013 foi de 153.560 e no ano de 2012 de 110.244. 

O acréscimo foi de 39,29%.    

Ampliar o acesso a bancos de dados 
diversificados disponibilizados no Sistema 
de Bibliotecas da UFMS. 

6% 0 Os dados de 2013 ainda não foram disponibilizados pela Capes.     

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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DIRETRIZ 4– Mobilidade intra e interinstitucional 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Mobilidade 
Estudantil 

Ampliar a oferta de vagas para 
mobilidade estudantil nacional. 101 104 Foi oferecida uma vaga por curso, totalizando cento e quatro vagas disponibilizadas 

aos acadêmicos de outras IES para a mobilidade na UFMS.    

Ampliar a oferta de bolsas para 
mobilidade estudantil nacional. 16 10 

Foram lançados dois editais em 2013 para a concessão de bolsas no âmbito do 
Programa ANDIFES/Santander com a oferta de dez bolsas. A greve de docentes e 
técnicos administrativos inviabilizou a inscrição de acadêmicos no Programa, 
registrando, por oportuno, que a UFMS elaborou um calendário acadêmico para 
reposição das aulas que não correspondeu ao ano civil. 

   

Estabelecer acordos de cooperação, 
convênios e/ou parcerias com 
universidades ou centros de pesquisa 
em âmbito nacional. 

5 2 A UFMS participa do Programa de Mobilidade Acadêmica/ANDIFES e do Programa 
de Mobilidade Acadêmica ANDIFES/Santander.    

Ampliar a oferta de vagas para 
mobilidade estudantil em âmbito 
internacional. 

60 49 A UFMS, como instituição receptora, ofertou quarenta e nove novas vagas no 
âmbito do PEC-G e do Programa de Mobilidade Mercosul (PMM).    

Ampliar o número de bolsistas na 
mobilidade estudantil em âmbito 
internacional 

40 120 Os bolsistas foram contemplados com bolsas do Programa Ciências Sem Fronteiras.    

Estabelecer acordos de cooperação, 
convênios e/ou parcerias com 
universidades ou centros de pesquisa 
em âmbito internacional. 

10 17 

A mobilidade em âmbito internacional foi viabilizada pelo programa Ciências Sem 
Fronteiras e ocorreu em doze países: Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido. Houve, ainda, a 
celebração de quatro protocolos de intenções firmados com a China (Hubei 
University), Argentina (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Ayres), EUA (Universidade de Washington), Itália (Universita degli Studi di Torino) e 
a manutenção dos convênios com o Ciência Sem Fronteiras, Programa de 
Mobilidade Mercosul e Santander Universidades. Abertura de convênio com o 
Erasmus Mundus – Projeto Ibrasil para mobilidade 2014 a 2017. 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente.  
Fonte: PREG, RTR. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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Extensão e Apoio Estudantil 
 

DIRETRIZ 5– Compromisso Social da Instituição 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Apoio ao Estudante 
 
 

Realizar levantamentos anuais do perfil 
socioeconômico dos acadêmicos 
solicitantes de programas assistenciais. 

4.500 4.112 

Anualmente são realizados estudos do perfil socioeconômico dos acadêmicos 
solicitantes dos benefícios: Bolsa Permanência, Auxílio-alimentação, Restaurante 
Universitário, Kit Instrumental e Incentivo à Participação em Eventos (Ipev). Em 
2013 foram recebidos e analisados, 4.112 formulários de solicitações de benefícios 
de assistência Estudantil (Bolsa Permanência, Auxílio Alimentação e/ou Restaurante 
Universitário e Kit Instrumental) e 434 Incentivo a Participação em Eventos- Ipev. 
Foi realizado apenas um processo seletivo em 2013, pois, em função da greve de 
2012, houve continuidade das Ações até o mês de maio/2013.  Consideramos que a 
meta não foi atingida plenamente devido à concentração de todas as Ações em um 
mesmo edital, principalmente no que se refere ao Restaurante Universitário. 
Observamos que houve um número expressivo de solicitações submetidas no Sig 
Proj, porém, houve redução da quantidade de formulários entregues para análise. 
Em julho de 2013, após manifestação discente argumentando exigência excessiva 
de documentação para a utilização do RU, houve liberação da Ação para todo aluno 
de graduação, que passou a ter sua alimentação (café da manhã e almoço) 
subsidiada pela Instituição, não sendo mais critério para participação dessa Ação 
(RU) a avaliação socioeconômica.    

   

Ampliar o quantitativo de acadêmicos 
beneficiados com a Bolsa Permanência  1.556 1.745 

Com o objetivo de garantirmos que os alunos com maior vulnerabilidade 
socioeconômica tenham prioridade no acesso às Ações de Assistência Estudantil, 
minimizarmos o alto índice de indeferimento nas solicitações de benefícios por 
documentação incompleta e preenchimento incorreto do formulário, no ano de 
2013, propusemos a alteração no edital de seleção para os benefícios assistenciais.  
Além de concentrarmos um maior número de ações em um mesmo edital, 
facilitarmos o preenchimento com uma escrita mais clara e detalhada, 
disponibilizarmos os modelos dos documentos em anexos, também alteramos os 
critérios para acesso às Ações que passaram a ser por um sistema de pontuação, o 
que nos permitiu ranquear os alunos com perfil de maior vulnerabilidade. Ressalta-
se que esse trabalho contribuiu significativamente para diminuir o índice de 
indeferimento, porém detectamos que em relação ao Restaurante Universitário, 
houve diminuição na entrega do formulário para análise. Posteriormente, os 
acadêmicos alegaram que a documentação exigida era demasiada, por se tratar de 
direito básico 

   

 
 
 
 

Continua 
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Apoio ao Estudante 
 
 

Ampliar o quantitativo de acadêmicos 
beneficiados com o Auxílio-
alimentação. 

1.497 5.248 

Desde novembro de 2011, os acadêmicos da Cidade Universitária passaram a acessar 
a ação alimentação através do Restaurante Universitário. Em julho de 2013, foi 
eliminado o processo de seleção para a utilização do RU, sendo que, todo aluno de 
graduação passou a ter sua alimentação subsidiada parcialmente pela instituição. 
Foram cadastrados 3.470 alunos que passaram a ter direito de usufruir de café da 
manha e almoço diariamente. Foram servidos durante o ano de 2013, 6.023 cafés da 
manhã e 177.996 almoços.  Os Câmpus que ainda não possuem Restaurantes 
Universitários são atendidos com o auxílio-alimentação em espécie. 

   

Ampliar o número de acadêmicos 
beneficiados com a ação: Incentivo à 
Participação em Eventos. 

330 329 

A prioridade quanto ao recebimento do auxílio financeiro é para aqueles que irão 
apresentar trabalho científico. Em 2013 do total de acadêmicos participantes da 
Ação 199 apresentaram trabalhos e 130 participaram sem apresentação de 
trabalhos. Observamos aumento de 58% nas solicitações de IPEV em relação ao ano 
de 2012. 

   

Ampliar a oferta de bolsas para 
acadêmicos desenvolverem atividades 
de Ensino em benefício dos discentes 
em vulnerabilidade socioeconômica 
(Nivelamento, Língua Estrangeira e 
Informática). 

400 42 

Apesar de constatarmos por meio de análise do histórico escolar a necessidade do 
oferecimento de cursos de nivelamento para os acadêmicos, especialmente aqueles 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não cumprimos a meta devido à 
pouquíssima participação dos Campus e Cidade Universitária na apresentação de 
projetos para a realização da Ação. Outro fator que colaborou para o não alcance da 
meta foi a sobrecarga de trabalho acumulada devido a extensa greve das IFES no ano 
de 2012, sendo a Ação oferecida somente no segundo semestre de 2013. 
Constatamos a necessidade de avaliarmos a eficiência/eficácia da Ação para o ano 
de 2014. Com relação ao oferecimento de bolsas para acadêmicos ministrarem 
atividades em língua estrangeira, houve oferecimento da Ação apenas no Câmpus de 
Aquidauana. Não houve oferecimento de cursos de informática. 

   

Ampliar o número de acadêmicos 
atendidos na ação Apoio Pedagógico 
(Nivelamento, Língua Estrangeira e 
Informática). 

1.400 359 

Torna-se necessário destacar que a ação Apoio Pedagógico é desenvolvida em 
diversas modalidades, apoiando acadêmicos em necessidade de nivelamento, em 
projetos de ensino, aquisição de materiais e/ou equipamentos, incentivo a 
participação em eventos, locação de transporte para participação em eventos 
científicos, entre outros. Com relação ao Projeto de Nivelamento, (Ação 
desenvolvida a partir de uma parceria Preg/Preae), apesar de constatarmos por 
meio de análise do histórico escolar a necessidade do oferecimento de cursos de 
nivelamento para os acadêmicos, especialmente aqueles em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, não cumprimos a meta devido à pouquíssima 
participação dos Câmpus e Cidade Universitária na apresentação de projetos de 
ensino para a realização da Ação.  
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Apoio ao Estudante 
 
 

   

Outro fator que colaborou para o não alcance da meta foi a sobrecarga de trabalho 
devido a extensa greve das IFES no ano de 2012, possibilitando a oferta de 
nivelamento somente no segundo semestre de 2013, mais precisamente nos meses 
de agosto a novembro de 2013.  Constamos a necessidade de avaliarmos a 
eficiência/eficácia da Ação para o ano de 2014. Quanto ao oferecimento de projetos 
de língua estrangeira, houve oferecimento da Ação apenas no Câmpus de 
Aquidauana. Não houve oferecimento de cursos de informática, porém houve 
registro de 37.817 alunos que utilizaram os laboratórios de informática instalados 
em todos os Câmpus e na Cidade Universitária. 

   

Ampliar o número de cursos de 
graduação atendidos pela ação Apoio 
Pedagógico com a aquisição de Kits 
Instrumentais. 

12 9 
No ano de 2013, foi possível atender com a Ação Kit Instrumental 9 cursos de 
graduação: Arquitetura, Artes Visuais, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Medicina, Música, Física e Odontologia 

   

Ampliar o número de alunos atendidos 
em Projetos de Ensino na Ação 
Assistência à Saúde e ao Desporto. 

1.500 2.259 

Foram executadas 5 Ações de projetos de ensino nos seguintes cursos: nutrição, 
fisioterapia, odontologia, música e física. O número elevado em relação a meta 
traçada justifica-se pelo total de acadêmicos alcançados com o projeto de ensino do 
curso de música (aproximadamente 2000) devido a sua particularidade de promover 
eventos envolvendo toda a comunidade acadêmica, a exemplo de concertos, 
workshops, etc. A priori esses projetos foram articulados para acontecer na Cidade 
Universitária, porém pretende-se que a ação seja extensiva a todos os Câmpus. 

   

Ampliar o suporte médico, 
odontológico e psicológico. 400 511 

Na área da saúde, os encaminhamentos médicos eram realizados via Hospital 
Universitário, porém houve significativa redução no número de encaminhamentos 
médicos em função da dificuldade de agendamento após a implantação do Sistema 
de Regulação de Vagas – SIS-REG do Sistema Único de Saúde/SUS. O atendimento 
odontológico é realizado diretamente na Clínica de Odontologia da FAODO. O 
atendimento psicológico é realizado pelas profissionais de psicologia lotadas na 
Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas – Diaf/CAE, com exceção dos Câmpus 
de Corumbá e Três Lagoas que conta com esse profissional em seu quadro.   

   

Ampliar o número de visitas às Escolas 
Públicas do Ensino Médio com a Ação 
Orientação Profissional. 

15 0 

Meta não realizada. A vigência do Programa de Extensão “Orientação profissional – 
Uma interface do Ensino, Pesquisa e Extensão”, onde estava previsto o Projeto Feira 
das Profissões e consequentemente a Ação Orientação Profissional, expirou em 30 
de junho de 2012, não sendo renovado. 

   

Ampliar o número de acadêmicos 
participantes em ações culturais e 
desportiva que envolvam a 
comunidade universitária e externa à 
UFMS, por meio de projetos de 
extensão ou ensino. 

12.000 25.499 

46 projetos, tanto na área de cultura quanto do desporto, foram contemplados com 
recursos do PNAES no ano de 2013. Os projetos registraram a participação de 
aproximadamente 25.499 discentes de graduação nas diferentes ações. O número 
expressivo em relação a meta estabelecida, se deu em função da grande 
rotatividade de acadêmicos nos projetos do desporto (15 projetos, 15.524 alunos 
atendidos). 

   

Continua 
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PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Apoio ao Estudante 
 
 

Revitalizar espaços voltados ao 
atendimento ao estudante na 
promoção da assistência acadêmica. 

10 11 

No ano de 2013 deram continuidade as revitalizações iniciadas no ano de 2012, a 
exemplo de: reforma do Dojô, iluminação ginásio coberto da unidade 7, revitalização 
das quadras de areia, reformas das quadras cobertas: tênis e poliesportivas, 
iluminação nas quadras do projeto Córrego Bandeira, reforma dos banheiros e 
vestiários do projeto Córrego Bandeira, iluminação e pintura da quadra do 
Moreninho, impermeabilização do Morenão e DIAA- Morenão e o Restaurante 
Universitário de Três Lagoas. 

   

Realizar, na Sede e nos Câmpus, 
levantamento anual dos acadêmicos 
com necessidades educacionais 
especiais para serem atendidos na 
Acessibilidade. 

03 11 

Meta realizada. Através do apoio do Núcleo de Tecnologia da Informação/NTI foi 
possível verificar o quantitativo de alunos da Cidade Universitária e dos Câmpus que 
no ato da matrícula afirmaram possuir algum tipo de deficiência. Chegou-se a um 
total de 318 alunos. A partir do resultado, foi realizada uma intervenção, via 
telefone, e a maioria dos acadêmicos relataram que possuíam baixa visão, usavam 
óculos e que não necessitavam de atendimento especializado. Atualmente (2013) 
temos registro de 55 alunos que apresentam algum tipo de deficiência e desses 5 
necessitam de atendimento: 4 da Cidade Universitária e 1 do Câmpus de Naviraí. É 
oferecida a orientação aos acadêmicos com deficiência, aos coordenadores, 
professores, bolsistas e familiares. Foi elaborado documento de orientação aos 
envolvidos no processo de ensino aprendizagem dos alunos, informando como deve 
ser trabalhados os conteúdos em aulas e como os pais podem facilitar para a 
aprendizagem desses alunos. 

   

Consolidação da 
Extensão 

Universitária 
 

Elaborar programas e editais que 
promovam a articulação da extensão 
com áreas de ensino de graduação, de 
pós-graduação e pesquisa. 

26 4 

Em 2013 foram criados 4 Programas aprovados no Edital PROEXT/SESu/MEC. Os 36 
programas que estavam em andamento em 2012 foram concluídos e/ou 
continuaram em andamento em 2013. A atual gestão da PREAE entendeu que em 
2013 a prioridade seria incentivar as ações propostas nas modalidades Projeto, 
Curso e Eventos. Para 2014 será publicado Edital específico para a submissão de 
Programas. Não foi possível mensurar um quantitativo de da participação de TCC's e 
dissertações relacionadas à extensão, porém esse número corresponde 
aproximadamente ao realizado em 2012. 

   

Ampliar a oferta de bolsas de extensão 
com fomento interno (F. I) e externo 
(F. E). 

270 292 

Embora, o número de ações de Extensão tenha sido menor do que no ano anterior, 
houve um número maior de acadêmicos interessados em serem bolsistas de 
extensão (400) . Houve também um significativo aumento na participação de 
bolsistas nos projetos e programas de extensão. Diversas ações de extensão foram 
contempladas por editais externos (PROEXT, CAPES, SDH, etc), possibilitando o 
aumento significativo de recursos.  

   

Fortalecer a relação universidade – 
sociedade. 85 351 

A quantidade de projetos de extensão realizada no ano de 2013, foi muito superior à 
meta prevista por causa da divulgação abrangente ocorrida por meio da internet e 
“in loco” nos campi da UFMS, resultando na ampla participação da comunidade 
universitária interna e externa. 
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Continuação 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES Nível de Alcance da Meta 

NA PA AP 

Consolidação da 
Extensão 

Universitária 
 

Socializar os resultados das ações 
extensionistas.  31 149 

O 7º ENEX “Encontro de Extensionistas da UFMS” contou com participação de todas 
as Unidades da UFMS e na oportunidade foram apresentados 149 trabalhos 
relacionados às atividades de extensão.  Houve a criação da "Revista Eletrônica de 
Extensão/SINAPSE UFMS e Sociedade", cuja previsão é de 8 trabalhos publicados a 
cada edição. No ano de 2013 foram publicadas 4 edições, sendo a primeira em 
julho/agosto/2013. Houve a participação de acadêmicos e docentes da UFMS na 
realização do VI SEREX “Encontro de Extensão Universitária da Região Centro Oeste” 
com aprovação de 29 trabalhos na UFGD. Neste ano (2013), ocorreu a participação 
da equipe técnica da PREAE em todos os Campus do interior realizando oficinas de 
orientação na formulação de novas propostas de extensão, bem como 
acompanhamento “in loco” das atividades de extensão dos Campi Universitários.   

   

Promover ações de incentivo à 
extensão na área de desporto e 
cultura. 

40 73 

- Desporto: Em 2013 foram oferecidas onze atividades gratuitas de desporto e o 
considerável crescimento ocorreu devido ao aumento no número de vagas e de 
atividades oferecidas. Também foram realizados dois eventos nos campus do 
interior e cinco em Campo Grande, por meio de Projetos de Desporto. Nos dez 
campus do interior foram instaladas academias ao ar livre e na cidade universitária 
(Campo Grande) foram revitalizadas as quadras de areia, de tênis, de multiuso, o 
ginásio coberto e o dojô. 
- Cultura: No ano de 2013 foi oferecido cinco oficinas/atividades gratuitas à 
comunidade acadêmica, oportunizando aos alunos interessados em participar como 
bolsistas. Festival de Teatro no câmpus de Três Lagoas, com a participação de mais 
de quarenta grupos nacionais; espetáculo teatral no câmpus de Ponta Porã, com a 
peça: O Menino Maluquinho; Dez Concertos Modernistas, atenderam a comunidade 
acadêmica, como também instituições públicas municipal, estadual e federal; Dois 
Circuitos Universitários Musical – Show com o cantor e compositor Paulo Simões e 
Banda Muchileiros, com entrada franca em oito câmpus do interior;  21° Festival 
Universitário da Canção;  Projeto: Águas que Educam, projeto em parceria com a 
PREG/UFMS, - Exposição Itinerante das Artes Plásticas sul-mato-grossense - O 
Pantanal e sua história na pintura sul-mato-grossense, apresentando mais de 70 
telas pertencentes ao acervo artístico do Instituto Gilberto Luiz Alves e o  
Crianceiras, espetáculo Poético–musical: com poemas de Manoel de Barros e música 
do cantor e compositor Márcio de Camillo, em cinco câmpus; Banda Sinfônica da 
UFMS – Nova temporada; Encontro de Coros Universitário: Movimento Coral da 
UFMS e Coral da UFMT;  Confraternização de FINAL DE ANO. Turnê em quatro 
Campus, com a cantora e compositora Sul-mato-grossense “DELINHA”; Seis edições 
do 18 EM PONTO, uma série de Concertos, apresentando convidados ligados a 
música erudita, fazendo parte das atividades do Programa de Extensão Movimento 
Coral da UFMS. 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PREAE. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Pesquisa e Pós-Graduação 
 

DIRETRIZ 6 – Expansão e Fortalecimento da Pesquisa, Pós-Graduação, Tecnologia e Inovação e Suporte da Pós-Graduação ao Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento Qualitativo dos cursos de Pós-Graduação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Pós-Graduação 

Implantar programas de pós-
graduação stricto sensu - mestrado 
acadêmico e profissionalizante, 
previamente submetidos à aprovação 
da CAPES. 

2 3 

Implantação dos cursos de Mestrado Profissionalizante em Saúde da Família (criado em 
2011), Computação Aplicada (criado em 2012), Letras em Rede Nacional (criado em 
2012). Aprovado pela Capes o Mestrado em Geografia/CPAQ , Mestrado em 
Bioquímica e Biologia Molecular e o Mestrado Profissional em Administração Pública 
em Rede Nacional. Não houve implantação destes cursos neste período. Mestrado 
acadêmico em Ciências Veterinárias está sendo avaliado pela Capes, em fase de 
diligência documental. 

   

Implantar programas de pós-
graduação stricto sensu – doutorados, 
previamente submetidos à aprovação 
da CAPES. 

4 2 

Implantação do curso de Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade (criado em 
2011) e Química (criado em 2012). Aprovado pela Capes o Doutorado em Letras/CPTL e 
o Doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular. Não houve implantação destes 
cursos neste ano. Doutorado em Ciências Veterinárias está sendo avaliado pela Capes, 
em fase de diligência documental. 

   

Elevar os conceitos dos programas de 
pós-graduação stricto sensu na 
avaliação periódica da CAPES. 

1 3 
No ano de 2013 foi divulgado o resultado da avaliação Trienal 2010-2012 da Capes. 
Elevaram os conceitos dos Mestrados em Administração, em Educação Matemática e 
em Letras.  

   

Ampliar as vagas nos cursos de pós-
graduação da UFMS. 74 68 O aumento das vagas se deu em virtude da constância do número de vagas de cursos já 

existentes e vagas provenientes de cursos de pós-graduação implantados neste ano.    

Ampliar o quantitativo de bolsistas de 
pós-graduação (mestrado e 
doutorado). 

50 599  Foram disponibilizadas 508 bolsas DS/CAPES, 79 bolsas via REUNI e 12 via PROPP.    

Revitalizar as instalações e a 
infraestrutura dos laboratórios que 
são utilizados pelos programas de 
pós-graduação da UFMS. 

7 9 

Os laboratórios revitalizados/adaptados foram: Laboratório da Base de Estudos do 
Pantanal (5); Laboratório de purificação de proteínas e suas funções Biológicas – 
LPPFB/CCBS; Laboratório de Química farmacêutica – LQF/CCBS; e Laboratório/sala de 
HPLC/LPPFB; Laboratório de Inteligência Artificial, Sistemas Digitais e Eletrônica de 
Potência (BATLAB); totalizando um valor de R$260.000,00 investidos. 
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PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Pós-Graduação 

Incrementar os cursos de pós-
graduação com a aquisição de 
equipamentos e materiais 
permanentes. 

5 25 

Os cursos de Pós-Graduação que foram contemplados com a aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes foram: Química; Geografia – CPTL; Biologia 
Animal; Biologia Vegetal; Ecologia; Farmácia; Saúde e Desenvolvimento na Região 
Centro-Oeste; Psicologia; Odontologia; Ciência Animal; Computação; Agronomia; 
Doenças Infecciosas; Educação Matemática; Educação – CPAN; Engenharia Elétrica; 
Eficiência Energética; Ensino de Ciências; Estudos Fronteiriços; Estudos de Linguagens; 
Letras; Matemática; Saúde da Família; Tecnologias Ambientais; Biotecnologia e 
Biodiversidade; Totalizando um valor de R$2.240.000,00, sendo R$ 1.240.000,00 do Pró-
equipamentos/CAPES, onde foram adquiridos 20 equipamentos de médio e grande 
porte pelo Edital Pró-Equipamentos 027/2013 da CAPES, beneficiando laboratórios de 
pesquisa ligados a 11 cursos de Pós-Graduação e R$ 999.500,00 com recursos da Pós-
Graduação. 

   

Viabilizar a contratação de 
professores visitantes para fortalecer 
os programas de pós-graduação. 

6 6 A contratação de professores visitantes tem sido fundamental para o incremento da 
pesquisa e do ensino tanto na graduação como na Pós-Graduação.    

Iniciação 
Cientifica 

Ampliar o quantitativo de bolsas na 
Iniciação Científica (PIBIC). 254 331 Foram contemplados 194 bolsistas no Programa de Iniciação Científica (PIBIC/CPNQ).    

Ampliar o quantitativo de bolsas na 
Iniciação Científica (PIBIT). 19 9 

Das 21 propostas aprovadas em 2013 o CNPQ financiou 09 bolsas; o número de 
propostas aprovadas mais do que dobrou, mas as cotas do CNPQ praticamente 
permaneceram a mesma. A iniciação científica não tem o costume de financiar bolsas 
de Iniciação Tecnológica com recursos próprios, mas se a demanda aumentar e o CNPQ 
manter o mesmo número de cotas, é de se pensar no próximo processo seletivo. 

   

Ampliar o quantitativo de bolsistas na 
Iniciação Científica com fomento 
interno. 

80 95 A UFMS contemplou 95 bolsistas.    

Socializar com a comunidade interna e 
externa os resultados das ações em 
Iniciação Científica (eventos). 

2 4 

O Encontro de Iniciação Científica da UFMS é realizado uma vez por ano, entre os meses 
de outubro ou novembro, com a participação dos orientadores e alunos (bolsistas e 
voluntários) do Programa Institucional de Bolsas da UFMS onde são apresentados os 
trabalhos desenvolvidos durante o período da bolsa. Com o objetivo de descentralizar e 
otimizar o acesso dos alunos e dos orientadores ao XIV Encontro de Iniciação Científica 
da UFMS, o evento em 2013 aconteceu nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, 
Três Lagoas e na cidade Universitária de Campo Grande. Essa nova experiência gerou 
menos custo para a iniciação científica já que grande parte dos alunos e seus 
respectivos orientadores não precisaram se deslocar para Campo Grande como nos 
eventos anteriores, gerando menos custos com diárias para professores e auxílio 
financeiro para alunos. 
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Continuação 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Residência 
Médica 

Viabilizar a participação de bolsistas 
no Programa Bolsa de Residência 
Médica  

126 114 
O NHU coordena a Residência Médica em parceria com a FAMED, havendo interesse e 
investimentos na organização destas Residências médicas com Organização de Serviço 
para cada Especialidade, sendo 18 especialidades 

   

Viabilizar a participação de bolsistas 
no Programa Bolsa de Residência 
Multiprofissional. 

1 41 A UFMS pela parceria PROPP/CCBS/NHU tem apoiado a organização pedagógica desta 
modalidade de Residências estabelecendo parcerias para realização da teoria e prática.     

Viabilizar a participação de bolsistas 
no Programa Bolsa de Residência 
Odontológica. 

1 6 Programa Cirurgia Buco Maxilo Facial atende as especialidades de Trauma no NHU 
(Pronto Socorro)     

Viabilizar a participação de bolsistas 
no Programa de Residência em 
Medicina Veterinária. 

5 11 Parceria FAMEZ e UFMS.    

Produção 
Científica 

Promover a expansão da produção 
científica. 1.885 4.728 

O aumento da produção vem sendo incentivado através do apoio a projetos de 
pesquisa; realização de eventos científicos; concessão de diárias e passagens para 
participação de pesquisadores em eventos nacionais e internacionais; apoio à tradução 
e publicação de artigos em periódicos especializados; estabelecimento de parcerias com 
outras instituições e da formação de redes de Pesquisa; melhoria da Infraestrutura de 
Pesquisa; aquisição de materiais de consumo para os laboratórios; aquisição do sistema 
de atualização Científica “UP TO DATE” utilizado nas Residências Médicas e nos 
Programas de Pós-Graduação na área da Saúde. 

   

Capacitação 
Docente 

Oportunizar e incentivar a 
qualificação do corpo docente, 
ampliando o quantitativo de 
professores doutores. 

17 20 

Capacitação docente: 
Estágio Pós Doutoral em Instituição Nacional: 5; (em andamento); 
Estágio Pós Doutoral em Instituição estrangeira: 11 (em andamento; 
Doutorado em Instituição Nacional: 73 (em andamento); 
Doutorado em Instituição estrangeira: 3 (em andamento); 
Doutorado em Instituição Nacional: 13 (concluído) 
Pós Doutorado em Instituição Nacional: 4 (concluído) 
Estágio Pós Doutoral em Instituição estrangeira: 3 (concluído) 
Total em andamento: 92 
Total concluído: 20 
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Continuação 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Inovação 
Tecnológica e 

Interação 
UFMS/Empresas 

Realizar eventos relacionados à 
inovação, propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia. 

10 7 

Foram realizados os seguintes eventos: Curso: Propriedade Intelectual: marcas, 
patentes e direito autorais; Curso: Treinamento sobre o Depósito Eletrônico de 
Patentes; Palestra: Propriedade Intelectual: Patentes Verdes; Palestra: Propriedade 
Intelectual: Marcas e patentes; Encontro de Inovação: Ciência, Tecnologia e Inovação 
para o Desenvolvimento Regional; Encontro de Inovação: Biodiversidade e Inovações 
Verdes; Encontro de Inovação: Competitividade pela Inovação. 

   

Celebrar contratos de parceria, 
cooperação, transferência ou 
licenciamento de tecnologia com 
empresas. 

7 16 
A UFMS teve uma quantidade significativa de convênios firmados com a Empresa 
Brasileira De Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Em 2013 foram realizados 2 contratos e 
14 convênios. 

   

Implantar empresas juniores na 
UFMS. 2 4 

Foram implantadas 4 Empresas Juniores: Farmácia e Direito, em Campo Grande; 
Administração, em Paranaíba; e Engenharia de Produção, em Três Lagoas. Além disso, 
foram realizadas palestras em diversas cidades. Nessa mesma linha, hoje a PIME conta 
com 7 empresas incubadas e 3 empresas graduadas, ou seja, que já passaram pelo 
processo de incubação com sucesso. No ano de 2013 foram incubadas na PIME 4 
empresas: Interaktus, Above Vision, Gama GP Instalações Elétricas e Asantee Games. 

   

Fomentar e atender pedidos de 
registro de patentes. 7 2 

No ano de 2013 foram solicitados dois pedidos de depósitos de patentes junto ao INPI: 
“Composto alimentar bioativo para redução de colesterolemia, trigliceridemia e 
glicemia”, “Composição cosmética e/ou farmacêutica para promover a regeneração 
celular e estimular a angiogênese”. Diversas ações têm sido realizadas pela APITT para 
mostrar a importância e vantagens de uma carta patente. Dentre as ações podemos 
destacar a distribuição de calendário institucional da APITT para toda a comunidade 
universitária, diversas participações em eventos acadêmicos como jornadas científicas, 
incluindo cursos de graduação e pós-graduação e realização de eventos ligados à 
proteção do conhecimento através de patentes. 

   

Fomentar e atender pedidos de 
registro de software. 8 3 

No ano de 2013 foram solicitados três registros de programa de computador junto ao 
INPI: “Avaliaonline - Avaliação On-line e Controle de Notas e Erros”, Capacita - Gestão 
de Conhecimento”, “Framework Pantaneiro”. Diversas ações têm sido realizadas pela 
APITT para mostrar a importância e vantagens do registro de programa de computador, 
tais como: participações em reuniões com representantes de cursos da área da 
computação da UFMS, realização de palestras informativas, melhoria de procedimentos 
administrativos internos, para que seja obtido um aumento nos registros de programa 
de computador. 
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Continuação 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Inovação 
Tecnológica e 

Interação 
UFMS/Empresas 

Incentivar e apoiar a participação 
de docentes em eventos 
acadêmicos e científico-
tecnológicos, enfatizando aqueles 
cujos resultados poderão ser 
publicados em revistas científicas e 
em anais de âmbito nacional e/ou 
internacional. 

140 57 Foram apoiados o contingente exposto de docentes em eventos no contexto da inovação, 
tecnologia e empreendedorismo.     

Pesquisa 

Ampliar o quantitativo de projetos 
de pesquisa com fomento interno 
voltado ao fortalecimento da 
pesquisa, em aproximadamente 
10% ao ano. 

464 245 A UFMS viabilizou o fomento de projetos de pesquisa desenvolvidos nos Centros, Câmpus, 
Faculdades, Institutos e na Cidade Universitária.    

Ampliar o quantitativo de projetos 
de pesquisa apoiados com fomento 
externo em aproximadamente 10% 
ao ano. 

278 71 
Foram contemplados com o apoio financeiro das agencias de fomento à pesquisa, os 
projetos desenvolvidos nos Centros, Câmpus, Faculdades, Institutos e na Cidade 
Universitária. 

   

Incentivar a criação de novos 
grupos de pesquisa. 219 49 

Foram criados novos grupos de pesquisa nas áreas de conhecimento (CNPQ): Ciências 
Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Extas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências da Saúde, Engenharias, Linguística, Letras e Artes. 

   

Incentivar a realização de pesquisas 
arqueológicas sobre a formação de 
etnias indígenas. 

7 3 

(I) Projeto levantamento, monitoramento e resgate arqueológico na margem direita dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas Eng. Sérgio Motta, Jupiá e Ilha Solteira – Alto curso 
do rio Paraná; (II) Projeto O início do povoamento humano nas margens do rio Paraná: 
arqueologia do sítio Brasilândia 8 (Processo CNPq: nº 477946/2011-9); (III) Caçadores-
coletores pré-históricos da Bacia do Paraná setentrional (MS) entre 12.600 e 3.500 anos 
AP (Processo CNPq: nº 312059/2012-4). 

   

Socializar a importância da 
preservação da memória e do 
patrimônio cultural deste Estado, 
fomentando a visitação ao Museu 
de Arqueologia da UFMS (MuArq), 
especialmente por alunos de 
escolas públicas e particulares da 
rede de ensino de Mato Grosso do 
Sul (público atendido) 

14.520 1.155 

O MuArq está aberto ao público de segunda à sexta-feira, nos períodos matutino e 
vespertino. Desde a sua instalação, no ano de 2008, o MuArq já recebeu 15.039 pessoas, 
incluindo-se as visitas à sua exposição de longa duração, às exposições temporárias em 
outras localidades, bem como em atividades de educação patrimonial junto a diversos 
municípios sul-mato-grossenses. O horário de abertura do museu, bem como a 
disponibilidade de ônibus para transporte de grupos escolares são fatores diretamente 
relacionados, que influenciaram no cumprimento da meta prevista. 
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Continuação 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Produção Gráfica 

Realizar a publicação de livros, 
revistas científicas e de material 
didático oriundos de trabalhos de 
pesquisa e de extensão cultural 
realizados no âmbito da UFMS. 

348 493 A produção gráfica superou a meta estabelecida para o ano de 2013.    

Base de Estudos 
do Pantanal 

Garantir e prestar apoio técnico e 
logístico aos visitantes em suas 
atividades de pesquisa. 

1.500 1.476 Os visitantes foram supervisionados pela equipe da Base de Estudos do Pantanal.    

Executar projetos relacionados ao 
bioma Pantanal nas áreas de 
pesquisa, ensino e extensão. 

39 38 Os projetos foram executados a contento.    

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Fortalecimento Institucional 
 

DIRETRIZ 7– Modernização e Ampliação da Infraestrutura e Preservação do Patrimônio da UFMS 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Revitalização 
de Materiais 
Permanentes 

Revitalizar unidades da Administração 
Central e Setorial, mediante aquisição 
de equipamentos, as dependências 
destinadas às atividades 
administrativas. 

24 27 

O programa de modernização e ampliação da infraestrutura de equipamentos e 
materiais permanentes atendeu as 27 Unidades da Administração Central e Setorial, 
com destinação de aproximadamente R$ 9,6 milhões. Entretanto, devido às dificuldades 
operacionais como: especificações, parecer (aceitação dos materiais cotados), preço 
incorretamente estimado, itens desertos (não houve interesse dos fornecedores) e a 
execução financeira ficaram aquém do orçamento liberado.  

   

Revitalizar unidades da Administração 
Setorial, mediante aquisição de 
equipamentos para os laboratórios 
destinados às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

18 21 

O programa de revitalização dos laboratórios atendeu as demandas prioritárias das 
Unidades de Administração Setorial da UFMS. Foram contemplados os laboratórios de 
aulas praticas acadêmicas das áreas de humanas, biológicas, ciência agrárias, 
engenharias, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes, informática. Foram 
destinados ao programa cerca de R$ 1,0 milhão, sendo estes já contemplados na ação 
anterior.  

   

Construções, 
Reformas e 

Revitalizações 

Atender a demanda por obras das 
unidades da administração central e 
setorial. 

3 13 

Em 2013 foram destinados 21,3 milhões para as obras licitadas e contratadas; 13 novas 
obras, sendo 7 nas Unidades de Administração Setorial (Sede), uma em cada Unidade de 
Administração Setorial de Três Lagoas, Aquidauana, Nova Andradina, Naviraí, e duas em 
Paranaíba. Também, foram destinados recursos para complementação de outras obras 
que continuaram com seu processo de execução, num total de 10. No ano foram 
concluídas 4 obras.  

   

Atender a demanda por reformas das 
unidades de administração central e 
setorial. 

13 29 
Foram expedidas 130 Ordens de serviços para atender reformas em 29 Unidades da 
Administração Central e Setorial, localizados em Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, 
Aquidauana, Paranaíba e Coxim, com investimento de aproximadamente 10 milhões.  

   

Elaborar Projetos de Adequação da 
Acessibilidade nas unidades da UFMS. 7 4 

Foram elaborados projetos para readequação dos espaços físicos que demandavam 
acessibilidade nas Unidades de Administração Setorial de Campo Grande; Corumbá, 
Naviraí e Três lagoas. 

   

Adequar unidades da UFMS às 
condições de acessibilidade exigida na 
legislação vigente.  

2 9 

Foram executados serviços no Campus de Naviraí (Instalação de piso tátil e corrimão na 
rampa), execução das rampas de acessibilidade 12; 13 e 14 da primeira etapa e das 
rampas de acessibilidade DET 4, 7 e 8 da segunda etapa do projeto de  acessibilidade do 
Campus do Pantanal,  e a primeira fase da instalação da Rota de Acessibilidade na 
Cidade Universitária, compreendendo o Estádio Pedro Pedrossian, Teatro Glauce Rocha, 
Unidade 7 e 7A, Corredor Central, FAENG, INFI; INMA, CCHS, CCBS, FADIR e FACOM. 
Além da instalação de rampas, no SAPS-CCHS; no anfiteatro –CCHS e ainda, realizada a 
adequação para acessibilidades nos banheiros reformados em todas as Unidades de 
Administração Setorial.  
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Construções, 
Reformas e 

Revitalizações 

Elaborar o Plano Diretor da UFMS. 1 0 Meta não realizada.    

Implementar as ações de gestão 
ambiental.  1 3 

A instalação de 16 novas lixeiras nas Unidades XII e na Clinica Escola/CCBS e no CPPP e 
a realização da coleta de resíduos de saúde (resíduos químicos, líquidos e sólidos) da 
FAMED; FAODO; FAMEZ e CCBS e, ainda, a aquisição de 20 containers destinados aos 
Câmpus. 

   

 Implantar salas de videoconferência 
na Sede e nos Câmpus. 4 14 

Todos os Câmpus possuem pelo menos uma sala de videoconferência. Além disso, em 
Campo Grande há quatro salas em operação. Com a criação de novas unidades 
acadêmicas (INFI, INQUI e INMA), sugere-se a previsão de recursos para instalação 
nessas novas unidades acadêmicas. 

   

Infraestrutura 
Tecnológica 

Viabilizar pontos de acesso de rede 
sem fio (hot-spot) nas unidades 
acadêmicas da Sede e dos Câmpus. 

4 6 

Foram instalados equipamentos de rede sem fio gerenciados nas seguintes unidades: 
FAMED, Complexo Multiuso, NTI, Unidade 7A, Clínica Multiuso e Casa da Ciência.  Os 
equipamentos de rede sem fio só estão sendo instalados em unidades que possuem 
cabeamento estruturado.  

   

 Implantar cabeamento estruturado 
na Sede e nos Câmpus. 4 8 

Foram concluídas as reestruturações das redes das seguintes unidades: FAMED, 
Mestrado em Ensino de Matemática, Salas reformadas do NTI, Unidade I, Unidade II e 
RU do CPTL, CPCS e Unidade 3 do CPAN. Além disso, foi empenhado orçamento para a 
reestruturação das seguintes unidades: INQUI, Biblioteca Central, Unidade 3 do CCHS, 
Unidade 10 do CCHS, Unidade 2 do CCBS. A Quantidade Realizada assinalada neste 
quadro refere-se apenas aos serviços concluídos. Os serviços empenhados devem ser 
concluídos até maio de 2014. 

   

 Adquirir licenças de software. 50 50 Foram adquiridas licenças de software antivírus.     

Frota Veicular Ampliar e renovar a frota veicular 
conforme demanda prioritária. 3 18 

Em 2013 os Câmpus de Aquidauana, Corumbá, Paranaíba, Coxim e Chapadão do Sul, 
além da Cidade Universitária, foram contemplados com a aquisição de veículos (pick-up, 
micro-ônibus e automóveis de passeio). 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: NTI, PRAD, PROINFRA,PROPLAN. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN.  
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DIRETRIZ 8 – Modernização da Gestão e Fortalecimento do Desenvolvimento Institucional 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 
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m
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is

tr
at

iv
a Integrar sistemas institucionais. 4 6 

Foram integrados os seguintes sistemas: GRU, Acadêmico da EAD, COMPRAS, SIADOC, 
SIATEC e BOLSAS. Ainda faltam integrar os seguintes sistemas: SIPLAN, SIGPROJ e 
GENPAC. 

   

Implementar o Plano Estratégico de 
Comunicação Social e consolidar suas 
ações (ações implementadas). 

4 6 

Em 2013, foram implementadas ações como: produção e distribuição de edições do 
Jornal da UFMS; elaboração digital de clipping (arquivo de notícias veiculadas sobre a 
UFMS nos sites e jornais); produção e divulgação de releases (textos informativos) 
inseridos no site e distribuídos à imprensa relativos às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; registro fotográfico das principais atividades institucionais; produção de 
programas a serem veiculados pela TVU no canal 14 da NET e na Internet; e produção 
de materiais de comunicação interna para diversos setores da Universidade. Ainda, em 
2013, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informou que o contrato de cedência de 
canal para radiodifusão para a UFMS estava em fase final.  

   

Fortalecer o processo de 
autoavaliação. 1 1 Em 2013 foram realizadas reuniões para a elaboração do Relatório de Autoavaliação 

Institucional.    

Aperfeiçoar a matriz de alocação de 
recursos OCC. 1 1 

A matriz de alocação submete-se periodicamente a revisões dos indicadores e de outros 
elementos constitutivos; assim, em 2013, revisões foram estabelecidas para conferir 
maior assertividade à alocação orçamentária na instituição. 

   

Proceder anualmente à avaliação do 
PDI 2010-2014. 1 1 O Relatório de Avaliação do PDI 2010-2013, base 2013, foi concluído com êxito e, em 

breve, a versão digitalizada estará disponível à comunidade universitária.    

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: NTI, PROPLAN, Reitoria. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN.  
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OBJETIVO 9 – Capacitação e Qualificação dos Recursos Humanos e Qualidade de Vida 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Capacitação e 
Qualificação 
de Pessoal 

Promover a capacitação e qualificação 
profissional aos servidores da 
instituição. 

400 357 

Em 2013 foram oferecidos 38 eventos de capacitação (internos e externos) com carga 
horária a partir de 20h até 180h, conforme diretrizes estabelecidas pelo MEC. Alguns 
fatores que dificultaram a execução da ação foram a falta de espaço físico (laboratório 
de informática e salas de aula), recursos escassos para diárias e passagens e dificuldade 
na contratação de cursos em virtude da demora na tramitação dos processos.  

   

Incentivar a participação de técnicos-
administrativos em cursos de 
graduação e de pós-graduação.  

3 3 

No Ano de 2013 a SEED/DIDA/Progep, incentivou os servidores técnico-administrativos 
a participarem de cursos de educação formal, concedendo horário especial e 
afastamento para cursar pós-graduação. Em 2013, 269 servidores técnico-
administrativos receberam progressão por titulação, incluindo cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação. Desses, 25 servidores obtiveram afastamento para cursar 
pós-graduação. 

   

Buscar a ampliação do quadro de 
servidores técnico-administrativos, 
em conformidade com a demanda 
identificada em estudos específicos.  

100 104 
Todo o quantitativo de vagas autorizadas pelo Ministério do Planejamento e Ministérios 
da Educação foi preenchido, sendo nomeados no período 104 servidores técnico-
administrativos. 

   

Qualidade de 
Vida 

Buscar a ampliação do quadro de 
servidores docentes, em 
conformidade com a demanda 
identificada em estudos específicos.  

120 162 Todo o quantitativo de vagas autorizadas pelo Ministério do Planejamento e Ministérios 
da Educação foi preenchido, sendo nomeados no período 162 docentes    

Promover ações que propiciem 
qualidade de vida aos servidores. 5 5 

Foram realizadas as seguintes ações: implementação do programa Preparando para 
Aposentadoria; visitas domiciliares aos aposentados por invalidez; prevenção do uso de 
drogas; participação na capacitação de servidores no curso de Qualidade de Vida e 
Segurança no Trabalho e assistência psicológica a servidores beneficiários do PAS em 
período pré-determinados 

   

Implementar e consolidar a 3ª etapa 
da Avaliação dos Servidores.  1 0  

Em 2013 houve a reestruturação da DIDA/CDR/Progep, sendo nomeados novos 
servidores para compor a equipe de trabalho, além da divisão do espaço físico criando 
um novo ambiente de trabalho para DIRS/CDR/Progep. A previsão é que em 2014 
finalmente seja consolidado a implantação da 3ª Etapa da Avaliação de Desempenho da 
Carreira Técnico-Administrativa. 

   

Realizar o dimensionamento da força 
de trabalho e alocação de recursos 
humanos da UFMS. 

1 0 

Em 2013 houve a reestruturação da DIDA/CDR/Progep, sendo nomeados novos 
servidores para compor a equipe de trabalho, além da divisão do espaço físico criando 
um novo ambiente de trabalho para DIRS/CDR/Progep. A previsão é que em 2014 
finalmente seja realizada o dimensionamento da força de trabalho e a alocação de 
recursos humanos da UFMS. 

   

 
 
 

Continua  
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Qualidade de 
Vida 

Prover o acompanhamento da saúde 
do servidor. 1.000 2.069 

Os acompanhamentos foram divididos da seguinte forma: Junta Médica (142); Perícia 
Médica Singular (600); Exames Periódicos (680); Atendimento com Assistentes Sociais 
(526); Atendimento Psicológico (121). 

   

Prover a atualização do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais. 400 87 

A Divisão de Segurança do Trabalho – DIST não elabora mais o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais, por não ser um programa previsto para instituições públicas 
federais e por não estar sendo efetivo na melhoria das condições de trabalho dos 
servidores. Porém tem sido realizado visitas técnicas e houve a elaboração de relatórios 
com recomendações de melhorias que são encaminhados diretamente aos setores 
vistoriados, conforme necessidade e solicitação de cada unidade. 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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DIRETRIZ 10 – Atendimento à Comunidade por meio da Assistência Médico-hospitalar e Laboratorial 
PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 

Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Assistência 
Ambulatorial 
e Hospitalar 

Ampliar o quantitativo de cirurgias 
geral/ginecológica (urgência e 
eletiva). 

6.700 3.191 

Essas metas foram estabelecidas há 5 anos e havia uma expectativa de ampliação 
gradativa no nº de leitos, profissionais e outros; hoje a realidade é outra e esse 
quantitativo previsto encontra-se acima de nossa capacidade operacional, não 
obstante, no decorrer do ano de 2013 tivemos alguns fatores determinantes para uma 
produção abaixo de nossa capacidade. Ex. fechamento provisório do PAM. 

   

Ampliar o número de internações 
eletivas/urgências. 11.750 9.842 

Os encaminhamentos para o Pronto Atendimento (uma das principais portas de acesso) 
são regulados pelo Sistema de Regulação do Estado. Por determinação da Vigilância 
Sanitária, tivemos a interrupção provisória no atendimento do PAM. 

   

Ampliar consultas ambulatoriais. 114.900 79.037 
Com a implantação do SISREG (regulação de consultas) as consultas ambulatórias são 
agendadas e controladas pelo gestor, face a contingencia não foi possível atingir as 
metas. 

   

Ampliar consultas realizadas no 
Pronto Atendimento Médico e 
Maternidade.  

26.040 17.342 O hospital universitário encontra-se inserido no programa de regulação de atendimento 
de urgência e emergência.    

Realizar exames clínico-laboratoriais. 622.300 779.249 Apesar de a estrutura hospitalar estar voltada para o ensino, estamos analisando as 
razões das extrapolações no volume de exames realizados. 

   

Desenvolver e/ou implementar, 
gradativamente, rotinas e sistemas de 
gerenciamento médico-hospitalares e 
laboratoriais, além de procedimentos 
de média e alta complexidade, 
urgência e emergência no NHU. 

1 1 Os módulos do AGHU estão sendo implantados gradativamente.    

Elaborar e aperfeiçoar o plano 
operativo anual e a contratualização 
dos serviços (SUS), em conformidade 
com o planejamento interno do NHU. 

1 1 Em conjunto com o gestor municipal, anualmente, é estabelecido e pactuado o plano 
operativo de cada período.  

   

Viabilizar plano voltado para a 
prevenção e o controle de doenças e 
agravos em conformidade com o 
perfil epidemiológico local e regional. 

1 1 O Hospital Universitário encontra-se inserido no sistema único de saúde e tem 
absorvido todos os programas lançados pelo Ministério da Saúde. 

   

Revitalizar, gradativamente, as 
unidades de atendimento médico-
ambulatorial do NHU 

1 1 Dentro do plano de revitalização das unidades do HU, durante o ano de 2013 todo o 
telhado dos ambulatórios foi substituído e o trabalho de pintura já foi iniciado.    

Proceder à revitalização, gradativa, 
das áreas/espaços destinadas às 
internações coletivas do NHU. 

1 1 Dando continuidade, durante o ano de 2013, inúmeros setores estão sendo 
revitalizados. 

   

 
Continua  
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da Meta 
NA PA AP 

Assistência 
Ambulatorial 
e Hospitalar 

Revitalizar as unidades de apoio 
administrativo do NHU. 1 0 A revitalização das unidades de apoio administrativo será completada numa próxima 

etapa.    

Elaborar estudo e analisar a 
viabilidade de introdução de novas 
tecnologias em saúde. 

1 1 Como o auxilio da EBSERH, no decorrer de 2013, o hospital universitário foi 
contemplado com inúmeros equipamentos de tecnologia de ponta. 

   

Re
es

tr
ut

ur
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ão
 d

o 
H
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pi

ta
l U

ni
ve
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Buscar a ampliação do quadro de 
recursos humanos para o NHU, 
conforme proposto no REHUF.  

106 0 
Não houve ampliação do quadro de pessoal no ano de 2013, entretanto há a 
expectativa que a partir de 2014 com o ingresso em definitivo da EBSERH o quadro 
reverterá. 

   

Ampliar, gradativamente, a estrutura 
física do Hospital Dia do NHU. 1 0 A empresa contratada iniciou as atividades no final do ano de 2013, provisoriamente o 

Hospital Dia esta em atividade na antiga instalação do PAM.    

Reformar o espaço físico do Serviço 
de Nutrição e Dietética do NHU. 1 1 Por questões e prioridades, esta ação deverá ser implementada no decorrer do ano de 

2014. 
   

Adequar, gradativamente, a estrutura 
física do Hospital Universitário aos 
padrões determinados pela Vigilância 
Sanitária. 

1 1 Todas as reformas têm sido realizadas em consonância com as exigências da vigilância 
sanitária. 

   

Renovar e inovar, gradativamente, o 
parque de equipamentos médicos 
hospitalares do NHU. 

1 1 No decorrer no ano de 2013, inúmeros equipamentos foram adquiridos no sentido de 
substituir os equipamentos obsoletos. 

   

Promover a inovação tecnológica 
concernente à estrutura médico-
hospitalar e administrativa do NHU. 

1 1 
A inovação tecnológica de maior relevância que tem sido implantada, tanto na área 
medica hospitalar como na área administrativa, trata-se do aplicativo de gestão dos 
hospitais universitários. 

   

Rever e propor a reestruturação 
organizacional do Hospital do NHU, 
conforme proposta apresentada no 
REHUF. 

1 0 Iniciou-se o processo de reestruturação organizacional através da EBSERH.    

Implantar sistema de avaliação de 
satisfação dos usuários e qualidade 
no atendimento. 

1 0 Em fase de implantação.    

Melhorar o sistema de comunicação 
visual do Hospital. 1 1 Plenamente executado.    

Elaborar e implementar treinamentos 
aos recepcionistas. 1 0 

O serviço de recepção do hospital encontra-se totalmente terceirizado, dessa forma, 
estamos analisando os termos do contrato no sentido de exigirmos treinamento 
constante, principalmente na situação de substituição de funcionários. 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: NHU. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Análise Quantitativa da Matriz de Metas   
 
 
Ensino de Graduação  

 
 
 

Diretriz 1 – Ampliação da Oferta de Educação Superior 
Pública 

 

 
 
 

Diretriz 3 – Renovação Pedagógica da Educação Superior  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Diretriz 2 – Reestruturação Acadêmico-Curricular 
 

 

 
                                                 

 
Diretriz 4– Mobilidade Intra e Interinstitucional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Desempenho Geral da Área Estratégica: Satisfatório 
 
 

 EQUIVALÊNCIA: 
 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 

   Quantitativo de metas em termos relativos 
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Extensão e Apoio Estudantil 
 
 
 

 
 
 

Diretriz 5 – Compromisso Social da Instituição 
 

Desempenho Geral da Área Estratégica: Satisfatório 
 
 

 

 
Pesquisa e Pós-graduação 

 
 
 

Diretriz 6 – Expansão e Fortalecimento da Pesquisa, Pós-graduação, Tecnologia e Inovação e Suporte da Pós-graduação ao 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Qualitativo dos Cursos de Pós-graduação 

 
Desempenho Geral da Área Estratégica: Satisfatório 

 
 

 
 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fortalecimento Institucional  

EQUIVALÊNCIA: 
 

 ● Quantitativo de metas em termos absolutos 
    Quantitativo de metas em termos relativos 
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Fortalecimento Institucional 
 
 
 

Diretriz 7 – Modernização e Ampliação da Infraestrutura e 
Preservação do Patrimônio da UFMS 

 
 

 
 
 

Diretriz 9 – Capacitação e Qualificação dos Recuros 
Humanos  

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Diretriz 8 – Modernização da Gestão e Fortalecimento do 
Desenvolvimento Institucional 

 
 

 
                
                                  

Diretriz 10– Atendimento à Comunidade por meio da 
Assistência Médico-hospitalar e Laboratorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

 
 

 
 
                       

 
 

 
 
 
 

Desempenho Geral da Área Estratégica: Satisfatório 
 
 

 

EQUIVALÊNCIA: 
 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 

   Quantitativo de metas em termos relativos 
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Análise dos Indicadores de Desempenho  
 
 
Ensino de Graduação  
 
 
 

Ocupação das Vagas Ofertadas no Ano 
 
 

U.A Vagas Ofertadas 
(SISU) 

Ingressantes 
(SISU) 

Ocupação             
(%) 

CCBS 320 298 93,13 
CCHS 770 704 91,43 
CPAN 515 506 98,25 
CPAQ 410 336 81,95 
CPAR 130 112 86,15 
CPBO - - - 
CPCS 100 65 65,00 
CPCX 200 102 51,00 
CPNA 110 101 91,82 
CPNV 120 88 73,33 
CPPP 150 89 59,33 
CPTL 715 578 80,84 
FACOM 330 316 95,76 
FADIR 120 117 97,50 
FAENG 510 478 93,73 
FAMED 60 56 93,33 
FAMEZ 100 94 94,00 
FAODO 50 49 98,00 
INFI 50 42 84,00 
INMA 50 44 88,00 
INQUI 70 61 87,14 
UFMS 4.880 4.236 86,80 

                                               Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 
 Legenda: (U.A) Unidade Acadêmica. 

                                                 
 

 

 Utilização: o indicador subsidia análises sobre a atratividade dos cursos oferecidos na Instituição e a 

eficácia das correspondentes ações empreendidas para melhorar esse aspecto. Junto a outros indicadores, 

pode melhorar a resolutividade do processo decisório sobre a localidade e o contingente da oferta de vagas 

e, destacadamente, sobre a manutenção ou a suspensão desta oferta; constituindo-se, ainda, um indicador 

significativo para a implementação de estudos sobre o histórico e os fatores da evasão no âmbito de cada 

unidade acadêmica. 

Desempenho: o indicador apresentou um percentual de ocupação de 86,80%. Comparado ao 

desempenho de 2012, o indicador evidenciou um decréscimo de 9,52% na ocupação das vagas, já que neste 

ano o percentual de ocupação chegou a 95,94%. Ressalta-se que a diferença acumulada a cada ano aumenta 

ainda mais o contingente de vagas ociosas. 
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Relação Ingressos/Evasões no Ano 
 
 
 

U.A Ingressantes1 Evadidos2 Relação 
Ingresso/Evasão3 

CCBS 407 155 38,08 

CCHS 916 614 67,03 

CPAN 598 444 74,25 

CPAQ 371 325 87,60 

CPAR 120 115 95,83 

CPBO - 31 - 

CPCS 66 36 54,55 

CPCX 103 120 116,50 

CPNA 122 75 61,48 

CPNV 91 58 63,74 
CPPP 100 112 112,00 
CPTL 694 507 73,05 
FACOM 396 243 61,36 
FADIR 160 49 30,63 
FAENG 656 157 23,93 
FAMED 57 5 8,77 
FAMEZ 116 36 31,03 
FAODO 69 20 28,99 
INFI 45 15 33,33 
INMA 50 29 58,00 
INQUI 73 27 36,99 
UFMS 5.210 3.173 60,90 

                                                   Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 
Legenda: (U.A) Unidade Acadêmica. 
 
  

 
 

 

Utilização: o indicador demonstra a necessidade do constructo analítico sobre os fatores que 

desencadeiam a evasão acadêmica durante o período regular para a integralização da carga horária do 

curso, haja vista o desempenho obtido pelo indicador anterior sugerir que a evasão ocorre nesse intervalo. 

Ainda, o presente indicador subsidia análises sobre a resolutividade das ações empreendidas para mitigar a 

evasão acadêmica no âmbito da UFMS. 

Desempenho: observa-se que as unidades acadêmicas localizadas no interior apresentaram os 

resultados mais preocupantes, tendo o CPCX e o CPPP as unidades acadêmicas que obtiveram a relação mais 

insatisfatória entre todas as unidades. Na cidade universitária, a FAMED foi a unidade que apresentou o 

melhor desempenho no indicador, ao passo que a FACOM e o INMA obtiveram os resultados mais 

insatisfatórios. O desempenho geral da UFMS apresentou uma modesta melhora, considerando que em 

2012 o indicador resultou na razão 56,20.  

 
 
 
 

Notas: (1) Considera o total de ingressos via SISU, transferências (interna, voluntária e 
compulsória), convênios culturais, judicial, vestibular e por diplomação. (2) Considera o total de 
evasões via desistência, jubilação, transferências (interna e para outra IES), solicitação do 
aluno e outros motivos. (3) Considera a proporção: para cada 100 ingressantes no ano N 
evasões no ano. 



 

Relatório de Avaliação PDI 2010-2014       38         
 

Ocupação das Vagas Reofertadas no Ano 
 

U.A Vagas  
Reofertadas1 

Vagas  
Ocupadas 

Ocupação 
(%) 

CCBS 179 101 56,42 
CCHS 417 164 39,33 

CPAN 386 69 17,88 

CPAQ 376 31 8,24 

CPAR 139 5 3,60 

CPBO - - - 

CPCS 67 1 1,49 

CPCX 180 0 0,00 

CPNA 31 20 64,52 

CPNV 209 2 0,96 

CPPP 266 11 4,14 

CPTL 788 107 13,58 

FACOM 237 73 30,80 

FADIR 7 21 100,00 

FAENG 293 126 43,00 

FAMED - - - 

FAMEZ 56 21 37,50 

FAODO 19 19 100,00 

INFI 81 3 3,70 

INMA 45 4 8,89 

INQUI 93 11 11,83 

UFMS 3.869 789 20,39 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 
Legenda: (U.A) Unidade Acadêmica. 
Nota: (1) Considera o contingente de vagas ociosas ofertadas no ano. 

 
 
 

Utilização: o indicador subsidia análises sobre a atratividade dos cursos oferecidos na Instituição e a 

eficácia das correspondentes ações empreendidas para melhorar esse aspecto. Junto a outros indicadores, 

pode melhorar a resolutividade do processo decisório sobre a localidade e o contingente da oferta de vagas 

e, destacadamente, sobre a manutenção ou a suspensão desta oferta; constituindo-se, ainda, um indicador 

significativo para a implementação de estudos sobre o histórico e os fatores da evasão no âmbito de cada 

unidade acadêmica. 

Desempenho: o desempenho das unidades acadêmicas do interior correspondeu ao desempenho que 

as mesmas obtiveram no indicador imediatamente anterior; o contingente de vagas ociosas ofertado não 

sofreu baixas significativas, ou seja, o estoque de vagas ociosas continua merecendo atenção e ação 

imediatas, especialmente nas unidades do interior CPCX, CPNV, CPCS, CPAR e CPPP e no INFI (sede ). 
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Desempenho Conceitual dos Cursos de Graduação 
 
 

U.A CURSO SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENC1 
STATUS 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENADE2 
STATUS 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CCBS 

Ciências Biológicas (Bacharelado) - - - - B B B A 
 

- - - - 4 - - 4 - 
 

Enfermagem - - - - - - B A   4 - - 5 - - 4 - - 
 

Farmácia - - - - - B B A   4 - - 4 - - 4 - - 
 

CCHS 

Administração C A A B A A B A   - - 5 - - 5 - - 3 
 

Artes Visuais - Licenciatura - - - - - - - -   - - - - - - - 3 - 
 

Ciências Econômicas - - - - C B B B   - - 4 - - 4 - - 2 
 

Ciências Sociais - - - - - - - -   - - - - - - - 4 - 
 

Comunicação Social - Jornalismo - - C C B B B A   - - 4 - - 3 -  2 
 

Educação Física - - - - - - - -   5 - - 5 - - - 4 - 
 

História - Licenciatura - - - - - - - -   - 4 - - - - - 4 -   

Letras - - B C B A A A   - 4 - - 4 - - 3 - 
 

Música - - - - - - - -   - - 4 - - 4 - 2 - 
 

Pedagogia - Licenciatura - - - - - A A C   - 3 - - 3 - - 4 -  
 

Psicologia - - - - - - - -   - - 4 - - 3 - - 3 
 

CPAN 

Administração B B A B A A A B  - - 4 - - 4 - - 2  

Ciências Biológicas (Licenciatura) - - - - C C D C  - 3 - - 3 - - 3   

Ciências Contábeis - - - - - - A A  - - 4 - - 3 - - 2  

Direito - - - - - - - -  - - 4 - - 3 - - 3  

Geografia (Licenciatura) - - - - - - - C  - 3 - - - - - 3 -  

 
Continua 
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Continuação 
U.A CURSO SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENC1 

STATUS 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENADE2 

STATUS 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CPAN 

Matemática (Licenciatura) - - D C C D C D  - 4 - - 3 - - 2 -  

Pedagogia (Licenciatura) - - - - - C C C  - 4 - - 3 - - 4 -  

História (Licenciatura) - - - - - - B D  - - - - - - - 3 -  

Psicologia - - - - C D C E  - - 4 - - 3 - - 3  

Letras - - C D C D C D  - 3 - - 3 - - 3 -  

CPAQ 

Administração - - - - - - - -  - - 4 - - 3 - - 3  

Ciências Biológicas - - - - C C D C  - 3 - - 3 - - - -  

Geografia (Bacharelado) - - - - - - - C  - 3 - - 3 - - 3 -  

Geografia (Licenciatura) - - - - - - - C  - 3 - - 3 - - 3 -  

História (Licenciatura) - - - - - - D C  - 3 - - 3 - - 3 -  

Letras - - D D C B C C  - 3 - - 3 - - 3 -  

Matemática (Licenciatura) - - - - C C C C  - 2 - - 3 - - 3 -  

Pedagogia (Licenciatura) - - - - - C B C  - 3 - - 3 - - 3 -  

Turismo - - - - - - - -  - - 4 - - 3 - - 3  

CPAR 

Administração - - - - - - - -  - - 3 - - 2 - - 3  

Matemática (Licenciatura) - - - - - - - -  - 3 - - 2 - - 3   

Psicologia - - - - - - - -  - - 3 - - 2 - - 3  

CPBO Administração - - - - - - - -  - - - - - - - - 2  

CPCS Agronomia - - - - - - - - 
 

- - - - - - 5 - - 
 

 
 
 

Continua 
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Continuação 
U.A CURSO SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENC1 

STATUS 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENADE2 

STATUS 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CPCX 

História (Licenciatura) - - - - - - - -  - 3 - - 3 - - 3 -  

Letras - - - - - - - -  - 3 - - 2 - - 3 -  

Sistema de Informação - - - - - - - -  - - - - 4 - - 3 -  

CPNA 
Administração - - - - - - - -  - - - - - - - - 3  

História (Licenciatura) - - - - - - - -  - - - - - - - 4 -  

CPTL 

Administração B C B C C C B C  - - 4 - - - -  4  

Ciências Biológicas (Licenciatura) - - - - C C C A  - 4 - - 4 - - 4 -  

Ciências Contábeis - - - - - - D C  - - 4 - - 3 - - 3  

Direito - - - - B C B C  - - 4 - - 3 - - 3  

Enfermagem - - - - - - - B  4 - - 3 - - 4 - -  

Geografia (Bacharelado) - - - - - - - C  - 3 - - 4 - 5 - -  

Geografia (Licenciatura) - - - - - - - C  - 3 - - 4 - 4 - -  

História (Licenciatura) - - - - - - C C  - 3 - - 4 - - 4 -  

Letras - - C C C C C A  - 4 - - 4 - - 4 -  

Matemática (Licenciatura) - - C B C B A C  - 3 - - 4 - - - -  

CPTL Pedagogia (Licenciatura) - - - - - B C C  - 4 - - 4 - - 4 -  

FACOM 
Análise de Sistema - - - - - - - -  - 5 - - 5 - - - -  

Ciência da Computação - - - - - - - -  - 4 - - 5 - - 4 -  

FADIR Direito - - - - A A A A  - - 5 - - 4 - - 4  

 
 
 

Continua 
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Continuação 
U.A CURSO SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENC1 

STATUS 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO ENADE2 

STATUS 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FAENG 

Arquitetura e Urbanismo - - - - - - - -  - 4 - - 3 - - 3 -  

Engenharia Ambiental - - - - - - - -  - 3 - - 4 - - 4 -  

Engenharia Civil A A B B B B B A  - 4 - - 5 - - 3 -  

Engenharia Elétrica - - C C D C D C  - 3 - - 2 - - 2 -  

FAMED Medicina - - - C A B C C  4 - - 4 - - 3 - -  

FAMEZ 
Medicina Veterinária - B B B B A A A  5 - - 4 - - 4 - -  

Zootecnia - - - - - - - -  - - - 4 - - 3 - -  

FAODO Odontologia - A A A A A A A  4 - - 5 - - 4 - -  

INFI 
Física (Bacharelado) - - - - C C C C  - 3 - - 4 - - 4 -  

Física (Licenciatura) - - - - C C C C  - 3 - - 4 - - 4 -  

INMA Matemática - - C C A A B A  - 4 - - 4 - - 4 -  

INQUI 
Química (Bacharelado) - - - - C C C C  - 4 - - 4 - - 4 -  

Química (Licenciatura) - - - - C C C C  - 4 - - 4 - - 4 -  

EaD Pedagogia - - - - - - - -  - - - - - - - 4 -  

 Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 
 Legenda: (U.A) Unidade Acadêmica. 

    Nota: (1) Para conhecer a proposta do sistema de avaliação ENC (“Provão”), consultar a Lei 9.131/95; (2) Para conhecer a proposta do sistema ENADE, consultar a Lei 10.861/04. 
  

 
EQUIVALÊNCIA: 

       Conceito ampliado na última avaliação  
           Conceito rebaixado na última avaliação  

        Conceito mantido em todas as avaliações   
        Conceito rebaixado mantido na última avaliação 
          Conceito ampliado mantido na última avaliação 
           Sem elementos para analisar a trajetória 
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Desempenho Conceitual dos Cursos de Graduação - ENADE: Panorama 
 

 
     
                                                                Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 

 
Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre o desempenho dos cursos de graduação 

submetidos às avaliações conduzidas pelo INEP/MEC. Essas avaliações por si mesmas produzem indicativos 

sobre a adequação da infraestrutura destinada às atividades de ensino, o desempenho acadêmico, a 

efetividade das práticas e recursos pedagógicos utilizados, a qualificação profissional e didática do corpo 

docente, entre outros aspectos. Portanto, o estudo sistemático do desempenho conceitual dos cursos de 

graduação oferece subsídios bastante elucidativos para o empreendimento de ações que visem a uma 

melhor performance dos cursos de graduação.  

Desempenho: considerando apenas a avaliação vigente (ENADE) e os 63 cursos de graduação que 

foram avaliados em mais de um período, observa-se o seguinte desempenho: 19,04% obtiveram ampliação 

no conceito, 26,98% obtiveram redução no conceito, 4,76% mantiveram o conceito que fora ampliado; 

15,87% mantiveram o conceito que fora rebaixado e 33,33% mantiveram o mesmo conceito em todas as 

avaliações.  

 

Variação do Acervo Bibliográfico 

 
 

 

Utilização: consubstanciado por análises sobre o contingente real e potencial de alunos e os demais 

aspectos correlacionados à atividade acadêmica, o indicador pode melhorar o entendimento sobre o 

          Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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1 

quantitativo apropriado do acervo bibliográfico e dos correspondentes investimentos realizados para a sua 

composição.  

Desempenho: o acervo bibliográfico apresentou um crescimento de 18,3% em relação ao acervo de 

2012. Destacando que o acervo em menção refere-se aos materiais bibliográficos que constam fisicamente 

nas bibliotecas (Sede e Câmpus), desconsiderando os materiais alocados em rede (“virtuais”) e os materiais 

cujo processo de aquisição e de tombamento não foram finalizados até a data do reporte dos dados à 

Coordenadoria de Planejamento Institucional.  

 

Variação da Oferta de Vagas1 e Contingente Bolsista2   
Mobilidade Estudantil Nacional e Internacional 

 
 

 

 

 

Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a adequação das diretrizes de intercâmbio 

científico e cultural vigentes na Instituição no que respeita, entre outros aspectos, ao quantitativo da oferta 

de bolsas e vagas para mobilidade nacional e internacional e a sua representatividade no contingente de 

alunos e professores qualificados1, a capacidade de interlocução da Instituição com outras políticas e setores 

estratégicos (nesse particular, o da Ciência, Tecnologia e Inovação) e a habilidade com que a Instituição lida 

e tira proveito do intercâmbio dos sistemas de ensino superior dentro e fora do país.   

Desempenho: a oferta de vagas para a mobilidade apresentou uma ampliação de 163,8% e o 

contingente de bolsistas obteve um crescimento de 17%.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 O termo corresponde ao aluno e ao professor que satisfazem às condições preconizadas no âmbito do programa Mobilidade Internacional  

Fonte: PREG. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
Nota: (1) Vagas correspondem à disponibilidade de vagas a alunos e professores de 
outras IES para a mobilidade no âmbito da UFMS. (2) Bolsistas corresponde a alunos e 
professores da UFMS beneficiados com bolsas para a mobilidade internacional em 
outras IES. 
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Extensão e Apoio Estudantil  
 
 
 

Variação das Concessões dos Benefícios Assistenciais 
 

 
 

 

Utilização: os indicadores podem subsidiar análises sobre a cobertura dos programas de assistência 

estudantil e a representatividade no contingente de alunos qualificados2, a efetividade das ações 

empreendidas para viabilizar a democratização da universidade no que concerne, especialmente, a 

igualdade de oportunidades aos acadêmicos que se apresentam em vulnerabilidade socioeconômica para 

prosseguirem os estudos. Estes indicadores podem, também, se incorporar aos estudos sobre o potencial de 

contribuição e a relação dos benefícios assistenciais com a permanência, a evasão, a retenção acadêmica e 

com a taxa de sucesso da graduação.  

Desempenho: observa-se um expressivo crescimento nos benefícios IPEV (67%), Auxílio à Saúde (67%) 

e Auxílio Alimentação (86%), ao passo que o benefício Bolsa Permanência apresentou um decréscimo de 

2,9% em relação a 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 O termo corresponde aos alunos que satisfazem às condições preconizadas no âmbito dos programas da Assistência Estudantil  
 

                 Fonte: PREAE. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 
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Atendimento da Demanda dos Benefícios Assistenciais 
 
 

Bolsa Permanência 

 
 
 
 

Auxílio Alimentação 

 
 

 
 

Auxílio IPEV 

0 100 200 300 400 500

2012

2013

Beneficiados Demanda do Benefício

 
 
 

Utilização: os indicadores podem subsidiar análises sobre a cobertura dos programas de assistência 

estudantil e a representatividade no contingente de alunos qualificados3, a efetividade das ações 

empreendidas para viabilizar a democratização da universidade no que concerne, especialmente, a 

igualdade de oportunidades aos acadêmicos que apresentam dificuldades financeiras para prosseguirem os 

estudos. Estes indicadores podem, também, se incorporar aos estudos sobre a relação dos benefícios 

assistenciais com a permanência, a evasão, a retenção acadêmica e com a taxa de sucesso da graduação.  

                                                
3 O termo corresponde aos alunos que satisfazem às condições preconizadas no âmbito dos programas da Assistência Estudantil  
 

        Fonte: PREAE. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

            Fonte: PREAE. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

             Fonte: PREAE. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Desempenho: o benefício com maior atendimento da demanda corresponde ao Auxílio Alimentação, 

que chegou a 100% de atendimento, seguido do IPEV que conseguiu atender 75,8% das solicitações. No 

comparativo com o ano anterior, apenas o IPEV apresentou um decréscimo de 2,8%; o Auxílio Alimentação e 

a Bolsa Permanência obtiveram acréscimos de 42,9% e 6,6%, respectivamente, na capacidade de 

atendimento à demanda.  

 

Variação dos Projetos de Extensão 
 

 
 

 
 

Variação do Contingente Bolsista na Extensão 
 

200 225 250 275 300 325 350

2012

2013

 
 
 

Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a eficácia das ações empreendidas para 

consolidar a extensão como elemento de formação acadêmica, para melhorar a interação universidade-

comunidade e efetivar a dinâmica da extensão como política institucional. Este indicador pode, ainda, se 

incorporar aos estudos sobre a relação dos benefícios assistenciais com a permanência, a evasão, a retenção 

acadêmica e com a taxa de sucesso da graduação.  

Desempenho: os projetos de extensão implementados no ano apresentaram um crescimento de 

25,8% em relação a 2012. Quanto à variação do contingente de bolsistas na extensão, houve no ano um 

decréscimo de 13% em relação ao ano anterior. 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fonte: PREAE. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

           Fonte: PREAE. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Pesquisa e Pós-graduação 
 

 
 

Ocupação das Vagas Ofertadas no Ano 
 

U.A Vagas Ofertadas  Ingressantes  Ocupação  (%) 

CCBS 139 104 74,82 

CCHS 142 93 65,49 

CPAN 28 26 92,86 

CPCS 16 16 100,00 

CPTL 96 82 85,42 

FACOM 37 35 94,59 

FAENG 76 48 63,16 

FAMED 90 69 76,67 

FAMEZ 52 39 75,00 

FAODO 16 16 100,00 

INFI 16 13 81,25 

INMA 51 46 90,20 

INQUI 117 77 65,81 

UFMS 876 664 75,80 
                           Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

Utilização: o indicador subsidia análises sobre a atratividade dos cursos oferecidos na Instituição e a 

eficácia das correspondentes ações empreendidas para melhorar esse aspecto. Junto a outros indicadores, 

pode melhorar a resolutividade do processo decisório sobre a localidade e o contingente da oferta de vagas 

e, destacadamente, sobre a manutenção ou a suspensão desta oferta; constituindo-se, ainda, um indicador 

significativo para a implementação de estudos sobre o histórico e os fatores da evasão no âmbito de cada 

unidade acadêmica. 

Desempenho: o indicador apresentou um percentual de ocupação de 75,80%. Comparado ao 

desempenho de 2012, o indicador evidenciou um acréscimo de 3,8% na ocupação das vagas, já que neste 

ano o percentual de ocupação chegou a 73%. Ressalta-se que a diferença acumulada a cada ano aumenta 

ainda mais o contingente de vagas ociosas. 
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Avaliação - CAPES dos Cursos de Pós-graduação 
 

U.A 
Número de Cursos nos Respectivos Conceitos 

Conceito 2 Conceito 3 Conceito 4 Conceito 5 
CCBS - 5 2 2 

CCHS - 4 3 - 

CPAN - 2 - - 

CPAQ - 1 - - 

CPCS - 1 - - 

CPTL - 2 2 - 

FACOM - 1 2 - 

FAENG 1 1 2 - 

FAMED - - 4 - 

FAMEZ - - 2 - 

FAODO - 1 - - 

INFI - 1 - - 

INMA - 2 - - 

INQUI - - 2 - 

UFMS 1 21 19 2 
                                            Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 
Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre o desempenho dos cursos de pós-graduação 

submetidos às avaliações conduzidas pela CAPES. Essas avaliações por si mesmas produzem indicativos 

sobre a qualificação do corpo docente, a infraestrutura de ensino e pesquisa adequada para o 

desenvolvimento das atividades previstas, a capacidade de nucleação dos programas, a produção 

intelectual, entre outros aspectos. Portanto, o estudo sistemático dos conceitos dos cursos oferece subsídios 

bastante significativos para a proposição de ações necessárias ao fortalecimento da pós-graduação, seja 

para melhorar o desempenho dos cursos mediante avaliações vindouras, seja para consolidar o papel da 

pós-graduação como instrumento de transformação sociocultural.  

Desempenho: Observa-se que dos 43 cursos avaliados, 48,83% obtiveram conceito três, 44,18% 

obtiveram conceito quatro, 4,65% corresponde ao programa de mestrado e doutorado em Ecologia e 

Conservação (CCBS) cujo conceito é cinco e, por término, 2,32% corresponde ao programa de mestrado em 

Engenharia Elétrica (FAENG) cujo conceito é dois. 

 

Variação da Oferta de Bolsas para a Pós-graduação 
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                                            Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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 Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a cobertura da demanda por bolsas para a pós-

graduação e a sua representatividade no contingente de pós-graduandos qualificados4, o nível de captação 

externa destinada ao financiamento das bolsas. Outrossim, o indicador pode ser incorporado aos estudos 

sobre a resolutividade das ações empreendidas para assegurar a igualdade de oportunidades aos 

acadêmicos que apresentam, ou possam vir a apresentar, dificuldades no prosseguimento dos estudos.  

Desempenho: observa-se que o contingente de bolsas ofertadas no ano apresentou um crescimento 

de 4,2% em relação ao ano anterior.  

 

 Variação do Contingente Bolsista na Iniciação Científica  

 U.A 
Modalidade de Fomento 

Externo1 Var.  
(%) 

Interno2 Var.  
(%) 2012 2013 2012 2013 

CCBS 68 49 (27,9) 8 8 - 

CCHS 35 32 (8,6) 17 12 (36,8) 

CPAN 8 8 - 2 7 250,0 

CPAQ 8 11 37,5 9 12 33,3 

CPAR 1 0 - 9 1 (88,9) 

CPBO 0 0 - 0 0 - 

CPCS 22 19 (13,6) 5 12 140,0 

CPCX 0 0 - 0 1 - 

CPNA 0 0 - 0 0 - 

CPNV 0 2 - 5 5 - 

CPPP 1 1 - 2 0 - 

CPTL 14 12 (14,3) 13 10 (23,1) 

FACOM 6 7 16,7 4 11 175,0 

FADIR 0 1 - 3 4 33,3 

FAENG * 22 - * 13 - 

FAMED 8 15 - 3 0 - 

FAMEZ 17 19 - 4 4 - 

FAODO 0 3 - 1 3 - 

INFI * 1 - * 4 - 

INMA * 3 - * 3 - 

INQUI * 13 - * 3 - 
UFMS 207 218 5,3 94 113 20,2 

  
 
 
 

 
 
 
 

                                                
4 O termo corresponde aos alunos que satisfazem às condições para a concessão da bolsa para a Pós-graduação  

Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
Legenda: (U.A) Unidade acadêmica; (Var.) Variação percentual comparada a 2012; (*) 
Unidade acadêmica implantada em 2013.  
Notas: (1) Fomento externo via CNPq no âmbito do PIBIC, PIBIT e JTC CAPES; (2) Fomento 
interno (UFMS).  
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Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a cobertura da demanda por bolsas para a 

Iniciação Científica e a sua representatividade no contingente de pós-graduandos qualificados5, o nível de 

captação externa, a suficiência dos recursos internos destinados ao financiamento das bolsas, a 

resolutividade das ações empreendidas para incentivar a participação dos alunos nas atividades de pesquisa 

científica e a sua interação com ambientes e métodos de aprendizagem diferenciados (princípio da 

indissociabilidade). Ainda, é possível incorporar o indicador às investigações sobre o impacto da iniciação 

científica na expansão quantiqualitativa da produção intelectual e sua relação com o desempenho dos 

cursos de pós-graduação (avaliação CAPES).    

Desempenho: o contingente de bolsistas na iniciação científica remunerados por agências de fomento 

e pela UFMS ampliou 5,3% e 20,2%, respectivamente. Considerando o quantitativo geral de bolsistas: 66% 

são apoiados com fomento externo, 34% com fomento interno e 10% de ampliação sobre o ano anterior. 

 

 Variação da Participação Voluntária na Iniciação Científica 
 

 

U.A 
Voluntários 

2012 2013 Var. (%) 

CCBS 9 5 (44,4) 

CCHS 10 16 60,0 

CPAN 1 0 - 

CPAQ 4 4 - 

CPAR 0 1 - 

CPBO 0 0 - 

CPCS 0 5 - 

CPCX 0 0 - 

CPNA 0 0 - 

CPNV 1 3 200,0 

CPPP 1 2 100,0 
CPTL 2 6 200,0 
FACOM 1 3 200,0 
FADIR 2 1 (50,0) 
FAENG * 1 - 
FAMED 4 2 (50,0) 
FAMEZ 2 6 200,0 
FAODO 0 0 - 
INFI * 0 - 
INMA * 0 - 
INQUI * 0 - 
UFMS 43 55 27,9 

 
 
 
 

 

                                                
5 O termo corresponde aos alunos que satisfazem às condições para a concessão da bolsa (Iniciação Científica) 

Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
Legenda: (U.A) Unidade acadêmica; (Var.) Variação percentual 
comparada a 2012; (*) Unidade acadêmica implantada em 2013.  
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Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a representatividade dos voluntários sobre o 

contingente de graduandos qualificados6, a efetividade das ações empreendidas para incentivar a 

participação dos alunos nas atividades de pesquisa científica, independentemente de remuneração (bolsas), 

e a sua interação com ambientes e métodos de aprendizagem diferenciados (princípio da 

indissociabilidade). Ainda, é possível incorporar o indicador às investigações sobre o impacto da iniciação 

científica na expansão quantiqualitativa da produção intelectual e sua relação com o desempenho dos 

cursos de pós-graduação (avaliação CAPES).    

Desempenho: em relação ao ano anterior, o indicador apresenta um crescimento na participação 

voluntária de 27,9%.  Ressalta-se que, considerando o desempenho individualizado, observa-se que a 

participação voluntária precisa ser melhor administrada nas unidades acadêmicas. 

 
 

Variação da Produção Científica7  
 

Desempenho Individualizado 
 

 

 
 

 
Panorama 

 

 
 

 

                                                
6 O termo corresponde aos alunos que satisfazem às condições para participação das atividades na iniciação científica. 
 

7 Considera somente o contingente de artigos científicos publicados nos periódicos nacionais, internacionais e nos não identificados 

Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

Fonte: PROPP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a trajetória de crescimento e a respectiva 

correspondência às metas institucionais de expansão da produção científica. Concebido num contexto 

abrangente, o indicador expressa o mérito científico das propostas submetidas aos órgãos de apoio à 

pesquisa científica, o nível de cooperação interinstitucional, o apoio à busca sistematizada por novos 

domínios de intelecção e à formação de uma cultura pedagógica baseada na atualização da fronteira do 

conhecimento. 

Desempenho: a publicação de artigos científicos cresceu 23,1% no comparativo com 2012. As 

publicações em periódicos nacionais, internacionais e nos não identificados representam 46,2%, 44,3% e 

9,5%, respectivamente, do contingente de publicações. Referente ao desempenho das unidades 

acadêmicas, observa-se que na cidade universitária, a publicação de artigos pelo CCBS e pelo CCHS 

representa 25,7% e 12,6%, nessa ordem, de todas as publicações realizadas em 2013. Nessa acepção, o CPTL 

foi a unidade localizada no interior que obteve o melhor desempenho: 9,3%. 
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Fortalecimento Institucional  
 
 
 

Variação das Ações Capacitatórias 
Corpo Técnico Administrativo 

 
 

 
 

 
 Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a amplitude dos eventos de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional sobre o contingente de técnicos administrativos em exercício,  desencadeando 

investigações sobre a capacidade de adaptação institucional aos novos paradigmas do ambiente de trabalho 

que, atualmente, requisita a formação de quadros profissionais mais qualificados tecnicamente, e as 

respectivas políticas de capacitação continuada para viabilizar tal adaptação. 

Desempenho: a quantidade de técnicos administrativos beneficiados com as ações de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional no ano foi de 357; esse contingente foi maior que o do ano anterior, qual seja, 

229, portanto, o indicador evidenciou um crescimento relativo de 56% na série temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 
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Nota (1): O elemento de despesa corresponde aos desembolsos decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas 
para órgãos públicos, a exemplo, serviços de comunicação, de asseio e higiene, locação de equipamentos e materiais.  
Fonte: PROPLAN. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 

Titulação do Quadro Regular8 Docente  
 

 

GRADUAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

 

 

 
Utilização: o indicador pode ser incorporado aos estudos sobre a efetividade das políticas de incentivo 

à qualificação continuada do corpo docente e a sua repercussão no desempenho institucional em termos de 

produção científica, da performance dos cursos de graduação e pós-graduação submetidos às avaliações 

externas (ENADE, SINAES, CAPES, outras) e nos demais aspectos subjacentes à qualidade do ensino superior. 

Desempenho: o quadro regular de docentes se constitui, atualmente, de 1.040 docentes em exercício 

e de 100 docentes afastados. Do contingente geral de docentes, 0,7% possui graduação, 3,6% 

especialização, 35% mestrado e 60,7% doutorado.  

 

Liquidação das Despesas de Capital Empenhadas no Ano 
 

ELEMENTO DE DESPESA EMPENHADO (R$) LIQUIDADO (R$) LIQUIDADO (%) 

Obras 21.371.987,21 972.274,95 4,55 

Materiais Permanentes/Equipamentos 9.670.848,79 2.589.754,85 26,78 

Outros  Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica1 77.888,05 75.188,05 96,53 

TOTAL 31.120.724,05 3.637.217,85 11,69 

 
 

 
Utilização: o indicador pode ser incorporado aos estudos sobre a eficácia da gestão orçamentária e 

financeira, sobretudo no que diz respeito à efetividade dos fluxos operacionais relacionados à administração 

material e patrimonial. Especificamente, o indicador evidencia o descompasso da execução financeira, dado 

que, apesar de suficiente a disponibilidade de recursos à cobertura das despesas (vide indicador Variação – 

Despesa e Receita, pg. 57), a instituição não consegue liquidar as despesas empenhadas no exercício, mas 

em exercícios posteriores. Não obstante a legalidade das despesas inscritas em Restos a Pagar, a prática 

                                                
8 Considera o quantitativo geral de docentes em exercício e os afastados, desconsidera do cômputo, portanto, os docentes temporários, os 
substitutos e os visitantes.  

Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 
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habitual desse procedimento impacta negativamente a programação estratégica inerente à gestão 

financeira e patrimonial, sinalizando à comunidade universitária e à sociedade em geral a insuficiência ou 

ineficiência dos sistemas de controle interno a ela imanentes.  

Desempenho: o elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica apresentou o 

melhor desempenho, já que praticamente todas as despesas empenhadas foram liquidadas no exercício. 

Quanto à liquidação das despesas empenhadas para a execução de obras e a aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes, fundamentais ao bom desempenho das atividades acadêmicas e administrativas;  

observa-se um percentual de liquidação muito abaixo do desejável, especialmente para o elemento de 

despesas Obras. 

 

Capacidade de Autofinanciamento 
 

Proporção dos Recursos Diretamente Arrecadados sobre o Recurso Público 
 
 
 

 
                                                                 Fonte: PROPLAN. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 

 

 

Variação da Receita Própria  
 

 
                                                                   Fonte: PROPLAN. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 

 
Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre a capacidade e a habilidade da instituição na 

busca por complementações orçamentárias. A geração de receita própria reflete o nível de aproveitamento 

da capacidade instalada (fundações de apoio, laboratórios, gráfica, bases de estudos, capital humano, 
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outros) para viabilizar condições de autofinanciamento. A busca por opções variadas de captação de 

recursos de forma a complementar os repasses orçamentários públicos, é uma maneira de salvaguardar a 

prestação dos serviços institucionais das incertezas do investimento público.  

Desempenho: a proporção da receita própria sobre o recurso público é de 3%, portanto, de cada 100 

unidades monetárias, apenas 3 são captadas internamente. Quanto à variação percentual da receita própria, 

houve uma variação negativa de 5,85% em relação a 2012.  

 
Variação - Despesas e Receitas 

 

 DESPESAS (R$) VARIAÇÃO (%) RECEITAS (R$) VARIAÇÃO (%) 

2012 421.451.398 
14,51 

429.547.510 
14,72 

2013 482.608.868 492.778.830 

                                  Fonte: PROPLAN. Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 

 
 

Utilização: o indicador subsidia o planejamento orçamentário e financeiro, pelo que, nele é possível 

visualizar o controle dos custos das atividades e a capacidade de pagamento a curto prazo (liquidez 

corrente)9. A equivalência das despesas e das receitas é um indicativo da capacidade de gerenciar as metas 

de desenvolvimento institucional com a disponibilidade orçamentária, entretanto, o indicador não evidencia 

a eficácia desta gestão devido à impossibilidade de analisar a relação custo/benefício das metas 

supramencionadas. 

Desempenho: a variação das despesas e receitas foi basicamente idêntica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Para análise mais aprofundada sobre liquidez corrente consultar a página 87 do documento: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-02082010-153630/pt-br.php>  ou ainda a página 55 do documento: 
<http://proxy.furb.br/tede/tde_arquivos/1/TDE-2007-05-17T102314Z-290/Publico/Diss%20Paulo%20Henrique%20Fassina.pdf> 
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