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 Apresentação  
 

 

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 com 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 2012, 

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.  Assim contextualizado, este 

relatório vai ao encontro de uma frase que, a nosso ver, sintetiza o valor do presente instrumento para a 

gestão universitária em seus mais amplos aspectos: “Enquanto o Planejamento é o ato pelo qual decidimos 

o que construir, a avaliação é o ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo 

nosso projeto” (Cipriano C. Luckesi). 

Desejamos a todos uma boa leitura e um ótimo aproveitamento! 

 

 

 

 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Coordenadoria de Planejamento Institucional 

Divisão de Avaliação e Acompanhamento 

 

 

 

Campo Grande (MS), Abril de 2013 

 

Plano de Desenvolvimento Institucional 
Avaliação 2011 
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Mensuração do Desempenho  
 

 

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

Institucional - PDI 2010-2014, exercício 2012, 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: 

1) Análise das metas previstas e realizadas no ano de 2012 por Diretriz estabelecida, adotando-se 

para aferir o nível de alcance das metas, 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).  

2) Análise do desempenho quantitativo das Metas contempladas nas Diretrizes. 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 a 40%. 

3) Análise do desempenho quanti-qualitativo da Área Estratégica considerando os resultados dos 

indicadores que foram possíveis estabelecer ou mensurar. Sublinhando que a ficha técnica do indicador 

(utilização, desempenho) foi elaborada pela equipe que desenvolveu o presente relatório.  

 

 

 

Plano de Desenvolvimento Institucional 
Avaliação 2011 
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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 INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

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. 

4 - Não foram criados novos cursos no Ano de 2012.    

Vagas criadas 

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

285 235 

Foram criadas 235 vagas novas nos seguintes cursos  já existentes: Ciências Biológicas – 
Licenciatura / CCBS -15;  Química – Licenciatura/CCET – 10; Tecnologia em Saneamento 
Ambiental/CCET – 10; Tecnologia em Construção  de Edifícios/CCET - 10; Letras – Licenciatura 
– Habilitação- Português /Inglês/CCHS - 5; Letras – Licenciatura – Habilitação 
Português/Espanhol/CCHS - 5;  Engenharia da Computação/FACOM – 10; Zootecnia/FAMEZ -
10;  Pedagogia- Licenciatura - CPAQ - 5;  Turismo e Meio Ambiente/CPBO – 50;   
Geografia/Licenciatura//CPAN – 5; Letras- Licenciaturas Português/Espanhol e 
Português/Inglês/CPAN – 20; Matemática- Licenciatura/CPAN – 5; Psicologia/CPAN – 5;  
Matemática- Licenciatura/CPPP - 10; Letras – Licenciaturas – Português /Espanhol – 
Português Inglês e Português/Literatura – 60. 

   

 
Ocupação de 

Vagas Ociosas 
 

Prover a ocupação das vagas ociosas. 100% 16% 

Foram lançados 3(três) editais  de processos seletivos disponibilizando as vaga 
remanescentes para ingresso em 2012 de alunos provenientes de cursos presenciais de 
outras instituições de ensino superior de graduação e para portadores de diploma de cursos 
de graduação. Das 2.418 vagas ociosas lançadas nos editais  380 foram preenchidas, o  que 
corresponde a 16%. 

   Taxa de ocupação 
das vagas ociosas 

Redução das Taxas 
de Evasão 

Ampliar o quantitativo atual de bolsistas no 
programa Monitoria.  
 

10% 127% 

Disponibilizadas 200 vagas (1º e 2º semestres de 2012) para monitoria de ensino. Foram 
preenchidas 191 vagas.  No ano de 2011 foram  disponibilizadas vagas (84) somente para o 2º 
semestre, justificando o elevado aumento, no ano. Além deste fator houve um acréscimo de 
20% no valor pago por bolsa.  

   

- 
 Manter o quantitativo atual de bolsas do 

programa PROMEP.  100% 105% Houve somente aumento de 5 bolsas  em relação ao período anterior(70) em decorrência do 
reajuste do valor da bolsa em R$ 60,00.    

Reduzir a taxa média de evasão. 5% - O MEC não definiu quais indicadores devem ser utilizados para o cálculo da Evasão nas IES. O 
COGRAD/ANDIFES está finalizando uma proposta.    

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

 
 

Plano de Desenvolvimento Institucional 
Avaliação 2011 
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DIRETRIZ 2 – Reestruturação Acadêmico-Curricular 
 

PROGRAMA  META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance 

da Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

NA PA AP 

Reestruturação 
dos Projetos 
Pedagógicos 

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

100% 90% 

Dos 111 cursos de Graduação presenciais  cadastrados no e-MEC, 100 possuem seus 
respectivos Projetos Pedagógicos de Cursos implantados. Os 10% restantes estão com sua 
matriz curricular implantada, porém em processo de finalização para a publicação do projeto 
completo. Todos os cursos em funcionamento foram reestruturados. Dos 11 cursos 
modalidade a distância, 9 possuem projeto pedagógico completo e  2 estão em processo de 
encerramento do curso. 

   
Projetos 

pedagógicos 
implantados 

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

100% 100% 

Todos os cursos em funcionamento tiveram a comissão do NDE instituída pela Direção do 
Centro ou  Faculdade por Instrução de Serviço já publicadas. A regularização do 
funcionamento de todos os NDE’s dos cursos confere legalidade a estes fóruns, que 
subsidiam os colegiados de cursos para promover as mudanças necessárias nos Projetos 
Pedagógicos. 

   
Cursos com NDE 

implantados 

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. 

55% 44,8% 

Os cursos que no triênio de avaliação do INEP relativo a 2006 e 2009 obtiveram Conceito 
Preliminar de Curso (CPC) nota 4, sofreram um decréscimo de 41,17% para 26,31%, e entre 
os que obtiveram nota 5, houve um aumento de 5,26%. Os cursos que no triênio de avaliação 
do INEP relativo a 2007 e 2010 obtiveram Conceito Preliminar de Curso (CPC) nota 4, 
sofreram um decréscimo de 66,66% para 50%, e entre os que obtiveram nota 5, houve um 
aumento de 10%.Os cursos que no triênio de avaliação do INEP relativo a 2008 e 2011 que 
obtiveram Conceito Preliminar de Curso (CPC) nota 4, sofreram um acréscimo de 33,33% 
para 44,82%, e os que obtiveram nota 5, houve um decréscimo de 5,12% para 1,72% 

   

Conceito de curso 

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

1 - Meta não realizada.    

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

PROGRAMA  META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

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 11 
Por meio dos recursos destinados à LOA-ação 20RJ, foram oferecidos 11 (onze) cursos de 
formação continuada, atingindo um público de 2.663 professores da Educação Básica.    

Projetos 
implementados 

Atualização de 
Metodologias e 
Tecnologias de 

Ensino e 
Aprendizagem 

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

Grupos de 
pesquisa criados 

Manter o quantitativo de grupos PET-
Saúde. 

3 - 
Os grupos vigentes até 2012 foram finalizados. Apenas o PET-Vigilância em Saúde teve edital 
de continuidade em que a UFMS está concorrendo, mas que não teve resultado ainda 
divulgado.  

   

Manter o quantitativo de grupos PIBID. 21 21 Os grupos existentes reapresentaram seus projetos à CAPES e os mesmos foram renovados.     

Incentivar a criação de grupos PET.  5 - 
Em 2012 o MEC abriu um Edital para novos grupos, mas o número de vagas era de apenas 60 
para o Brasil. Não houve proposta da UFMS aprovada.    

Incentivar a criação de grupos PET Saúde. 2 3 Foram criados três novos grupos PET em substituição ao grupo PET-Saúde.    

Incentivar a criação de grupos PIBID. 5 24 
Foram apresentados 28 novos projetos de grupos PIBID à CAPES e 24 foram aprovados 
plenamente e implementados a partir do mês de agosto de 2012, totalizando 45 grupos em 
agosto de 2012. 

   

Modernização e 
Dinamização do 

Sistema de 
Bibliotecas 

 

Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico 
para o sistema de Bibliotecas da UFMS. 11.565 40.386 

Aquisição do material bibliográfico para as Bibliotecas é efetuada por licitação/pregão. A 
Dotação orçamentária de 2012 foi implementanda com uma dotação extra para a ampliação 
dos acervos bibliográficos dos Câmpus, em razão desse implemento, a meta superou em 
muito o previsto.  (Acervo empenhado) 

   Acervo adquirido 

Estimular a frequência diária de usuários na 
Biblioteca Central.  1.200 970 

A frequência média diária no período de jan. a dez. 2012 foi de 970 usuários. Houve um 
decréscimo aproximado de 12% quando comparada a frequência média de usuário de 2011, 
porém, considerando o período letivo de março a maio e de novembro (meses não afetados 
pela greve), houve um acréscimo de 3,34% na frequência diária. Consideramos que a 
ampliação da oferta de serviços on-line foi um dos fatores contributivos para o acréscimo 
supracitado. 

   Freqüência média 
mensal 

Ampliar o empréstimo de materiais 
bibliográficos. 2% -14,5% 

O total de empréstimos em 2012 foi de 110.244 e no ano anterior 126.218. O decréscimo 
ocorreu provavelmente em razão da greve dos técnicos administrativos e docentes; porém, 
considerando período de março a maio e de novembro de 2012 foi houve um crescimento de 
6,50%. 

   

Evolução dos 
empréstimos Ampliar o acesso a bancos de dados 

diversificados disponibilizados no Sistema 
de Bibliotecas da UFMS (portal de 
periódicos-CAPES, e-books, etc.). 

5% - 

Os dados de 2012 ainda não foram disponibilizados pela Capes. As principais ações realizadas 
no ano foram: - Treinamento do Portal de Periódicos CAPES pelos representantes dos 
editores científicos com 188 participantes; - Treinamento ENDNOTE WEB com 187 
participantes; Treinamentos do Portal de Periódicos CAPES pela bibliotecária da CBC; - 
Inserido no HD do computador das Bibliotecas do interior o vídeo do treinamento do Portal 
de Periódicos da CAPES realizado pelos representantes no LAC. 

   

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

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance 

da Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

NA PA AP 

Mobilidade 
Estudantil 

Normatizar no âmbito da UFMS os procedimentos 
para a mobilidade estudantil em âmbito nacional. 1 1 Os procedimentos para mobilidade estudantil em âmbito nacional foram regulamentados 

através da Resolução COEG Nº 231 de 16.09.2011.    
Procedimentos 
normatizados 

 Normatizar no âmbito da UFMS os procedimentos 
para a mobilidade estudantil em âmbito 
internacional 

1 1 Elaborado Edital para Homologação de Ciência sem Fronteiras, estabelecendo critérios 
para análise de excelência acadêmica.    

Ampliar a oferta de vagas para mobilidade 
estudantil nacional. 96 34 

Foi ofertada uma vaga por curso de graduação conforme Resolução COEG nº 62/2009 que 
regulamentou no âmbito interno da UFMS o Programa de Mobilidade Estudantil, foram 
preenchidas em 2012 somente 34 vagas. 

   
Estudantes 
atendidos 

Ampliar a oferta de bolsas para mobilidade 
estudantil nacional. 14 11 

Lançados dois editais  para concessão de  Bolsas Mobilidade Estudantil com 11 vagas – 
Banco  Santander – 2012. Foi preenchida somente uma vaga em função das dificuldades de 
operacionalização dos pedidos em razão  das Greve dos Docentes e Técnicos . 

   

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

3 1 Mantido o acordo de Mobilidade Acadêmica/Andifes.    
Acordos, convênios 

e/ou parcerias 
celebradas 

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

60 24 

Foram atendidos pelo programa de mobilidade estudantil em âmbito internacional: 3 
alunos PMM; 8 alunos Angola e Moçambique; 6 alunos Capes Fipse – Veterinária; 6 
professores PMM curso espanhol Corumbá; 1 professor Zicosur para pesquisa em 
Corumbá;  

   Estudantes 
atendidos 

Ampliar o número de bolsistas na mobilidade 
estudantil em âmbito internacional 40 100 

Foram atendidos com bolsa pelo programa de mobilidade estudantil em âmbito 
internacional: 
5 alunos Santander Luso Brasileiras; 6 alunos PMM; 46 Programa Ciência sem Fronteiras; 2 
alunos Santander Top Espana II; 1 professor Santander Top Espana II; 40 Alunos CPAN em 
intercâmbio na Bolívia. 

   Estudantes 
atendidos 

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

10 18 

Novos acordos estabelecidos, no ano:  
 2 - EUA (Texas A&M e Washington Univ); 1 - Japão (Kochi Univ); 1 - Bolivia (Rene 

Moreno); 1 - Espanha (Salamanca); 5 - Portugal (Aveiro, Porto, Setubal, Algarve e IST); 1 
- Alemanha (Karsruhe). 

Estão em vigência os seguintes convênios: 
 1 - EUA - State Univ of New York; 1 - Portugal – Coimbra; 1 - Argentina - Patagonia San 

Juan. 
Programas de Mobilidade internacional, em vigência: 
 Santander Top Espana II; Santander Luso Brasileiras; Erasmus Mundus; e Programa de 

Mobilidade Mercosul (PMM). 
Foram iniciados no ano os procedimentos para assinar e/ou renovar os acordos de 
cooperação com as seguintes  Universidades: 
China – Universidade de Hubei; 1 - Portugal - Nova Lisboa; 2 - Paraguai - Nacional e Pilar e 
Politécnica e Artística de Paraguai; 1 - Itália - Universitá degli studi di Torino; 1 - Argentina - 
Universidade de Rozario. 

   
Acordos, convênios 

e/ou parcerias 
celebrados 

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 INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

NA PA AP 

Apoio ao 
Estudante 

 
 

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

4.500 7.635 

Anualmente são realizados estudos do perfil socioeconômico dos acadêmicos solicitantes 
dos benefícios: Bolsa Permanência, Auxílio-alimentação, Restaurante Universitário e 
Incentivo à Participação em Eventos (Ipev). Em 2012 foram recebidos e analisados, no 
primeiro semestre, 4871 formulários de acadêmicos que solicitaram Bolsa Permanência 
e/ou Auxílio-alimentação, 2511 que solicitaram acesso ao Restaurante Universitário e 253 
formulários de acadêmicos que solicitaram o Ipev, totalizando 7.635 formulários. 
Não foi aberto novo processo seletivo no segundo semestre para novos ingressos nas 
Ações em decorrência do período de greve instalados nas IFES. Desta forma a meta 
realizada foi superior a meta prevista, quando totalizamos o exercício/2012 com 7635 
formulários recebidos e analisados para todas as ações. 

   
Perfil 

socioeconômico 
levantado 

Ampliar o quantitativo de acadêmicos 
beneficiados com a Bolsa Permanência 
(bolsistas). 

1.415 1.798 

Em função de observamos alto índice de indeferimento nas solicitações de benefícios por 
documentação incompleta, preenchimento incorreto do formulário, bem como não 
apresentação do perfil de renda previsto pelo PNAES para inclusão nas ações foi 
desenvolvido um trabalho de orientação e divulgação, criando postos de informação nas 
Unidades, ampliação do número de cartazes fixados pelos Câmpus, bem como a 
disponibilidade de toda a equipe para esclarecimentos. Ressalta-se que esse trabalho 
contribuiu para diminuir o índice de indeferimento, porém detectamos que o mesmo 
necessita ser contínuo de forma a facilitarmos o acesso às Ações.     

   
Estudantes 
atendidos 

Ampliar o quantitativo de acadêmicos 
beneficiados com o Auxílio-alimentação. 1.361 4.111 

Meta realizada. Desde novembro de 2011, os acadêmicos da Cidade Universitária 
passaram a acessar a ação alimentação através do Restaurante Universitário. Foi incluído 
no ano de 2012, um total de 2.230 acadêmicos para usufruírem do benefício. É servida aos 
alunos uma média de 20.000 refeições mensais, entre café da manhã e almoço, com 
subsídios parciais e integrais. Os Câmpus que ainda não possuem Restaurante 
Universitário são atendidos com o auxílio-alimentação em espécie. 
 

   Estudantes 
atendidos 

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

300 197 

A prioridade quanto ao recebimento do auxílio financeiro é para aqueles que irão 
apresentar trabalho científico. Em 2012 do total de acadêmicos participantes da ação 112 
apresentaram trabalhos e 85 participaram sem apresentação de trabalhos. Observamos 
aumento do índice dos alunos que participaram da ação com apresentação de trabalho 
em detrimento aos que participaram sem apresentação de trabalho, se comparado ao ano 
de 2011.  
O não alcance da meta prevista pauta-se em duas razões fundamentais: 
1) Do mês de maio a set/2012 foram deferidos apenas as solicitações de acadêmicos que 
apresentariam trabalho; 
2) De outubro a dezembro o recurso disponível para IPEV foi redirecionado para atender 
as ações de caráter continuidade, a exemplo de Bolsa Permanência e Auxílio-alimentação. 

   Estudantes 
atendidos 

 
 
 

Continua 
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Apoio ao 
Estudante 

 
 
 
 
 
 
 

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

356 180 

A meta foi parcialmente atendida porque o número de propostas apresentadas pelos 
docentes não atingiu a quantidade esperada. Nem todos os Câmpus participaram da 
ação, no entanto em todos a análise do histórico escolar demonstrou a necessidade do 
oferecimento de cursos de nivelamento para os acadêmicos, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
Desde o 2º Edital está havendo ampla divulgação entre os docentes por meio da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação. Outro fator que colaborou para o alcance parcial da 
meta foi a extensa greve das IFES, pois neste período não houve oferecimento de 
propostas e consequentemente alunos beneficiados. 

   
Bolsas destinadas 

a Projeto de 
ensino 

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

1.200 1.110 

Houve maior número de apresentação de propostas e participação de todas as 
Unidades da Instituição envolvidas na ação conforme meta proposta para 2012, porém, 
não houve ampliação do número de acadêmicos atendidos, devido ao período em que 
não houve atividades nas IFES em função do extenso período de greve nas IFES.  
Outro fator que prejudicou o alcance da meta foi o não oferecimento dos Cursos de 
Informática em todos os Câmpus.  
Os 29 projetos cadastrados e executados possibilitaram atendimento a 1.110 
acadêmicos nas diferentes etapas dos cursos oferecidos: Curso de línguas, 
Interpretação de texto, Matemática, Biologia, Química, entre outros. 
 

   
Estudantes 
atendidos 

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

10 9 

Com a aquisição dos 43 Kits foi possível atender nove cursos de graduação (Arquitetura, 
Artes Visuais, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Medicina, Música, 
Odontologia e Física).   
 Estes Kits são compostos por materiais de uso pedagógico para o desenvolvimento do 
curso, tais como: calculadora científica, telescópio, estetoscópio, réguas para desenho, 
entre outros. 
Foi atendido no total 189 acadêmicos de cursos de graduação. 
A meta foi alcançada em 90% (por cento), não sendo possível chegar a 100% (por 
cento) devido a priorização de atividades de caráter continuo, a exemplo da Bolsa 
Permanência e Auxílio- Alimentação.   

   
Estudantes 
atendidos 

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

800 2.226 

Foram executadas 5 Ações de projetos de ensino nos seguintes cursos:  nutrição, 
fisioterapia, odontologia, música e física.  
O número elevado em relação à meta traçada justifica-se pelo total de acadêmicos 
alcançados com o projeto de ensino do curso de música (2.085) 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. 

   Estudantes 
atendidos 

 
 
 
 

 
 

Continua 
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Apoio ao 
Estudante 

 
 

Ampliar os suportes médicos, odontológicos e 
psicológicos. 300 248 

Meta parcialmente atingida. Na área da saúde, os encaminhamentos médicos estão 
sendo realizados via Hospital Universitário, porém houve 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 Assistência Acadêmica/DIAA-Morenão, com exceção dos Câmpus de 
Corumbá e Três Lagoas que conta com esse profissional em seu quadro.   

   Estudantes 
atendidos 

Ampliar o número de visitas às Escolas Públicas do 
Ensino Médio com a Ação Orientação Profissional. 10 - 

Meta não realizada. A ação que promove a interação de acadêmicos e docentes da 
UFMS com a comunidade externa por meio das escolas de ensino médio, 
prioritariamente as de ensino público, ficou prejudicada em função da extensa greve 
das IFES no exercício de 2012. Outros fatores  que contribuíram negativamente foram: 
acadêmicos e docentes desarticulados, inexistência de logística básica e não realização 
de nova edição do evento “UFMS de Portas abertas”, quando do retorno da greve, 
calendário acadêmico  extremamente apertado. 

   
Escolas 

contempladas 

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

10.000 16.000 
Foram executados 39 projetos de extensão, tanto na área de cultura quanto do 
desporto,  foram contemplados com recursos do PNAES no ano de 2012. Os projetos 
registraram a participação de 16.000 discentes de graduação nas diferentes ações. 

   
Índice de evolução 

da participação 
acadêmica 

Revitalizar espaços voltados ao atendimento ao 
estudante na promoção da assistência acadêmica. 9 7 

Foram revitalizados os seguintes espaços: o campo de futebol do Câmpus de Bonito, o 
Centro acadêmico do CCET, as Quadras de tênis da Cidade Universitária, a Casa da 
Ciência, a impermeabilização do Morenão, a impermeabilização da Divisão de 
Assistência Acadêmica/DIAA-Morenão e o Restaurante Universitário de Três Lagoas. 
Outras revitalizações referentes ao exercício de 2012 estão em andamento, porém as 
fases de orçamento ainda não foram concluídas e, consequentemente não houve 
expedição da ordem de serviço, prejudicando a meta estabelecida. 

   
Espaços 

revitalizados 

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

3 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. Dos alunos que necessitavam de 
atendimento 4 são da Cidade Universitária e 1 do Câmpus de Naviraí. Foi oferecida 
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. 
 

   Levantamento 
realizado 

 
 
 

Continua 
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Apoio ao 
Estudante 

 
 

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

18 14 

Foram realizadas as seguintes ações: Evento III UFMS PORTAS ABERTAS, foi realizado 
conforme previsto através da articulação entre a PREAE e a PREG; 5 Programas de 
Extensão aprovados visando a articulação da extensão com áreas de ensino de 
graduação, de pós-graduação e pesquisa; 1 Projeto aprovado no Edital CAPES 2012; 7 
Projetos aprovados no Edital PROEXT 2012. 
Os Programas PET Saúde e Mobilidade Acadêmica, bem como o Projeto Gestão 
Estratégica da Inovação, que foram previstos para 2012, não puderam ser realizados 
em virtude da mudança de gestão da PREAE ocorrida na transição de 2011 para 2012. 

   

- Nível de 
Participação 

Estudantil 
(Mobilidade 
Estudantil) 
- Teses e 

Dissertações 
Relacionadas à 

Extensão 

Consolidação 
da Extensão 
Universitária 

 

Ampliar a oferta de bolsas de extensão com 
fomento interno (FI) e externo (FE). 215 486 

Houve um número maior de ações de divulgação dos editais de extensão pela internet 
e nos campus da UFMS, de forma que aumentou o número de acadêmicos interessados 
nas respectivas bolsas.  Houve significativo aumento na participação de bolsistas nos 
projetos e programas de extensão. Das 486 bolsas de extensão 336 obtiveram apoio 
interno e 150 obtiveram bolsas com fomento externo. 
Diversas ações de extensão foram contempladas por editais externos, como por 
exemplo, o PROEXT, CAPES, SDH, entre outros; o que possibilitou um aumento 
significativo de recursos.  

   

- Número de bolas 
com F.E 

- Número de 
bolsas com F.I 

Socializar os resultados das ações extensionistas. 21 20 

Foram publicados  16 artigos relacionados as atividades de extensão  em Congressos e 
Revistas e 4 trabalhos de conclusão de curso, totalizando 20. O quantitativo de ações  
realizadas  ficou prejudicado  em função da  greve que afetou o desenvolvimento 
normal das atividades acadêmicas de 2012, não foi realizado o Encontro de 
Extensionistas (VII ENEX), que está previsto para o ano de 2013. 

   Artigos publicados 

Fortalecer a relação universidade – sociedade 
(ações implementadas). 63 488 

Foram apoiados no ano, 488 ações de extensão, beneficiando um público de 
aproximadamente  27.056 pessoas . A participação acadêmica e dos professores 
empenhados na elaboração de projetos de extensão foi, muito superior a meta 
prevista, devido à ampla divulgação na internet e nos campus da UFMS, culminando 
com a ampla participação da comunidade universitária interna e externa. 

   

 - Número de 
participantes nas 

ações 
extensionistas 

- Índice de 
ampliação das 

ações 
extensionistas 

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

15 66 Houve um aumento expressivo do número de ações de Desporto e Cultura em 2012 em 
virtude de recursos advindos de Editais Externos. 

   

- Índice de 
ampliação das 

ações 
extensionistas 

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PREAE. Elaboração: DIAA/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 INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

NA PA AP 

Pós-Graduação 

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

4 3 

Implantação dos cursos de Mestrado em Enfermagem, Agronomia (criado em 2010) e o 
Mestrado Profissionalizante em Eficiência Energética e Sustentabilidade (criado em 
2011).  
Aprovado pela Capes o Mestrado Profissional em Computação Aplicada, mas não houve 
implantação do curso nesse ano. 

   Evolução dos 
cursos de Pós-

graduação 
 Implantar programas de pós-graduação stricto 

sensu – doutorados, previamente submetidos à 
aprovação da CAPES. 

1 - 
Aprovação do curso de Doutorado em Química, mas não houve implantação do curso 
nesse ano.    

Elevar os conceitos dos programas de pós-
graduação stricto sensu na avaliação periódica da 
CAPES. (cursos com conceito elevado). 

1 - No ano de 2012 encerra o Triênio para avaliação Capes, dessa forma não há alteração 
dos conceitos nesse ano.    

Cursos de Pós-
graduação com 

Conceitos 
Elevados (CAPES) 

Ampliar as vagas nos cursos de pós-graduação da 
UFMS. 

56 147 

Aumento de 22,8% nas vagas ofertadas nos programas de pós-graduação stricto sensu. 
Isto se deu em virtude do aumento no número de cursos de pós-graduação aprovados, 
bem como no aumento do número de vagas dos cursos já existentes, considerando o 
aumento na capacidade de orientação. 

   Vagas criadas 

Ampliar o quantitativo de bolsistas de pós-
graduação (mestrado e doutorado). 110 103 Aumento de 21,82 % no número de bolsas de Pós-Graduação concedidas em relação ao 

ano anterior, por meio dos Programas de Demanda Social e Reuni da Capes.    Bolsas ampliadas 

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

7 9 

1) FINEP-CT-INFRA –PROINFRA 2007: obras do Laboratório de Tecnologias Ambientais do 
CCET.  2) FINEP-CT-INFRA/PROINFRA 2006:  realizada reforma,  revitalização e  expansão 
das seguintes unidades: 
- Complexo LTF para atender os programas de pós-graduação em farmácia, 
compreendendo os seguintes laboratório e salas: de Controle de Qualidade;  Didático 
Professor Hércules Maymone; de Cromatografia; de Pesquisa; saldas de professores  e 
dos cursos de pós-graduação); 
- Reforma Geral das Instalações da Base de Estudos do Pantanal para atende aos 
programas de pós-graduação(M)(M/D) em Ecologia e Conservação, Biologia Vegetal, 
Tecnologia Ambiental, Geografia e Estudos Fronteiriços,  compreendendo: Ambulatório 
Médico Odontológico; 6 Laboratórios e 2 banheiros próximos aos laboratórios; os 
Alojamentos e seus 5 banheiros; e Grupo Gerador. A Base de Estudos do Pantanal.  
3) FINEP-CT-INFRA- PRO-INFRA 2010, (convênio 01.12.0243-00) – no valor R$ 85.000,00 
para confecção dos projetos das obras a serem realizadas.  
4) FINEP-CT-INFRA – Campi Regionais 2007, (convênio 01.07.0544-00)– no valor de R$ 
364.000,00, liberados em 2012, para conclusão do Laboratório  iniciada em 2011 no 
Campus II de Três Lagoas, numa área total de 504,80 m². Tal obra atenderá aos 
programas de Mestrado em Geografia, Letras e em Matemática do Campus de Três 
lagoas da UFMS. 

   
Programas de 
Pós-graduação 

atendidos 
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PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Pós-Graduação 

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

5 32 

 Elaboração do projeto institucional Pró-Equipamentos/CAPES/2012, para aquisição 
de equipamentos para 5 cursos de pós-graduação, que foi aprovado na íntegra pela 
CAPES, e executado em 2012. 

 Aquisição de materiais permanentes para os 21 cursos de Pós-graduação; 
 FINEP-CT-INFRA –PROINFRA 2006, (convênio n..01.07.0448.00)- Adquiridos 

equipamentos para a atender ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal.  
 FINEP-CT-INFRA –PROINFRA 2007, (convênio n.01.08.0662.00) – Adquiridos 1 

microônibus de 28 assentos, 2 barcos de alumínio, 1 detector com arranjo de iodo, 
ao custo total de Atendimento aos de pós-graduação(M)(M/D) em Ecologia e 
Conservação, Biologia Vegetal, Tecnologia Ambiental, Geografia e Estudos 
Fronteiriços e outros pesquisadores da UFMS. 

 FINEP-CT-INFRA – PROINFRA 2011, convênio 01.12.0445 – liberados em 2012 
R$321.000,00 para pagamento de taxas de importação de equipamentos 

   
Programas de 
Pós-graduação 

atendidos 

Viabilizar a contratação de professores visitantes 
para fortalecer os programas de pós-graduação. 6 16 

Embora os coordenadores de Programas de pós-graduação tenham se empenhado em 
trazer pesquisadores de outras instituições para atuarem como professor visitante em 
nosso IES existe a dificuldade de atrair esses professores pela distância geográfica dos 
grandes centros. 

   
Professores 

contemplados 

Iniciação 
Científica 

Ampliar o quantitativo de bolsistas na Iniciação 
Científico CNPQ/PIBIC.  231 201 

O programa de Iniciação Científica beneficiou  201 - bolsistas módulo  - 
PIBIC/UFMS/CNPq;  25  bolsistas Balcão PIBIC/CNPq e 12 - JTC – Jovens Talentos para 
Ciência (CAPES). Como forma de incrementar o número de bolsas a UFMS vem 
participando também de programas criados mais recentemente, como no caso do 
JTC/CAPES e de bolsas do REUNI/MEC.  

   

Alunos 
beneficiados 

Ampliar o quantitativo de bolsistas na Iniciação 
Científico CNPQ/PIBIT. 17 10 Foram contemplados 10 alunos com bolsa de Iniciação Científica  PIBIT.    

Ampliar o quantitativo de bolsistas na Iniciação 
Científica com fomento interno. 72 94 Foram beneficiados 94 bolsistas com recursos internos.    

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

2 1 Anualmente a UFMS promove um encontro de Iniciação Científica, com a presença de 
pesquisadores externos, que avaliam a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.  

   

Residência 
Médica 

Viabilizar a participação de bolsistas no Programa 
Bolsa de Residência Médica  126 115 Foram viabilizadas 115 bolsas no Programa de Residência média. A ampliação depende 

da aprovação do MEC/Ministério da Saúde.    

Viabilizar a participação de bolsistas no Programa 
Bolsa de Residência Multiprofissional. 1 22 Foram beneficiados 22 alunos no programa de Especialização em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde.    

Viabilizar a participação de bolsistas no Programa 
Bolsa de Residência Odontológica. 1 1 

Foi beneficiado um aluno no programa de Especialização em Residência em 
odontológica.    

Viabilizar a participação de bolsistas no Programa 
de Residência em Medicina Veterinária. 5 5 Foram beneficiados 5 alunos no programa de Especialização em Residência em Medicina 

Veterinária    
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PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Produção 
Científica 

Promover a expansão da produção científica 
(quantitativo ampliado). 

1.795 3.653 

O aumento da produção vem sendo incentivado institucionalmente através do apoio a 
projetos de pesquisa, da realização de eventos científicos, da viabilização de 
participação de pesquisadores em eventos nacionais e internacionais, do apoio a 
publicação de artigos científicos, a publicação de livros e a disponibilização de teses e 
dissertações, alem da tradução de artigos, pagamento de taxas de publicação em 
periódicos especializados, do estabelecimento de parcerias com outras instituições e 
da formação de redes de pesquisa.  

   Artigos publicados 
(Sistema Qualis) 

Capacitação 
Docente 

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

15 5 
Embora em uma taxa menor que a esperada, os professores da UFMS têm procurado 
se capacitar para atender ao aumento da demanda do ensino de pós-graduação e da 
pesquisa.  

   
Docentes 

qualificados 

In
ov

aç
ão

 T
ec

no
ló

gi
ca

 e
 In

te
ra

çã
o 

U
FM

S/
Em

pr
es

as
 

 

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

6 9 

Os eventos realizados foram: 1) Visita Técnica dos Agentes Locais de Inovação do 
SEBRAE à UFMS; 2) Encontro de Inovação no Pantanal; 3) Stand da UFMS na Expo MS 
Industrial 2012; 4) Interação Universidade-Empresa em Projetos de Inovação 
Tecnológica; 5) Introdução à Propriedade Intelectual: Direitos Autorais, Marcas e 
Patentes; 6) Circuito Empreendedor; 7) Prêmio Mérito inovador durante a II Feira de 
Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul; 8) Idéias Inovadoras para 
Líderes Empreendedores; e 9) Semana Global do Empreendedorismo – Road Show 
2012 (Empreendedorismo e Sustentabilidade) 
 

   

Ações de incentivo à 
Inovação 

Tecnológica 

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

5 3 

Estavam vigentes 11 (onze) contratos/convênios no ano de 2012, já incluídos os três 
apontados neste indicador. Considerando os instrumentos firmados apenas no ano de 
2011 para cooperação e/ou transferência de tecnologia, tem-se o total de R$ 5,6 
milhões alocados na realização destes projetos.  
 

   

Implantar empresas juniores na UFMS. 2 1 
O Programa Empresa Júnior foi criado formalmente a partir da Resolução nº 6, de 8 de 
fevereiro de 2012. Dado o período de ajustes necessário para o alcance da meta, 
apenas uma Empresa Júnior foi implantada em 2012. 

   

Fomentar e atender pedidos de registro de 
patentes. 

5 4 

Atendidos os seguintes pedidos: 1) Dispositivo Automático Programável para Captura 
de Pequenos Animais; 2) Dispositivo para Produção de Estímulo Motor em Humanos 
Recém-nascidos; 3) Processo para Obtenção de um Gel a Partir da Ozonização de 
Óleos Vegetais; e 4) Síntese de monômeros de cianoacrilatos para a disponibilização 
na produção de adesivos tópicos 

   

Fomentar e atender pedidos de registro de 
software. 5 2 

Foram atendidos os seguintes pedidos de registro de software: 1) SGAF – Sistema de 
Gerência de Ativos Físicos; e 2) SIDAT- Sistema Integrado de Diagnóstico Automático 
em Transformadores. 

   

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. 

120 - Meta realizada.    
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PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance 

da Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Pesquisa 
 

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

422 619 

Houve um crescimento 46,7% nos projetos de pesquisa apoiados com fomento interno, 
em relação à meta estabelecida.  Estes projetos foram desenvolvidos em 19 Unidades da 
Administração Setorial da Universidade. Esse aumento demonstra o amadurecimento dos 
grupos de pesquisa, a melhoria da infraestrutura de pesquisa e o incentivo institucional a 
esta atividade.  

   
Índice de ampliação 
Projetos de Pesquisa  
Fomento Interno e 
Fomento Externo Ampliar o quantitativo de projetos de 

pesquisa apoiados com fomento externo 
em aproximadamente 10% ao ano. 

253 261 

O crescimento de 3%, em relação à meta estabelecida no ano, demonstra que a UFMS 
vem envidando esforços no sentido de aprovar projetos institucionais em parceria com 
outras Instituições visando à ampliação da produção científica, o grau de investigação e 
do potencial de soluções de problemas da sociedade, além de melhorar a infraestrutura 
de pesquisa, o fortalecimento institucional e a formação acadêmica.  

   

Incentivar a criação de novos grupos de 
pesquisa. 219 26 Foram criados 26 grupos de pesquisa.    Grupos de Pesquisa 

criados 

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

6 6 

I) Projeto O início do povoamento humano da bacia do Paraná, MS: pesquisa de abrigos 
sob rocha na paisagem do Brasil Central (Bolsa de produtividade em pesquisa – Processo 
CNPq nº 307225/2009-7); 
(II) Projeto O início do povoamento humano nas margens do rio Paraná: arqueologia do 
sítio Brasilândia (Processo CNPq nº 477946/2011-9); 
III) Projeto Levantamento, monitoramento e resgate arqueológico na margem direita dos 
reservatórios das Usinas Hidrelétricas Engenheiro Sérgio Motta, Jupiá e Ilha Solteira – alto 
curso do rio Paraná – período abril/2011 a março/2013. (Contrato CESP/FAPEC Dispensa 
de Licitação nº ASC/GAL/7008/2011); 
IV) Projeto Arqueologia preventiva na área a ser impactada pela Unidade Fertilizantes 
Nitrogenados III da Petrobrás, em Três Lagoas/MS: etapa de monitoramento arqueológico 
e educação patrimonial (Contrato PETROBRÁS/FAPEC nº 0802 0067168 11 2); 
 V) Projeto Arqueologia preventiva na área a ser impactada pela implantação do sistema 
viário da UFN III ao rio Paraná, Três Lagoas/MS (CONSORCIO UFNIII/FAPEC nº 237/12); 
VI) Projeto Caçadores-coletores pré-históricos da Bacia do Paraná setentrional (MS) entre 
12.600 a 3.500 anos AP (Bolsa de produtividade em pesquisa – Processo CNPq nº 
312059/2012-4). 

   Pesquisa realizada 

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) 

13.200 3.327 

Meta não atingida. O MuArq está aberto ao público de segunda à sexta-feira, nos 
períodos matutino e vespertino. 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. 

   Índice de evolução de 
visitantes 
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PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance 

da Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO 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 
(produção realizada). 

317 401 
Meta ultrapassada em 26,5% .  A produção gráfica e publicação de livros, revistas e 
material didático têm como objetivo aproximar o leitor da produção de conhecimento 
gerado pela comunidade técnica e científica de MS. 

   - 

Base de Estudos 
do Pantanal (BEP) 

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

1.364 1.413 

Viabilização de estada, alimentação, transporte, combustível, diárias para motorista. 
Com a rica biodiversidade existente no Pantanal Sul-Mato-grossense, a procura para 
utilização da Base de Estudos do Pantanal-BEP por Instituições/grupos externos vem 
aumentado gradativamente a cada ano 

   

Índice de ampliação 
Projetos/BEP 

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

35 39 

Os projetos foram desenvolvidos para viabilizar o objetivo principal da BEP é o apoio ao 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e ensino realizados na região dos 
pantanais (do Miranda, Abobral e Nhecolândia) que circundam a região do Passo do 
Lontra. 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Fortalecimento Institucional 
 
 DIRETRIZ 7– Modernização e Ampliação da Infraestrutura e Preservação do Patrimônio da UFMS 

 
 
 

Continua 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance 

da Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

NA PA AP 

 
Revitalização de 
Equipamentos e 

Materiais 
Permanentes 

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

24 24 

O programa de modernização e ampliação da infraestrutura de equipamentos e 
materiais permanentes atendeu as 24 Unidades da Administração Central e Setorial, 
com destinação de aproximadamente R$ 15,4 milhões. Entretanto, devido às 
dificuldades operacionais como: especificações, parecer (aceitação dos materiais 
cotados), preço incorretamente estimado, itens desertos (não houve interesse dos 
fornecedores) entre outros a execução financeira ficou aquém dos recursos 
destinados.  

   Unidades atendidas 

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

18 18 

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, lingüística, letras e artes, informática. Os 
recursos destinados a esta ação estão contemplados na ação anterior.  

   Unidades atendidas 

Construções, 
Reformas e 

Revitalizações 
Atender a demanda por obras das unidades da 
administração central e setorial. 4 4 

Em 2012 foram licitadas e contratadas 4 novas obras em duas Unidades da 
Administração Setorial; 4 obras foram concluídas e 11 obras continuaram com seu 
processo de execução.  

   Obras realizadas 

Atender a demanda por reformas das unidades 
de administração central e setorial. 14 21 

Foram expedidas 69 Ordens de serviços para atender reformas em 21 Unidades da 
Administração Central e Setorial, localizados em Campo Grande, Três Lagoas, 
Corumbá e Aquidauana, Paranaíba e Coxim, com investimento de aproximadamente 
5,3 milhões.  

   Reformas realizadas 

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

Foram elaborados projetos para readequação dos espaços físicos que demandavam 
acessibilidade e foram executados os serviços no Campus de Naviraí, primeira etapa 
do Campus do Pantanal, Campus de Três Lagoas e a primeira fase na Cidade 
Universitária, compreendendo o Estádio Pedro Pedrossian, Teatro Glauce Rocha, 
Unidade 7 e 7A, Corredor Central, CCET, CCHS e CCBS. 

   Projetos Implantados 

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

2 5 
Concluídas as rampas de acessibilidade no Câmpus do Pantanal e em Campo Grande 
(provendo acesso ao Teatro Glauce Rocha; Quadras Desportivas; Unidade V; Unidade 
VII). 

   Unidades 
contempladas 

Elaborar o Plano Diretor da UFMS. 1 - 

Foi constituída Comissão para proceder à avaliação dos espaços físico e urbanização, 
entretanto o relatório não foi concluído. Contudo, com a instituição da Pró-reitoria de 
Infraestrutura, novas ações serão direcionadas para a retomada do Plano Diretor no 
ano de 2013. 

   Plano implantado 
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PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

 Implementar as ações de gestão ambiental.  2 2 

Já foram concluídas: a instalação de 50 novas lixeiras na Cidade Universitária e a 
coleta seletiva de resíduos recicláveis de resíduos químicos, líquidos e sólidos. 
Algumas das iniciativas propostas pela administração já foram iniciadas e têm 
previsão de continuidade para os próximos anos. As ações que vem sendo 
executadas são: a reforma e adequação dos reservatórios de água em Campo 
Grande; construção de um prédio para depósito central de resíduos tóxicos; 
reforma e revisão das instalações elétricas de diversos setores, como os setores de 
Ecologia (CCBS), Centro de Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais 
(Centrinho Faodo) e sala da atual Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho 
(Progep) no estádio Morenão. 

   Ações implementadas 

 Realizar serviços de melhorias nos espaços 
externos. 

4 9 

Unidades atendidas com a revitalização do calçamento externo: Unidade X/CCHS; 
CCBS; Laboratório de Tecnologia Farmacêutica; Ginásio Eric Tinoco Marques e 
Estacionamento parcial da Química. 
Unidades atendidas com a revitalização de gramado: Bonito, Estádio Pedro 
Pedrossian; Química até o lago do Amor e sinalização parcial no CPTL.. 
Implantação da primeira etapa da instalação de placas de sinalização e orientação à 
comunidade; e  Revitalização da iluminação no campus em praças, arruamentos, 
estacionamentos e corredores. 

   Unidades revitalizadas 

Infraestrutura 
Tecnológica 

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. Essa ação pode ser considerada 
como concluída. 

   

Índice de destinação 
orçamentária à 
infraestrutura 

tecnológica 

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

10 1 

Foi implantada infraestrutura de rede sem fio na Faculdade de Computação 
(Facom). Equipamentos gerenciáveis foram licitados, mas a UFMS recebeu poucas 
unidades em dezembro que foram instaladas na Facom. No final do ano, houve 
novos empenhos e a previsão é que eles sejam entregues no início de 2013. A 
instalação desses equipamentos será realizada ao longo de 2013.  

   

Implantar cabeamento estruturado na Sede e 
nos Câmpus.  
 

5 - 

A licitação para realização dos serviços de cabeamento foi realizada em novembro 
de 2012 e concluída somente em fevereiro de 2013. Portanto, não houve tempo 
hábil para emissão e execução de ordens de serviço. A previsão de conclusão desta 
ação no PDTI é 2014. 

   

Adquirir licenças de software. 50 50 Foram adquiridas licenças de aplicativos de escritório (Microsoft Office).    

Frota Veicular 
Ampliar e renovar a frota veicular conforme 
demanda prioritária 
 

3 18 

Foram adquiridos os seguintes veículos: 1 Chevrolet Zafira ; 6 Micro Ônibus; 1 
Mitsubishi L200 Triton; 2 Kombi Flex; 1 Pick Up (Ranger) 4 x 4 cabine dupla1 Renault 
5 passageiros; 5 VANs  – Citroen Jumper, capacidade 15 lugares; e 1 (um) Ônibus 
rodoviário 4x2, zero km 44 lugares.  

   Veículos Adquiridos 

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PRAD, PROPLAN. Elaboração: DIAA/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 INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Aperfeiçoamento 
da Gestão 

Acadêmica e 
Administrativa 

 

Implementar sistema informatizado de 
gerenciamento material e patrimonial. 1 1 

O sistema de gerenciamento patrimonial está implantado e em operação. O módulo 
de gerenciamento material está em desenvolvimento e com conclusão prevista no 
PDTI para 2013. 

   

Sistemas de Gestão 
implementados 

 

Implementar sistema informatizado de captação 
e alocação de recursos financeiros. 

1 - De acordo com a priorização de metas do PDTI, este sistema está previsto para ser 
implantado em 2014. 

   

Implementar sistema informatizado de gestão de 
reformas. 1 - De acordo com a priorização de metas do PDTI, este sistema está previsto para ser 

implantado em 2014.    

Implementar sistema informatizado de gestão de 
bolsas. 1 - 

Foram implementados os módulos para controle de bolsas da assistência estudantil. 
Demais bolsas serão controladas em módulos a serem desenvolvidos em 2013. A 
previsão para conclusão do sistema, de acordo com o PDTI, é 2013. 

   

Implementar sistema informatizado de avaliação 
de pessoal (técnico e docente). 1 1 

Foi desenvolvido um novo sistema para avaliação de técnicos. A avaliação docente já 
é informatizada, mas há previsão de desenvolvimento de um novo sistema para 
2013. 

   

Implementar sistema de acompanhamento de 
egressos. 1 - 

De acordo com a priorização de metas do PDTI, este sistema está previsto para ser 
implantado em 2014.    

Sistemas de Gestão 
implementados 

Integrar sistemas institucionais. 4 10 

Já estão integrados os seguintes sistemas: Acadêmico de Graduação, Acadêmico de 
Pós-graduação, SGP, Patrimônio, SIEN, Almoxarifado, SIPAS, SICAP, REGGIO e RMO. 
Ainda não estão integrados os seguintes sistemas: SIPLAN, SIGPROJ, GENPAC, GRU e 
Acadêmico da EAD. 

   Sistemas integrados 

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

3 7 

A área de comunicação Social atuou para fortalecer os programas de consolidação da 
imagem institucional, de integração com a comunidade (interna e externa) de 
relacionamento com parceiros, clientes , governos, imprensas e outros. As ações 
implementadas foram: a edição do Jornal da UFMS; acompanhamento de clipping e 
releases acerca das pautas institucionais importantes para a UFMS; 
Acompanhamento de inserções em mídias sociais como twitter e facebook. 
Implantação do sistema de Catalogação e digitalização de clipping e do acervo 
fotográfico. Aquisição de equipamentos para implementação e expansão dos pontos 
de programação do conteúdo Capes WEB TV. Também foi viabilizado o contrato com 
a EBC para concessão do canal da rádio FM Educativa. Produção e divulgação do 
Anuário Estatístico da UFMS 2009-2011.  

   

- Ampliar a 
Divulgação 

Institucional.  
- Sistema de 
Catalogação 
implantado. 

- Monitoramento de 
acessos e 

divulgações via 
clipping. 

Fortalecer o processo de autoavaliação 
institucional mediante apoio técnico e 
financeiro.  

1 1 

As atividades da Comissão Permanente de Autoavaliação (CPA) foram desenvolvidas 
a contento. Em 2012 a CPA contou com a colaboração voluntária de todos os 
membros da Comissão, inclusive dos Câmpus, para a elaboração do Relatório de 
Autoavaliação Institucional. 

   Autoavaliação 
realizada 

Aperfeiçoar a matriz de alocação de recursos 
OCC. 

1 1 Alterada a base de dados da matriz e realizada uma analise das variáveis  utilizado no 
cálculo para alocação e distribuição de  recurso. 

   Matriz aperfeiçoada 

Proceder anualmente à avaliação do PDI 2010-
2014. 

1 1 

Foi realizada a segunda avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2010-2014, verificando-se em conjunto com os gestores das unidades e a 
administração da UFMS a conformidade da programação estratégica. A versão do 
PDI 2010-2014 – realinhado, encontra disponível no sitio www.pdi.ufms.br, no ícone 
downloads para consulta.  

   Avaliação realizada 

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

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

NA PA AP 

Capacitação e 
Qualificação de 

Pessoal 

Promover a capacitação e qualificação 
profissional aos servidores da instituição 
(servidores contemplados) 

700 229 

Foram capacitados 229 servidores técnico-administrativos em 21 eventos de 
capacitação (internos e externos) com carga horária a partir de 20h até 180 horas 
. Em função da greve ocorrida de maio a agosto, não foi possível atingir a meta 
estipulada, pois muitos servidores desistiram dos cursos iniciados. 

   
Educação continuada 

 Incentivar a participação de técnico-
administrativos em cursos de graduação e de 
pós-graduação (ações implementadas).  

3 - 
Foram realizadas  ações  junto a coordenadores de cursos de pós-graduação para 
viabilizar  a participação de  servidores técnico-adaministrativo e incentivado a 
participarem de servidores nos cursos de  educação formal . 

   

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

100 199 

O quantitativo de vagas autorizadas pelo Ministério do Planejamento e 
Ministérios da Educação foi preenchido. Para o início de 2013 está prevista a 
realização de dois concursos, que seriam realizados em 2012, mas não se 
concretizaram. 

   Índice de Ampliação do 
corpo Técnico 
Administrativo 

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

120 32 
O quantitativo de vagas autorizadas pelo Ministério do Planejamento e 
Ministérios da Educação foi preenchido, ocorreu um atraso na liberação das vagas 
para 2012, sendo que serão preenchidas no primeiro trimestre de 2013 

   

Qualidade de Vida 

Promover ações que propiciem qualidade de 
vida aos servidores. 6 4 

Os projetos implementados foram:  Encontrando a Aposentadoria; Prevenção aos 
Servidores da UFMS sobre o uso de Álcool e outras Drogas; Conversando sobre os 
desafios nas inter-relações no ambiente de trabalho e Mesa Redonda: Vivências e 
Reflexões sobre dependências diversas. Estima-se que aproximadamente 100 
servidores participaram dos projetos. 

   Satisfação e Motivação 
de Pessoal 

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

1 - 
Os trabalhos de implementação e implantação da Etapa 3 da Avaliação de 
Desempenho da Carreira Técnico-Administrativa não foi concluída, em função da 
reestruturação da área de  pessoal da Universidade. 

   

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

1 - 

Foi mantido contato com a Universidade Federal do Paraná que, em parceria com 
esta UFMS, estará transferindo conhecimento e experiências (“Know How”) dos 
trabalhos de dimensionamento da força de trabalho realizada naquela Instituição. 
O desenvolvimento e implantação do  sistema ficou adiada para o ano de 2013. 

   
Satisfação e Motivação 

de Pessoal 
 

Prover o acompanhamento da saúde do servidor 
(servidores atendidos) 1.000 329 

Foram feitas 978 convocações de exames, sendo 329 concluídos totalmente, além 
dos exames periódicos ocorreram: 889 atendimentos de perícia singular; 190 
atendimentos da Junta Médica Oficial; 247 atendimentos de serviço social e 169 
atendimentos de psicologia.  

   
Índice de Acidentes de 

Trabalho e Doenças 
Ocupacionais 

 Prover a atualização do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (ambientes vistoriados). 400 286 

Devido à greve ocorreram os seguintes problemas: redução do número de 
servidores atuantes na seção, diminuindo o número de inspeções nos ambientes, 
suspensão dos exames periódicos; atraso nos tramites para compra de 
equipamentos de proteção contra incêndio para atender os Campi do interior. 

   

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAA/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 INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

NA PA AP 

Assistência 
Ambulatorial e 

Hospitalar 

Ampliar o quantitativo de cirurgias 
geral/ginecológica (urgência e eletiva). 6.390 4.630 No decorrer do ano de 2012 as enfermarias destinadas à recepção dos pacientes 

cirúrgicos estiveram em reformas, razão pela qual as metas não foram atingidas.    

Demanda atendida 

Ampliar o número de internações 
eletivas/urgências. 11.200 10.739 No decorrer do ano de 2012, apesar de inúmeras clinicas encontravam-se em 

reformas as metas foram atingidas em 95%.    

Ampliar consultas ambulatoriais. 109.450 87.501 
Com a implantação do SISREG (regulação de consultas) as consultas ambulatoriais 
são agendadas e controladas pelo Gestor, face à contingencia não foi possível 
atingir as metas. 

   

Ampliar consultas realizadas no Pronto 
Atendimento Médico e Maternidade.  24.800 19.950 

O Hospital Universitário encontra-se inserido no programa de Regulação de 
atendimento de Urgência e Emergência.    

Realizar exames clínico-laboratoriais. 592.680 718.923 
Em que pese a estrutura hospitalar estar voltada para o ensino, estamos 
analisando as razoes de extrapolação 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 - Não Realizado.    Sistema implantado 

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 são estabelecidos e pactuados 
os  planos operativos de cada período.    Sistema implantado 

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.    Plano implementado 

Reestruturação do 
Hospital 

Universitário 

Revitalizar, gradativamente, as unidades de 
atendimento médico-ambulatorial do NHU 1 - 

Dentro do plano de revitalização das Unidades do HU, o ambulatório,  será 
atendido numa próxima fase.    Unidade atendida 

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

1 1 No decorrer do ano de 2012, Inúmeros setores foram e estão sendo revitalizados.    Área revitalizada 

Revitalizar as unidades de apoio administrativo 
do NHU. 1 - A revitalização das unidades de apoio administrativo será contemplada numa 

próxima etapa.    Recursos destinados  à 
infraestrutura 

Elaborar estudo e analisar a viabilidade de 
introdução de novas tecnologias em saúde. 1 1 Com o auxilio da EBSERH, no decorrer de 2012, o Hospital Universitário foi 

contemplado com inúmeros equipamentos de tecnologias de ponta.    - 

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

228 - A ampliação do quadro  somente deverá ser efetivado com o ingresso da EBSERH    Novos servidores 
contratados 

Ampliar, gradativamente, a estrutura física do 
Hospital Dia do NHU. 1 - Processo licitatório para ampliação, em andamento.    

Recursos destinados  à 
infraestrutura 

Reformar o espaço físico do Serviço de Nutrição 
e Dietética do NHU. 1 1 A reforma do espaço físico da Nutrição encontra-se em fase final de acabamento.    Área revitalizada 

 
 

Continua 
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Continuação 

PROGRAMA META QP QR REALIZAÇÕES 
Nível de Alcance da 

Meta INDICADOR DE 
DESEMPENHO NA PA AP 

Reestruturação do 
Hospital 

Universitário 

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.    Norma implantada 

Renovar e inovar, gradativamente, o parque de 
equipamentos médicos hospitalares do NHU. 1 1 No decorrer do ano de 2012, inúmeros equipamentos foram adquiridos no sentido 

de substituir os equipamentos obsoletos.    
Recursos destinados à 
aquisição de Material 

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

1 1 
A inovação tecnológica de maior relevância que tem sido implantado, tanto na 
área medico hospitalar quanto 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 - Estamos aguardando adesão da UFMS à implantação da EBSERH    - 

Humanização 
Hospitalar 

Implantar sistema de avaliação de satisfação dos 
usuários e qualidade no atendimento. 1 - Em  fase de implantação.     - 

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

Elaborar e implementar treinamentos aos 
recepcionistas. 1 - 

O serviço de recepção do Hospital encontra-se totalmente terceirizado, desta 
forma, estamos analisando os termos do contrato no sentido de exigirmos 
treinamento constante, principalmente nas situações de substituição de 
funcionários. 

   Servidor capacitado 

Legenda: (QP) Quantitativo Previsto; (QR) Quantitativo Realizado; (NA) Não Alcançada; (PA) Parcialmente Alcançada; (AP) Alcançada Plenamente. 
Fonte: NHU. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Avaliação Quantiqualitativa  
 
 

 
Ensino de Graduação   
 
Nível de Alcance das Metas 
  

 
Diretriz 1 – Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública 
 

 

 
                                                              
 
 
                                                              
 
 
Diretriz 2 – Reestruturação Acadêmico-Curricular 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Diretriz 3 – Renovação Pedagógica da Educação Superior 
 
 

 
 

                                                 
 
 
 
 
Diretriz 4– Mobilidade intra e interinstitucional 
 

 

 
 
 
 
 
 
Desempenho Geral da Área: Satisfatório 
 
 

 
                             

 
 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PREG.  Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PREG, RTR. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PREG, RTR. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Indicadores de Desempenho  
 
Percentual de Variação das Vagas Ofertadas no Ano  

 

4.745 4.980

2.000

4.000

6.000

2011 2012

Vagas ofertadas
 

                                                                   Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
 

 

Utilização: O indicador viabiliza análises sobre a cobertura da demanda por cursos superiores de 

graduação na Instituição, sobre o atendimento das metas pactuadas junto aos programas federais para a 

expansão da oferta de vagas nas IFES (REUNI, PNE, outros) bem como subsidia os estudos sobre a 

apropriação ideal da infraestrutura física e de recursos humanos destinadas às atividades de ensino.  

Desempenho: No comparativo com o ano anterior, a oferta de vagas dos cursos de graduação 

presencial obteve uma ampliação de 4,95%.   

  
Percentual de Ocupação das Vagas Ofertadas no Ano 
 
                                                             

UA Vagas Ofertadas 
(SISU) 

Ingressantes 
(SISU) 

Ocupação             
(%) 

CCBS 320 314 98,13 
CCET 680 654* 96,18 
CCHS 770 750* 97,40 
CPAN 565 563 99,65 
CPAQ 410 402 98,05 
CPAR 130 127 97,69 
CPBO 50 50 100,00 
CPCS 100 92 92,00 
CPCX 200 171 85,50 
CPNA 110 108 98,18 
CPNV 120 99 82,50 
CPPP 150 133 88,67 
CPTL 715 664 92,87 
FACOM 330 324 98,18 
FADIR 120 122 100,00 
FAMED 60 60 100,00 
FAMEZ 100 99 99,00 
FAODO 50 50 100,00 
UFMS 4.980 4.782 95,94 

                                                           * Considerado no cômputo os ingressos via vestibular (provas de habilidades) 

                                                            Legenda: (UA) Unidade Acadêmica. 
                                                            Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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 Utilização: O indicador pode subsidiar análises primárias 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 quantitativo 

da oferta de vagas e, destacadamente, sobre a manutenção ou a suspensão dessa 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: Observa-se que o indicador obteve uma performance satisfatória, haja vista a ocupação 

chegar muito próximo a 100%.  Não obstante, no comparativo com 2011, que apresentou um percentual de 

ocupação de 96,38% (4.720 vagas, 4.657 ingressantes), obtivemos um decréscimo de 0,46% na ocupação das 

vagas oferecidas.   
 

Relação Ingressos/Egressos no Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 

 

Utilização: O indicador pode demonstrar a necessidade do constructo analítico sobre os fatores que 

desencadeiam a evasão acadêmica, especialmente os fatores que a Instituição é capaz de administrar, o  

impacto da evasão na permanência acadêmica (nas condições e nos períodos regulares para a integralização 

curricular) e a resolutividade das ações empreendidas para mitigar o fenômeno.  

UA Ingr.* Egr.** Relação 
Ingr./Egr.*** 

CCBS 365 148 40 
CCET 677 374 55 
CCHS 881 401 45 
CPAN 606 389 64 
CPAQ 423 308 72 
CPAR 163 109 66 
CPBO 52 13 25 
CPCS 98 38 38 
CPCX 178 106 59 
CPNA 124 66 53 
CPNV 103 83 80 
CPPP 135 121 89 
CPTL 700 486 69 
FAMED 61 5 8 
FAMEZ 120 34 28 
FAODO 50 14 28 
FACOM 341 178 52 
FADIR 129 52 40 
UFMS 5.206 2.925 56 

Legenda: (UA) Unidade Acadêmica, (Ingr.) Ingressantes, (Egr.) Egressantes 
* Considera os ingressos no ano por SISU, vestibulares, decisão judicial, 
transferências voluntária e compulsória, diplomação e convênio cultural. 
** Considera os egressos no ano por desistência, jubilação, solicitação do aluno e 
transferências para outras IES. 
***Considera a relação: para cada 100 ingressos ocorridos no ano N egressos 
ocorridos no ano (independe o ano do ingresso). 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Desempenho: Observa-se que as unidades acadêmicas com a relação ingressos/egressos menos 

satisfatória foram o CPPP e o CPNV. O total de egressos das unidades acadêmicas localizadas na Sede 

(Campo Grande) representa 41,23% do contingente total de egressos, o das unidades acadêmicas 

localizadas no interior, por sua vez, representa 58,77%.  Importante ressaltar que os egressos por 

desistência representam 78,39% do contingente total de egressos em 2012. 

 
Evolução das Vagas Ociosas 
 

2.939 2.925

1.000

2.000

3.000

2011 2012

Vagas ociosas
 

                                                          Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
 

 
Utilização: O indicador pode demonstrar a necessidade do constructo analítico sobre os fatores que 

desencadeiam a evasão acadêmica, especialmente os fatores que a Instituição é capaz de administrar, o 

impacto da evasão na permanência acadêmica (nas condições e nos períodos regulares para a integralização 

curricular) e a resolutividade das ações empreendidas para mitigar o fenômeno.  

Desempenho: O contingente de vagas ociosas em 2012 apresentou um decréscimo de 0,48% (14 

vagas) em relação ao ano anterior. 

 

Desempenho Conceitual dos Cursos de Graduação – Avaliação INEP 
 
  

U.A Curso Cat. Aval. 
2008 

Aval. 
2011 Sit. 

CCBS 
Ciências Biológicas Bach. 4 4 M 

Química 
Bach. 4 4 M 
Licen. 4 4 M 

CCET 

Arquitetura e Urbanismo Bach. 3 3 M 
Engenharia Ambiental Bach. 4 4 M 
Engenharia Civil Bach. 4 3 D 
Engenharia Elétrica Bach. 3 2 D 

Física 
Licen. 4 4 M 
Bach. 4 4 M 

Matemática Licen. 4 4 M 

CCHS 
Ciências Sociais Bach. 3 4 A 
Letras (Português/Espanhol) Licen. 3 3 M 
Pedagogia Licen. 3 4 A 

 
 

Continua 
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Continuação 

U.A Curso Cat. Aval. 
2008 

Aval. 
2011 Sit. 

CCHS 

Ates Visuais Licen. NAv 3 - 
Educação Física Licen. NAv 4 - 
História Licen. NAv 4 - 
Música Licen. NAv 2 - 

FACOM Ciências da Computação Bach. 5 4 D 

CPAN 

Ciências Biológicas Licen. 3 3 M 
Letras (Português/Espanhol) Licen. 3 3 M 
Matemática Licen. 3 2 D 
Pedagogia Licen. 4 4 M 
Geografia Licen. NAv 3 - 
História Licen. NAv 3 - 

CPAQ 

Ciências Biológicas Licen. 3 3 M 

Geografia 
Bach. 3 3 M 
Licen. 3 3 M 

História Licen. 3 3 M 
Letras (Português/Inglês) Licen. 3 3 M 
Matemática Licen. 3 3 M 
Pedagogia Licen. 3 3 M 

CPAR Matemática Licen. 3 3 M 

CPCX 
História Licen. 3 3 M 
Letras (Português/Espanhol) Licen. 2 3 A 
Sistemas de Informação Bach. 3 3 M 

CPNA História Licen. NAv 4 - 

CPTL 

Ciências Biológicas Licen. 4 4 M 

Geografia 
Bach. 4 5 A 
Licen. 4 4 M 

História Licen. 4 4 M 
Letras (Português/Inglês) Licen. 4 4 M 
Matemática Licen. 4 4 M 
Pedagogia Licen. 4 4 M 

 

 

 

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 significativos para a elaboração de ações necessárias ao 

aprimoramento da graduação.  

Desempenho: Dos cursos submetidos à avaliação de 2011, 46,51% obtiveram conceito quatro, 44,19% 

conceito três, 6,98% conceito dois e 2,32% conceito cinco. No comparativo das avaliações 2008 e 2011 

(avaliações correspondes), 77,78% dos cursos avaliados mantiveram seus conceitos, 11,11% ampliaram e 

11,11% diminuíram o conceito de curso. 

 

Legenda: (UA) Unidade Acadêmica, (Cat.) Categoria, (Aval.) Avaliação, (Sit ) Situação atual do conceito 
do curso, (M ) Conceito mantido,( A) Conceito ampliado, (D) Conceito diminuído, (Licen.) Licenciatura, 
(Bach.) Bacharelado, (NAv) Curso não avaliado. 
Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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Percentual de Variação - Bolsistas Monitoria e PROMEP 
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                                                  Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
 
 

Utilização: O indicador subsidia a mensuração da cobertura da demanda por bolsas dos programas em 

menção. Pode demonstrar a necessidade do constructo analítico sobre a adequação quanti-qualitativa das 

ações empreendidas para diversificar os métodos e os ambientes de aprendizagem, o desempenho e a 

permanência dos acadêmicos, seu vínculo com a Instituição e com os próprios pares, sua motivação e 

adequação às atividades práticas e ao mercado de trabalho.  

Desempenho: O quantitativo de bolsas nos dois programas apresentou crescimento: 127% no 

programa Monitoria e 7,14% no PROMEP. Importante frisar que em 2011 as vagas para o programa 

Monitoria foram oferecidas somente no segundo semestre, logo, atribuir essa circunstância ao crescimento 

obtido em 2012 é uma inferência possível.  

 
Percentual de Variação - Bolsas PET e PET Saúde1 
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___________________________________________ 
1 Considera os grupos PET-Saúde: Vigilância em Saúde, Saúde da Mulher e da Criança, Controle de Doenças Não-Transmissíveis. 

 Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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Utilização: O indicador subsidia a mensuração da cobertura da demanda por bolsas do programa PET e 

PET-Saúde. Pode demonstrar a necessidade do constructo analítico sobre a adequação quanti-qualitativa 

das ações empreendidas para diversificar os métodos e os ambientes de aprendizagem, o desempenho e a 

permanência dos acadêmicos, seu vínculo com a Instituição e com os próprios pares, sua motivação e 

adequação às atividades práticas e ao mercado de trabalho. Por fim, o indicador pode ser utilizado, junto a 

outros, na avaliação da capacidade de interlocução da Instituição com outras políticas e setores estratégicos 

do país (nesse particular, o da Saúde).   

Desempenho: Observa-se um crescimento de 5,06% no contingente de bolsas do programa PET e um 

decréscimo de 83,97% nas bolsas do programa PET-Saúde. Frisa-se que as propostas encaminhadas em 2012 

pela Instituição só foram aprovadas no órgão competente (Ministério da Saúde) em agosto deste ano.  

 
 
Percentual de Variação - Bolsistas2 e Vagas3 para a Mobilidade Internacional 
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Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre a adequação das políticas de intercâmbio 

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

der bolsas e vagas para mobilidade nacional e internacional, 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 mundial dos sistemas de ensino superior.   

Desempenho: A oferta de vagas para a mobilidade apresentou um decréscimo de 54,71% e o 

contingente de bolsistas obteve um crescimento de 96,07%. Ressaltando que em 2011 o Ministério da 

Ciência e Tecnologia lançou o programa Ciências Sem Fronteiras que, entre outros objetivos, pretende 

ampliar a presença de pesquisadores e estudantes brasileiros em instituições de excelência no exterior, 

sendo assim possível inferir que a ampliação supramencionada seja um dos reflexos desse programa.  

 
 
 
________________________________ 
2 Bolsistas = alunos e professores da UFMS beneficiados com bolsas para a mobilidade internacional. 
3 Vagas = disponibilidade de vagas a alunos e professores de outras IES para a mobilidade no âmbito da UFMS.. 

 Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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Percentual de Variação do Acervo Bibliográfico 
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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 

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

composição.  

Desempenho: O acervo bibliográfico apresentou uma ampliação de 7,94% no comparativo com o ano 

anterior. Destacando que o acervo em menção refere-se apenas aos materiais bibliográficos que constam 

fisicamente nas bibliotecas (Sede e Câmpus), desconsiderando os materiais cujos processos de aquisição e 

de tombamento não foram finalizados até a data do reporte dos dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: PREG. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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Extensão e Apoio Estudantil  
 
Nível de Alcance das Metas 
  

 
Diretriz 5 – Compromisso Social da Instituição 
 
Desempenho Geral da Área: Satisfatório 
 
 

 
 
 
 
 
Indicadores de Desempenho  
 
 
Percentual de Variação - Concessão de Benefícios Assistenciais 
 
  

Benefício Estudantil 2011 2012 Amp.        
(%) 

Bolsa Permanência* 1.561 1.798 15,18 
Auxílio Alimentação 1.962 1.866 (4,89) 
Restaurante Universitário 113 2.245 ** 
Incentivo à Participação em Eventos (IPEV) 382 197 (48,42) 
Assistência à Saúde*** 388 248 (36,08) 
Nivelamento**** 519 870 67,63 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Legenda: (Amp.) Percentual de ampliação comprado a 2011. 
* Considera o contingente de bolsistas. 
 ** O percentual de variação apresentaria bastante desvio pois o quantitativo apresentado em 2011, qual 
seja, 113, refere-se apenas aos meses de outubro a dezembro, período em que ocorreu a reabertura do RU. 
 *** Considera os atendimentos médicos, psicológicos e odontológicos. 
 **** Considera o contingente de acadêmicos beneficiados pela ação. 
Fonte: PREAE. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PREAE. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Percentual de Atendimento da Demanda - Benefícios Assistenciais 
 
 

Benefício Estudantil Demanda Demanda 
Atendida 

Atend. 
 (%)         

Bolsa Permanência 3.611 1.798 49,79 
Auxílio Alimentação 2.668 1.866 69,94 
Restaurante Universitário 2.511 2.245 89,40 
Incentivo à Participação em 
Eventos (IPEV) 253 197 77,86 

 
 
 

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

estudantil e 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 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 Bolsa Permanência e 

Nivelamento, entretanto, o decréscimo dos benefícios IPEV e Assistência à Saúde foi bastante significativo. 

Quanto ao atendimento da demanda pelos benefícios assistenciais, observa-se que o benefício Bolsa 

Permanência obteve um percentual de atendimento abaixo de 50% quando este é um benefício que se 

relaciona com a permanência e a evasão acadêmica.  

 
Percentual de Variação - Bolsas de Extensão 
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 Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre a cobertura da demanda por bolsas de 

extensão com fomento interno, o nível de captação externa (fomento externo) para o financiamento dos 

projetos de extensão e a resolutividade das ações desencadeadas para melhorar esses aspectos.  O 

indicador pode também se incorporar aos estudos sobre a eficácia das medidas adotadas para consolidar a 

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

Legenda: (Atend.) Atendimento da demanda. 
Fonte: PREAE. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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extensão como elemento de formação acadêmica, para melhorar a interação universidade-comunidade por 

meio das ações extensionistas e para efetivar a dinâmica da extensão como política institucional.  

Desempenho: As bolsas com fomento externo obtiveram um crescimento bastante significativo no 

comparativo com o ano anterior, qual seja, 226,08%. Em relação às bolsas com fomento interno o 

crescimento também foi expressivo: 101,19%.  

 

Percentual de Variação - Público Atendido pelas Ações Extensionistas 
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 Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre a eficácia das medidas adotadas para 

consolidar a interação universidade-comunidade por meio das ações extensionistas e para efetivar a 

dinâmica da extensão como política institucional.  

Desempenho: O atendimento ao público por meio das ações extensionistas obteve um decréscimo de 

20,38% no comparativo com o ano anterior, apesar de o quantitativo de bolsas de extensão destinadas à 

implementação das ações extensionstas apresentar um crescimento de 128,16% em 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PREAE. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Pesquisa e Pós-graduação 
 
Nível de Alcance das Metas 
  
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: Satisfatório 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de Desempenho  
 
 

Percentual de Variação - Vagas Ofertadas no Ano 
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● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Utilização: O indicador subsidia análises sobre a cobertura da demanda por cursos de pós- graduação 

na Instituição, o atendimento das metas pactuadas junto aos programas federais para a expansão quanti-

qualitativa da pós-graduação (REUNI, PNE, outros). O indicador pode ser incorporado aos estudos sobre a 

apropriação ideal da infraestrutura física e de recursos humanos destinadas às atividades de pesquisa e pós-

graduação. Sublinhando, por fim, que o indicador pode auxiliar a mensuração do alinhamento estratégico da 

pós-graduação com as demandas, atuais e futuras, da comunidade universitária no que concerne à 

apropriação do conhecimento e à formação profissional em alto nível.  

Desempenho: O quantitativo de vagas ofertadas em 2012 apresentou uma ampliação de 22,83% no 

comparativo com o ano anterior. As unidades acadêmicas que apresentaram crescimento na oferta de vagas 

foram: CCET (70,55%), CPTL (41,30%), CCBS (28,92%) e FAMED (4,44%).  

 
Avaliação (CAPES) dos Cursos de Pós-graduação 
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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 elaboração 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 36 cursos avaliados, 52,78% obtiveram conceito três, 33,33% 

obtiveram conceito quatro, 11,11% obtiveram conceito cinco e 2,78% corresponde a um curso que obteve 

conceito dois. 

 
 
 
 
 

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

graduação, o nível de captação externa e a suficiência dos recursos internos destinados 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 21,82%. As unidades acadêmicas que apresentaram ampliações mais significativas foram FAMEZ 

(30,23%), CCBS (28,57%), CPAN (26,67%) E FAMED (21,33%). 

 

Percentual de Variação - Bolsas para Iniciação Científica  
 
  

Unidade 
Modalidade de Fomento 

Externo Var.  
(%) 

Interno Var.  
(%) 2011 2012 2011 2012 

CCBS 34 68 100,00 11 8 27,27 

CCET 40 54 35,00 10 9 10,00 
CCHS 56 35 -37,50 10 17 70,00 
CPAN 8 8 - 5 2 -60,00 
CPAQ 12 8 -33,33 8 9 12,50 
CPAR 0 1 - 1 9 800,00 
CPBO 0 0 - 0 0 - 
CPCS 0 22 - 2 5 150,00 
CPCX 0 0 - 0 0 - 
CPNA 0 0 - 0 0 - 
CPNV 0 0 - 3 5 66,67 
CPPP 0 1 - 1 2 100,00 

CPTL 29 14 -51,72 8 13 62,50 
FACOM 3 6 100,00 2 4 100,00 

 
 

Continua 

Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Continuação 

Unidade 
Modalidade de Fomento 

Externo Var.  
(%) 

Interno Var.  
(%) 2011 2012 2011 2012 

FADIR 0 0 - 2 3 50,00 
FAMED 8 7 -12,50 2 3 50,00 
FAMEZ 17 24 41,18 0 4 - 
FAODO 0 0 - 0 1 - 
UFMS 207 248 19,81 65 94 44,62 

  
 
 
 
 

Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre a cobertura da demanda por bolsas para a 

Iniciação Científica, o nível de captação externa, a suficiência dos recursos internos destinados ao 

financiamento das bolsas, a concretização do princípio da indissociabilidade e 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. Ainda, é possível incorporar o 

indicador nas investigações sobre o contributo da iniciação científica para a expansão quanti-qualitativa da 

produção intelectual, sua relação com o desempenho dos cursos de pós-graduação (avaliação CAPES) e a 

capacidade de interlocução da Instituição com outras políticas e setores estratégicos do país (nesse 

particular, o da Ciência, Tecnologia e Inovação).    

Desempenho: O quantitativo total de bolsas com fomento externo e interno, qual seja, 342, 

apresentou um crescimento de 25,74% com relação a 2011, que, por sua vez, registrou 272 bolsas. Observa-

se que as bolsas com fomento externo em 2012 representam 72,51% do quantitativo total 

supramencionado, e as com fomento interno 27,49%. 

 
Percentual de Variação - Participação Voluntária na Iniciação Científica  
 
 
 

Unidade Voluntários 
2011 2012 Var. (%) 

CCBS 12 9 25,00 
CCET 7 6 -14,29 
CCHS 27 10 -62,96 
CPAN 3 1 -66,67 
CPAQ 6 4 -33,33 

CPAR 1 0 - 
CPBO 0 0 - 
CPCS 7 0 - 
CPCX 0 0 - 
CPNA 0 0 - 
CPNV 4 1 -75,00 
CPPP 0 1 - 
 
    

Continua 

Legenda: (Var.) Variação percentual comparada ao a 2011. 
Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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Continuação 

Unidade Voluntários 
2011 2012 Var. (%) 

CPTL 15 2 -86,67 
FACOM 3 1 -66,67 
FADIR 0 2 - 
FAMED 1 4 300,00 
FAMEZ 7 2 -71,43 
FAODO 0 0 - 
UFMS 93 43 -53,76 

 
 
 
 
 

Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre a efetividade 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.  

Desempenho: O indicador apresenta um decréscimo de 53,76% em relação a 2011. Das dez unidades 

que detinham participações voluntárias na iniciação científica em 2011, somente a FAMED e o CCBS 

apresentaram variação positiva no contingente de voluntários no ano seguinte.  

 
Atendimento da Demanda – Bolsas de Iniciação Científica e de Residências 

 

 

Bolsa Demanda D.A Atend.*  
(%) 

Var.**            

(%) 
Iniciação Científica 389 342 87,92 20,44 
Residência Médica 185 56 30,27 37,59 
Residência Multiprofissional 223 22 9,86 -34,26 
Residência em Medicina 
Veterinária 13 5 38,46 SRC 

Residência Odontológica 11 1 9,09 SRC 
 
 
 
 
 
 

 

Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre a cobertura da demanda por bolsas para a 

iniciação científica e para as residências, consubstanciando investigações sobre a representação dessas 

demandas no universo de qualificados para participarem dos programas de bolsas em menção. O indicador 

pode, também, sugerir a capacidade de interlocução da Instituição com outras políticas e setores 

estratégicos do país (nesse particular, o da Saúde e o da Ciência, Tecnologia e Inovação).   

Desempenho: Observa-se que as bolsas de residência Multiprofissional e Odontológica foram as que 

apresentaram um maior percentual de demanda não atendida.  
 
 
 
 
 

Legenda: (Var.) Variação percentual comparada a 2011. 
Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 

Legenda: (SRC) Sem referência de cálculo, (D.A) Demanda atendida. 
* Atendimento da demanda por bolsas no ano. 
** Variação percentual do atendimento da demanda comparada a 2011. 
Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN. 
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Percentual de Variação - Produção Científica  
 

 
 

 
 
 
 
Percentual de Variação – Artigos Científicos  
 
 
 

 
 
 

 

 

Utilização: Os indicadores podem subsidiar análises sobre o nível de crescimento e a respectiva 

correspondência às metas institucionais de expansão da produção científica , desencadeando investigações 

sobre a repercussão da capacidade quanti-qualitativa de formação dos programas de pós-graduação, 

sublinhando que essa capacidade é influenciada, entre outros fatores, pelo número de grupos e projetos de 

pesquisa, pelas atividades de iniciação científica na graduação, pela infraestrutura e o nível de 

financiamento às pesquisas. Por fim, os indicadores referenciam também o posicionamento da instituição 

ranqueada a outras de semelhante porte, no que respeita à produção científica e, especificamente, à 

publicação de artigos científicos. 

Desempenho: No comparativo com 2011, a produção científica e a publicação de artigos científicos 

apresentaram um crescimento de 47,66% e 46,12% respectivamente.  

 

 

Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

* Considera os artigos científicos publicados em periódicos nacionais, 
internacionais e em periódicos não identificados. 
Fonte: PROPP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Fortalecimento Institucional  
 
Nível de Alcance das Metas 
  

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

 
 

 
 
 
 
 

 
Diretriz 8 – Modernização da Gestão e Fortalecimento do Desenvolvimento Institucional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PRAD, PROPLAN. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PRAD, PROPLAN. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Diretriz 9 – Capacitação e Qualificação dos Recursos Humanos e Qualidade de Vida 
 
 

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

 
 
 
 
 
Desempenho Geral da Área: Satisfatório 
 

 
 
 
 
 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: NHU. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

● Quantitativo de metas em termos absolutos 
   Quantitativo de metas em termos relativos 
Fonte: PRAD, PROPLAN, PROGEP, NHU. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Indicadores de Desempenho  
 
 
Percentual de Alcance - Capacitação do Corpo Técnico Administrativo 
 
 

 
 

 
 
 

 Utilização: O indicador pode subsidiar análises sobre o alcance das ações de capacitação (cursos de 

aperfeiçoamento) proporcionadas ao servidor, 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: Observa-se que as ações de capacitação empreendidas no ano alcançaram 11,67% do 

corpo técnico administrativo, enquanto que no ano anterior esse alcance chegou a 23,80%.  O contingente 

de servidores capacitados apresentou um decréscimo de 46,99% com relação a 2011. 
 
 
Titulação - Corpo Técnico Administrativo 
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Utilização: O indicador pode ser incorporado aos estudos sobre a capacidade de adaptação 

institucional aos novos paradigmas do ambiente de trabalho que, atualmente, requisita a formação de 

quadros profissionais mais qualificados, e as respectivas políticas de qualificação continuada para viabilizar 

tal adaptação. 

Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Desempenho: Observa-se que 39,79% dos servidores não são graduados e 60,21% possuem, no 

mínimo, graduação. Sob outro prisma, pode-se observar que, atualmente, 35,40% dos servidores recebem o 

incentivo à qualificação por graduação, 15,64% por especialização, 7,9% por mestrado e 1,27% por 

doutorado. 

 

Titulação - Corpo Docente (Regulares) 
 

11 33
344

622

Graduação Especial ização 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 mediante 

avaliações externas (INEP, CAPES, SINAES, outras). 

Desempenho: Observa-se que 61,58% do corpo docente recebem o incentivo à qualificação por 

doutorado, 34,06% por mestrado, 3,27% por especialização e 1,09% por graduação.  

 

Percentual de Execução Financeira4 das Despesas de Capital 
 
 

 
 
 

Fonte: PROGEP. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 

Fonte: PROPLAN. Elaboração: DIAA/CPI/PROPLAN 
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Utilização: O indicador pode ser incorporado aos estudos sobre a empregabilidade (execução 

financeira) do orçamento disponível à programação das despesas de capital, subsidiando, dessa forma, 

investigações sobre a efetividade do fluxograma afeto à gestão financeira das despesas em menção e as 

prioridades e/ou distributiva dos investimentos. 

Desempenho: A execução financeira no ano chegou praticamente a 100% (99,94%); em 2011 esse 

percentual foi de 96,03%. Observa-se que os investimentos no empenho de obras, materiais permanentes e 

contratação de serviços de terceiros representam, respectivamente, 20,85%, 78,87%, 0,22% do orçamento 

total destinado às despesas de capital no ano. Nessa mesma ordem, no ano anterior, as representações 

foram 57,10%, 38,62%, 0,31%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
4 Considera-se execução financeira o empenho das despesas de capital durante o exercício (2012).  
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