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A administração pública contemporânea tem apresentado novos desafios ao 

planejamento estratégico devido as demandas por maior racionalidade na utilização 

dos recursos disponíveis, maior capacidade no alcance de resultados, melhor 

interação com o ambiente interno e externo, entre outros atributos exigidos no atual 

contexto da gestão pública.  

 

Nessa acepção, a substituição do pensamento burocrático pelo sistêmico se 

faz imprescindível, pelo que, somente a postura assertiva, dinâmica e proativa dos 

gestores públicos viabiliza efetivamente a função social de uma organização 

pública. O desafio, porquanto, consiste em manter a organização integrada às 

demandas da sociedade no que diz respeito à prestação do serviço e, 

fundamentalmente, à sua eficácia. 

 

Renovar as bases de valores é, com efeito, condição inseparável aos planos 

de melhorias empreendidos para adequar a organização ao seu tempo e às suas 

demandas. Nesse sentido, o grau de competência do capital humano e a argúcia dos 

processos internos reverberam sobremaneira da cultura e dos princípios 

organizacionais, sem os quais, acrescente-se, restam prejudicadas as possibilidades 

de produzir mudanças e alcançar a excelência.  

 

 

 

 

 

Apresentação 
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O suporte organizacional às iniciativas de caráter modernizante é de igual 

modo imperativo ao êxito dos projetos que visam dotar de eficiência as estruturas 

gerenciais vigentes, pelo que, a consonância dos objetivos nos diferentes níveis 

hierárquicos traduz não apenas uma conformidade estratégica, mas um padrão de 

gestão alicerçado em uma metodologia de participação e proatividade. 

 

Na consolidação de uma cultura voltada para os resultados, muito 

requisitada na atual conjuntura da administração pública, a atual gestão da UFMS 

tem assumido um papel ativo na implementação das propostas de desenvolvimento 

institucional e em modelos de gestão fortemente alicerçados no planejamento 

estratégico, na avaliação de resultados e nas práticas colaborativas, perpassados 

num contexto de mudanças culturais.  

 

Entendendo que aperfeiçoar e fortalecer as práticas de gestão e os 

procedimentos avaliativos implicam melhorar a capacidade de administrar 

demandas tão diversas quanto complexas, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional PDI 2015-20191, submetido a um realinhamento estratégico em 2017, 

destaca-se, foi concebido para que as estratégias de ação, nele estabelecidas, 

alcançassem as necessidades da sociedade e demonstrassem a capacidade de 

realização da UFMS como um bem público indispensável ao exercício da 

cidadania.  

 

A elaboração de planos estratégicos por si só é um grande desafio a qualquer 

organização, mas, às de caráter público, têm que vencer obstáculos ainda maiores 

por serem instadas a buscarem continuadamente o ponto de equilíbrio entre a 

flexibilidade e os regimentos. De toda forma, perscrutar o futuro e traçar uma linha 

de ação predefinida para ele é apenas parte de uma tarefa complexa.  

 

                                                 
1 Para consultar o Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019, inclusive o realinhado, 

acessar o sítio eletrônico: https://proplan.ufms.br/coordenadorias/planejamento-institucional/ 
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Para uma organização alcançar medidas concretas que traduzam o 

planejamento estratégico, é necessário que ela se aproprie adequadamente dos seus 

ativos internos que lhe confiram vantagem competitiva no alcance dos seus 

propósitos, uma vez que para se formular a estratégia é necessário que a instituição 

olhe para fora; para implementá-la é necessário um olhar para dentro de si, ou seja, 

para as suas potencialidades e fragilidades. 

 

No umbral desse novo quadro de realidade, persistindo em renovar o suporte 

organizacional para romper padrões de baixo desempenho, os gestores 

universitários têm assumido a responsabilidade de consolidar, em todas as 

instâncias, modelos de gestão fortemente alicerçados no planejamento estratégico 

teórico e tecnicamente fundamentado, na avaliação de resultados e na revitalização 

do sentido de entidade/utilidade pública.  

 

No desafio de superar os desafios que persistem em dificultar o processo de 

melhorias, a universidade tem implementado, junto a seus grupos de interesse, 

propostas estratégicas tangíveis e abrangentes que valorizam, além dos resultados, 

o intercâmbio de recursos, conhecimentos e responsabilidades.  

 

Outrossim, constituir uma força-tarefa trabalhando para colocar a UFMS em 

patamares ideais em termos de gestão universitária significa, além de um 

compromisso coletivo em busca da própria soberania institucional como 

organização pública que atua para melhorar a performance do Estado brasileiro no 

desenvolvimento da sociedade, uma ética pública colocada em prática. 
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A Avaliação de Desempenho como um Fator de Competitividade 

 

 

 
Desde os primórdios da Nova Gestão Pública (NGP), a avaliação do 

desempenho é uma das suas etapas constitutivas, a qual consiste em um importante 

contraponto sobre a programação estratégica e os resultados daí alcançados; 

servindo assim para auxiliar os gestores a compreender como a sua tomada de 

decisão impacta positiva ou negativamente o desempenho organizacional e como 

os fatores exógenos podem implicar a sua efetividade gerencial.  

 

A avaliação dos resultados é precedida pelas etapas de monitoramento ou 

aferição dos resultados, nesse sentido, o estabelecimento dos indicadores de 

desempenho (de resultado, de processo ou de insumo) devem possuir características 

específicas conforme o ambiente organizacional, sob o risco de tornarem-se 

incomensuráveis.  

 

A prática avaliativa adotada pela UFMS consiste atualmente em um 

elemento-chave na gestão universitária pelo fato de ela aportar informações 

relevantes ao processo decisorial em múltiplos contextos. Os instrumentos de 

monitoramento e avaliação adotados procuram oferecer suporte ao processo de 

decisão em todos os níveis de responsabilidade, de modo que os gestores passam a 

acompanhar os indicadores de desempenho a eles relacionados e analisar a sua 

contribuição com a performance global da instituição.  
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Assumindo características particulares e buscando identificar com nitidez 

as fragilidades e potencialidades, os preceitos abarcadores do monitoramento e da 

avaliação dos planos estratégicos vigentes sintetizam o Relatório de Avaliação do 

PDI 2015-20192, o qual consiste em um documento que, anualmente, verifica-se a 

consistência da programação estratégica na universidade.  

 

Doravante, as metas pactuadas no âmbito do PDI são avaliadas quanto à 

sua concretização, e indicadores de desempenho são analisados com base no 

comportamento que apresentam em determinados intervalos temporais e no 

impacto que seu resultado provoca no alcance dos objetivos determinados.  

 

A metodologia que envolve o processo de consolidação do Relatório de 

Avaliação do PDI desencadeia uma sequência de atividades ao longo da cadeia de 

processos inerente às áreas estratégicas da instituição, na qual, cada uma delas 

desenvolve ações de monitoramento e avaliação com horizonte de tempo maior ou 

menor para assim realizar assertivamente as conversões necessárias. 

 

Nesse contexto, cabe aos gestores desenvolver parâmetros de desempenhos 

locais para acompanhar e avaliar a efetividade da sua gestão e, quando da 

oportunidade do realinhamento do PDI, que em geral ocorre anualmente, elaborar 

uma proposta estratégica consistente a ponto de envolver as pessoas não apenas 

pelos benefícios que ela potencialmente apresenta, mas, sobretudo, pelo caráter 

desafiador que ela inspira. 

 

 

 

 
  

                                                 
2 A avaliação mencionada consubstancia o Relatório de Avaliação do PDI 2015-2019, cujas 

avaliações de anos anteriores podem ser visualizadas no sítio: 

https://proplan.ufms.br/2016/08/01/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019/ 
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Efetivamente, a função do monitoramento e avaliação consiste em 

assegurar que os objetivos sejam atingidos em conformidade com o que fora 

estabelecido; desse modo, é uma atividade que permite executar ações corretivas 

quando ocorrem problemas nos padrões de desempenho. 

 

 As bases dessa etapa devem se respaldar em parâmetros que traduzam a 

performance tanto dos processos quanto das pessoas aí envolvidas; a consistência 

dos resultados obtidos com as propostas de ação, ou, na linguagem adotada no PDI 

2015-2019, as metas de desenvolvimento institucional, permite análises mais 

aprofundadas sobre o efetivo comprometimento do corpo organizacional com as 

suas próprias decisões estratégicas.  

 

Por último, o processo de avaliação do planejamento estratégico é, ainda, 

uma oportunidade para gerar uma visão sistêmica da organização, pela qual se 

analisa o roteiro que ela determinou percorrer a fim de alcançar os objetivos 

estratégicos declarados; assim sendo, a conformidade estratégica conduz 

invariavelmente a questionamentos do tipo “a que ponto a estratégia está 

funcionando”; as respostas a essas interpelações conferem um material valioso 

diante do contexto atual da universidade pública, pelo que, realinhar a estratégia de 

uma organização é, antes de ter uma visão do futuro, reconhecer que nenhuma estratégia 

é eficaz para sempre. 
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A Mensuração do Desempenho Adotada na UFMS 

 

Para demonstrar os resultados quantiqualitativos alcançados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI 2015/2019, exercício 2017, a equipe que 

coordenou o presente trabalho dividiu as cinco Áreas Estratégicas que compõem o 

plano, a saber, Ensino de Graduação e Pós-graduação; Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Integração  Nacional e Internacional; Atenção ao Estudante, 

Infraestrutura e Eficiência de Gestão em sete Objetivos Institucionais: Consolidar o 

Ensino de Graduação e Pós-graduação; Fortalecer a Pesquisa, Extensão, 

Empreendedorismo e Inovação em Âmbito Nacional e Internacional; Fortalecer a 

Vivência e a Inclusão Universitária; Aperfeiçoar a Gestão Universitária; Fortalecer 

a Imagem Institucional; Valorizar os Servidores e, por último, Modernizar a 

Infraestrutura. 

 

Esses Objetivos foram submetidos às seguintes avaliações: 

 Análise do Nível de Alcance das Metas Pactuadas: para 

conferir o nível de alcance das metas pactuadas para 2017 

em suas respectivas Diretrizes, foram adotados os 

seguintes parâmetros: NA = Não Alcançada (menor que 

quarenta por cento do quantitativo previsto da meta); PA 

= Parcialmente Alcançada (igual ou maior que quarenta 

por cento a menor ou igual a oitenta por cento do 

quantitativo previsto da meta); AP = Alcançada 

Plenamente (maior que oitenta por cento do quantitativo 

previsto da meta).  
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 Análise Quantitativa da Matriz Estratégica: para 

demonstrar o desempenho da matriz, 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 sua vez, será mensurado conforme o 

contingente de metas realizadas, segundo os parâmetros 

estabelecidos sobre o contingente total de metas previstas, 

considerando: desempenho ótimo como o total de metas PA 

ou AP maior que oitenta por cento; desempenho satisfatório 

como o total de metas PA ou AP maior que cinquenta 

por cento, ou igual ou menor a oitenta por cento; e 

desempenho insatisfatório quando o contingente de metas 

NA atingir cinquenta por cento ou mais, ou o contingente 

de metas PA ou AP for igual ou menor a cinquenta por 

cento. 

 

 Análise dos Indicadores de Desempenho: para essa 

avaliação foram considerados os resultados dos 

indicadores de desempenho que foram possíveis auditar 

para o ano-base; frisa-se também que a análise é 

realizada, quando possível, com referência à variação do 

indicador entre os anos de 2015 e 2016. Registra-se ainda 

o fato de que a ficha técnica do indicador foi adaptada 

aos dados da pesquisa bibliográfica realizada pela equipe 

que desenvolveu o presente Relatório.  
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Área Estratégica: Ensino de Graduação e Pós-graduação 
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Ampliar o contingente de alunos matriculados na 

graduação. 
10% 11% 

O contingente de alunos matriculados na graduação cresceu 11%, em relação 

ao ano anterior.  Em 2017 foram matriculados 17.566 alunos de graduação, 

contra 15.790 no ano de 2016. As ações que viabilizar esta ação foram: 

a. Aprimoramento do Processo Seletivo de Movimentação Interna, 

contemplando duas classes de movimentação: (1) entre cursos 

homônimos, e; (2) entre cursos da mesma área de conhecimento; 

b. Aprimoramento de processos para preenchimento de vagas ociosas, com 

a unificação e ampliação dos editais de seleção por Transferência Externa, 

Refugiados e Portadores de Diploma, sendo contempladas, no caso das 

transferências externas, duas classes: (1) entre cursos homônimos, e; (2) 

entre cursos da mesma área de conhecimento; 

c. Implementação de inscrição gratuita e simplificada para os processos 

seletivos de vagas ociosas, possibilitando a participação de muito mais 
estudantes potenciais; 

d. Criação de novos cursos, aumentando o potencial de alunos matrículas 

nos cursos da UFMS; 
e. Criação da Lista de Espera da UFMS, para aceleração e melhoria do 

processo de preenchimento das vagas do Sisu; 

f. Criação do Processo de Seleção para Vagas Remanescentes após as 

chamadas do SISU para estudantes que tenham feito Enem nos últimos 5 

anos. 

   

 
 
 

Continua 

Nível de Alcance das Metas 
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Aumentar a taxa de sucesso da graduação. 2% 7% 

A taxa de sucesso aumentou em 6,6% passando de 41,54 % no ano anterior 
para 44,28% no ano em curso. As principais medidas adotadas foram: 

a. Melhoria do acesso às informações acadêmicas do discente para seu 

próprio acompanhamento e planejamento no curso, mediante a 
implementação, do módulo de matrícula on line e o de emissão de 

documentos acadêmicos através do SISCAD, por exemplo, do histórico 
escolar; 

b. Autorização para oferta diferenciada de disciplinas, permitindo que 
formandos pudessem cumprir disciplinas em horários concentrados, 

ampliando as oportunidades de cumprimento de disciplinas e pré-

requisitos aos discentes; 
c. Melhoria do atendimento na oferta de disciplinas em cursos de graduação, 

por meio da realização de concursos para contratação de professores 
efetivos e substitutos. 

d. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) analisados em 2017 foram 

revistos visando a eliminação do excesso de pré-requisitos para facilitar a 
trajetória dos discentes nos cursos e diminuição da retenção. Os Projetos 

de Ensino, ações dos grupos PET e as Monitorias realizaram ações que 
contribuíram para maior aprovação nas disciplinas e adesão aos Cursos. 

   

Elevar a média geral do CPC dos cursos de graduação. 40% 47% 

No ciclo avaliativo 2014-2016 foram avaliados 105 cursos sendo 49 obtiveram 

conceito igual ou maior que 4, ou seja 46,67% do total de cursos. No ciclo 

2011-2013 foram avaliados 101 cursos dos quais 52 obtiveram conceito 4 ou 

superior, ou seja 51,49% obtiveram nota considerada boa nos padrões de 

qualidade do indicador, porém, se comparamos as variações dos ciclos houve 

um decréscimo 9,36%. Principais ações: 

a. Orientação aos coordenadores para enquadramento dos cursos e 
inscrições dos discentes, sensibilização para participação consciente no 

Exame e resposta ao Questionários dentro do Cronograma previsto, e 

ampla divulgação dos procedimentos do Enade e acompanhamento dos 
cursos; 

b. Organização de procedimentos relativos à recepção de 10 visitas in loco 
que resultaram em um curso com nota 5, sete cursos com nota 4 e apenas 

dois cursos com nota 3; 
c. Orientação quanto aos procedimentos de preenchimento dos formulários 

do PPC e de informações do curso que antecedem as visitas in loco e são 

avaliados pela comissão do Inep. Em 2017, a UFMS avançou na 
porcentagem de cursos com avaliação muito boa (maior ou igual a 4), em 

relação a 2016. 

   

Continua 
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Ampliar o contingente de alunos matriculados da pós-

graduação em nível de mestrado e doutorado. 
4% 11% 

O contingente de alunos matriculados na pós-graduação cresceu 11,20%, em 

relação ao ano anterior.  Em 2017 foram matriculados 2.244 alunos de pós-

graduação, contra 2.018 no ano de 2016. As ações que viabilizar esta ação 

foram: 

a. Aumento de vagas e criação de novos cursos; 
b. Exigência e acompanhamento do planejamento estratégico dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 
c. Elaboração de novas normas para os PPGs e para os pós-doutorandos; 

d. Reuniões in loco nos PPGs para melhor acompanhamento da evolução 
dos programas; 

e. Elaboração de normas de cotutela; 

f. Implantação do Fórum de coordenadores. 

   

Aumentar a oferta de cursos de pós-graduação lato-
senso. 

6 15 

Foram ofertados 15 cursos de especialização os quais ofertaram 1.773 vagas 
no ano de 2017 número superior em ralação a 2016 que foi de 46 vagas, sendo: 

Atenção Básica em Saúde da Família; Educação Física Escolar; Gestão 
Pública; Gestão Pública Municipal; Mídias na Educação e Relações Étnico–

Raciais; Gênero e Diferenças no contexto do ensino de história e cultura 

brasileiras; Gestão Jurídica; MBA gestão de Negócios; Ciências Ambientais; 
Linguística Aplicada e Ensino de Línguas; Docência, Linguagens e 

Tecnologias Educacionais; História; MBA em Gestão Estratégica das 
Organizações; Interdisciplinar em Humanidades e Patologia e Cirurgia da 

Coluna Vertebral. 

   

Aumentar a taxa de sucesso da pós-graduação. 82% 67%* 

 * Em razão das defesas de teses e dissertações do ano de 2017 se prologarem 
até meados de maio de 2018, o resultado do alcance da meta apresentado é 

parcial. A taxa de sucesso de 2016 foi de 81%, superior em 1,25% a taxa de 

2015 que foi de 80%. As principais medidas adotadas para elevar a taxa de 
sucesso foram: 

a. Exigência e acompanhamento do planejamento estratégico dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

b. Elaboração de novas normas para os PPGs e para os pós-doutorandos de 

cotutela; 
c. Reuniões in loco nos PPGs para melhor acompanhamento da evolução 

dos programas; 
d. Implantação do Fórum de coordenadores. 
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Elevar a média geral do conceito CAPES dos cursos de 

pós-graduação. 
10% 4% 

A média do conceito de curso de pós-graduação foi elevada em 3,68%, 
passando de 3,63 em 2016 para 3,77 no ano de 2017.  As principais medidas 

adotadas para elevar esta média foram: 
a. Orientação aos PPGs nos processos de reconsideração;  

b. Análise dos dados dos PPGs para o encaminhamento do Coleta Capes; 
c. Exigência e acompanhamento do planejamento estratégico dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

d. Elaboração de novas normas para os PPGs; para os pós-doutorandos e 
de cotutela; 

e. Reuniões in loco nos PPGs para melhor acompanhamento da evolução 
dos programas; 

f. Implantação do Fórum de coordenadores. 

   

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

 
 
 

Área Estratégica: Pesquisa, Extensão, Inovação e Integração Nacional e Internacional 
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Elevar as publicações de artigos científicos em 

periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2. 
5% 20% 

As publicações de artigos científicos cresceram 20,72% passando de 797 no 

ano de 2016 para 961 no ano de 2017. 
As principais medidas adotadas para elevar a taxa de sucesso foram: 

a. Políticas de orientação aos PPGs quanto aos gastos do PROAP para 
publicações; 

b. Auxílio financeiro da PROPP aos PPGs sem PROAP (profissionais, 
cursos em rede e cursos novos) 

   

Elevar os projetos de pesquisa apoiados com fomento 
externo. 

7% 58% 

Os projetos de pesquisa com fomento cresceram 58% passando de 43 em 2016 

para 68 em 2017.  As principais medidas adotadas para aplicar esta meta 

foram: 
a. Divulgação e orientação sobre os Editais de fomento externos 

(FUNDECT e CNPq) 
b. Incentivo e facilitação no cadastro de projetos com fomento de pessoas 

jurídicas. 

   

 

Continua 
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Elevar a quantidade de ações extensionistas com 

fomento externo. 
 

8% -17% 

As ações de extensão com fomento externo decresceram 17%, passando de 
41 em 2016 para 34 em 2017, em razão da não disponibilização de editais   

para financiamento de projetos de extensão (PROEXT e FUNDECT).  
Em relação aos   projetos com financiamento interno houve um aumento de 

191% no ano, passando de 68 ações para 198 em 2017. O investimento 
interno nas ações de extensão passou de R$ 270 mil em 2016, para R$ 900 

mil em 2017, representando aumento de 233%. 

   

Aumentar os acordos de cooperação, convênios, 
parcerias, cooperações, transferência ou licenciamento 

de tecnologia no âmbito nacional e internacional. 

15 59 

No ano de 2017 foram firmados 59 acordos de cooperação, convênios e 

congêneres, número superior ao ano de 2016 que foi de 27. Estes números 
foram ajustados em função da modificação da norma que desobrigou a 

celebração de acordos de cooperação para realização dos estágios dos cursos 
de graduação da UFMS. 

   

Ampliar os registros de patentes e de software. 11% 350% 

Foram depositados no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), 
27 pedidos de patente e 18 pedidos de registro de software totalizando 45 

pedidos no ano de 2017, número superior ao de 2016 que totalizou 10 

pedidos. 

   

Elevar o número de empresas júnior e de incubadas. 20% 33% 

A meta cresceu 33,33% em relação a 2016, passando de 6 para 8 empresas 

júnior criadas/ incubadas, sendo:  2 Empresas Júniores (EngeFour Júnior e 
Effectus Júnior) e 1 empresa graduada e 5 incubadas (Brew One 

Equipamentos Cervejeiros; Datasight; Nexstreet; Oficina de Inventor e 
RoboGeeks).  

 

   

Elevar a quantidade de pessoas atendidas com serviços, 
cursos e programas de atendimento à população externa. 

5% 15% 

As ações de extensão na sede e nos Campus beneficiaram 15 mil pessoas no 

ano de 2017, número 15% superior ao ano de 2016 que beneficiou 13 mil 
pessoas. Destaca-se, também, o fornecimento de certificados de extensão a 

6.314 pessoas. 

   

Aumentar as ações de integração dos cursos de 

graduação e pós-graduação com a educação básica. 
6 24 

 Foram realizadas vinte diferentes ações desenvolvidas na educação básica 

envolvendo escolas municipais e estaduais de Mato Grosso do Sul e 

estudantes das licenciaturas da UFMS, muitos participantes do Pibid; 

 Realização do Integra (juntamente com FETEC-MS); 

  Envolvimento de alunos dos PPGs na avaliação dos trabalhos da FETEC-
MS; 

 Realizadas uma Reuniões com a SED/UFMS e UNDIME; 

 Participação no Fórum Estadual de Educação. 

   

Fonte: AGINOVA, PROPP, PROECE, SEDFOR. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Ampliar o número de auxílios da assistência estudantil 

aos acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica.  
5% 41%3 

Os auxílios aos acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica cresceram 

passando de 3.575 em 2016 para 5.032 em 2017.  As principais ações 
desenvolvidas foram: 

a) Revisão e definição das normas que estabelece as Ações do Programa de 

Assistência Estudantil, Editais de seleção, classificação e resultado final 
para os auxílios da assistência estudantil; 

b)  Estabelecidos os fluxos de trabalho das áreas de atenção ao estudante; 

c) Foram concedidos aos estudantes os seguintes auxílios: 680 permanências 

(Edital PROAES nº10/2017); 1.569 alimentação; 487 Emergencial; 208 

APEV; 13 PROMISAIS; 504 Moradia; 64 Creche; 37 PEU; 08 Atleta e 
140 Mais Cultura; 

d) Foram concedidas 1.322 Bolsas Permanência (Edital anteriores a 
Resolução COUN nº 08/2018; 

e) Foram subsidiadas refeições nos Restaurantes Universitários a 12.448 

estudantes. 

   

Ampliar o acompanhamento dos acadêmicos 
beneficiados com auxílios estudantis. 

50% 80% 

 O total de acadêmicos beneficiados com auxílios estudantis cresceu 80% 
passando de 1.430 em 2016 para 2.577 em 2017, destacando-se: 792 

atendimentos de demanda espontânea; 63 acompanhamentos de bolsistas; 
1.575 entrevistas para o processo seletivo das ações de assistência estudantil; 

147 atendimentos a bolsa permanência do MEC. 
Outras ações formam realizadas como: reuniões com coordenadores de 

cursos; reuniões com os Centros Acadêmicos e Atléticas para levantamento 

de demandas e termo de cessão de espaço para atividades do DCE.  
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Continua 

                                                 
3 Não foram consideradas as refeições subsidiadas nos Restaurantes Universitários (Cidade Universitária e Campus de Três Lagoas). 
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Ampliar ações para a saúde física e mental, além do 
atendimento educacional especializado aos acadêmicos 

com deficiência ou hiperhabilidades. 

10% 3% 

Foram realizadas 9 ações para a saúde física e mental e de atendimento 

educacional especializado aos acadêmicos com deficiência ou 

hiperhabilidades, atendendo 478 estudantes, sendo: 

a) Atendimento psicológico individuais a 372 estudantes com 1.395 seções; 

b) Realizadas 50 ações de psicologia para grupos (entre elas as palestras nas 
Recepções de Calouros, outras palestras para estudantes, grupos 

temáticos para discussões relativas à saúde física e mental, grupos de 

acolhimento, entre outros), abrangendo um público de 
aproximadamente 5577 estudantes; 

c) Viabilizados 56 encaminhamentos em saúde física e mental; 

d) Realizado atendimento educacional especializado a 37 acadêmicos com 

deficiência ou hiperhabilidades; 

e) Atendidos 12 eventos com interpretação em Libras; 

f) Realizado a tradução de 5 editais em Libras, 

g) Acompanhados 3 eventos de posse de servidores com intérprete; 

h) Promovida a criação da Comissão de Acessibilidade; e  

i) Realizada a distribuição de 13 kits de materiais acessíveis. 

   

Ampliar ações afirmativas para a comunidade 
acadêmica. 

4 5 

Foram realizadas 5 ações afirmativas para a comunidade acadêmica, sendo: 

a) Criada a Comissão Permanente Consultiva de Ações afirmativas; 

b) Elaborado o Regulamento para Avaliação/Verificação da Veracidade da 

Autodeclaração de PPI; 

c) Realizado Seminário sobre diferenças de raça e etnia da UFMS, para 
formação dos membros para as bancas, capacitando 88 pessoas; 

d)  Constituídas e realizadas 7 bancas de verificação da veracidade da 
autodeclaração de pessoa preta, parda ou indígena, que avaliaram 108 

estudantes no ingresso do meio do ano. 

e) Promovido a análise de 35 processos relacionados à 
avaliação/verificação da veracidade da autodeclaração PPI. 

   

Ampliar o atendimento de acadêmicos beneficiados com 

estágio para viabilizar experiências profissionais. 
1.800 2.978 

Foram atendidos 2.978 acadêmicos, sendo: 

a) Acompanhados e gerados   1.863 Termos de Compromisso de Estágio 
no Portal de Estágio e validados pela COE; 

b) Acompanhados 273 estudantes que participaram do Programa Vale 

Universidade; 

c) Viabilizado Seguro Acadêmico para 393 estudantes em estágio; 

d) Realizada a 1ª Semana de Estágio, Emprego e Carreira, com 519 
participantes, 25 parcerias, com registro de 449 atendimentos. 
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Ampliar o acompanhamento de egressos.  1.000 1.660 

Em 2017 foi iniciada a Consulta aos Egressos, por meio de um sistema 
eletrônico, com envio de e-mail aos egressos do ano de 2014.  

a) Envio de 1.909 e-mails, sendo que 1.660 Formulários de Consulta aos 
Egressos encaminhados por e-mail não reportaram erro. Os dados 

levantados estão em processo de análise. 

b) Desenvolvimento e implantação do Portal do Egresso (egresso.ufms.br). 

c) Consultas às Unidades para levantamento de egressos notáveis e 

personalidades formadas na UFMS. 

d) Estudos para o desenvolvimento da Política institucional de egressos da 

UFMS. 

   

Ampliar os programas e projetos relacionados às 
atividades culturais e esportivas voltadas aos acadêmicos 

30% * 

*Não foi possível mensurar o contingente de 2016. Contudo, em 2017 foram 

desenvolvidos 9 programas/projetos relacionadas as atividades culturais e 
esportivas beneficiando aproximadamente 11.400 pessoas (acadêmicos, 

servidores e comunidade): 

a) Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Fomento externo); 

b) Bolsa Atleta, contemplado pelo Edital nº 22/2017; 

c) Programa de Esporte Universitário, contemplado apelo Edital nº 
21/2017; 

d) Festa Agostina, contemplado pelo Edital nº 28/ 2017; 

e) Curso de Formação de Atléticas, contemplado pelo Edital nº 58/2017;  

f) Semana Mais Cultura, contemplado pelo Edital nº 41/2017; 

g) Programa Mais Cultura Interior, contemplado pelo Edital nº 19/2017; 

h) Programa Mais Cultura, contemplado pelo Edital nº18 / 2017; 

i) (Concurso de fotografias), contemplado pelo Edital nº 56/2017. 

   

Fonte: PROAES, PROECE.  
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Ampliar as revitalizações nas Unidades de 

Administração Central e Setorial. 
20% 0 

Devido ao contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Federal, 

não houve ampliação nas revitalizações nas Unidades da Administração 

Central e Setorial em virtude da não disponibilização de recursos e licitações 
para execução. 

   

Aumentar a eficiência dos serviços em manutenção nas 
Unidades de Administração Central e Setorial. 

20% -10% 

No ano de 2017 foram emitidas 5.447 ordens de serviços das quais foram 

atendidas 3.757, ou seja 68,98%, se comparado ao ano de 2016 no qual foram 
emitidas 4.913 ordens de serviços e atendidas 3.765, ou seja 76,64%, 

observamos que a eficiência ficou 10% menor. 

As ordens de serviços emitidas atenderam as seguintes áreas:  a) Manutenção 
de sistemas elétricos; b) Manutenção de sistemas hidráulicos; c) Manutenção 

da Telefonia; d) troca de lâmpadas, luminárias; entre outras.  

   

Aumentar as adaptações para acessibilidade. 5 3 

Em 2017 foram realizadas 6 adaptações para acessibilidade, enquanto que no 
ano de 2016 foram realizadas 3 adaptações.  

  Foram as seguintes as adaptações para a acessibilidade realizadas: 
a)  Rampa de acesso ao novo prédio da música (Setor 3 – Cidade 

Universitária); 

b) Rampa e escada de ligação entre o Novo Edifício e o Antigo da Química; 
c) Rampas de acesso, plataforma de elevação interna e banheiros acessíveis 

na SEDFORD; 
d) Passarela de acesso, elevador e banheiros acessíveis no Novo edifício do 

CPAR;  
e) Passarela de acesso entre os refeitórios do novo refeitório do RU; 

f) Rampas de acesso do Anfiteatro do CPTL II.  

   

Ampliar o número de revitalizações em infraestrutura de 

tecnologia da informação 6 0 

Em 2017 foram atendidas 20 Unidades com revitalizações na infraestrutura 

de tecnológica da informação, número inferior ao ano de 2016 que foi de 26 
unidades/blocos atendidos. 

   

 

 
Implantar e/ou aperfeiçoar sistemas de informação 

institucionais 7 15 

Em 2017 foram implantados/aperfeiçoados 15 sistemas de informações da 

UFMS, sendo: 1) CKAN – dados abertos; 2- SEI; 3- Qlik View; 4- Portal do 
Ingresso; 5-REGGIO-Restaurante Universitário; 6-SISCAD - Emissão de 

documentos pelo acadêmico; 7 - SISCAD - PPC; 8 - SICERT; 9 - Aplicativo 

de Inventário; 10- Sistema de Inventário; 11-SIGPOS; 12 -  Sistema de Seleção 
de Bolsistas; 13 -Solicitação de Identidade Estudantil; 14 Requerimento 

Online Acadêmico; e 15 - Requerimento Online Servidores. 

   

 
 

 

 
 

Continua 
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Ampliar o alcance da rede Eduroam 18 20 

Foram atendidas 30 Unidades/blocos, na Sede e nos Campus, com a rede 
Eduroam em 2017, número superior ao ano de 2016 que atendeu   10 

unidades/Blocos. (Na Sede foram atendidas as seguintes unidades: DTA; 
FAODO (Direção); CGM (Almoxarifado); -> ESAN (Sala de aula); 

SEDFOR; COAD/INBIO; FADIR; FARMACIA-ESCOLA; FAZENDA 
ESCOLA; PRATICA JURIDICA/FACH; BIOQUIMICA/INBIO; 

PARASITOLOGIA HUMANA, ANIMAL/INBIO; LAPEX/INBIO; 

DEL/FAENG; UNIDADE 13; UNIDADE 12; INQUI-Prédio Novo; 
PIME/MORENÃO; Mestrado em Psicologia e no interior: CPAN 1 - 2 

blocos, CPAR - 1 bloco, CPCS - 3 blocos, CPNA - 2 blocos, CPCX - 2 blocos, 
CPNV – 1 bloco). 

   

 

 

 
Ampliar a capacidade de tráfego de dados na rede de 

internet da UFMS 
9 8 

Foi ampliada a capacidade de tráfego de dados na rede internet em 8 

Unidades/blocos da Universidade em 2017. No ano de 2016 não foi 

realizada nenhuma ampliação. Foram as seguintes unidade/blocos (BEP 
teve upgrade - de 2 para 4 MBPS e o CPAQ -III foi para 6 MBPS 

(Atendidas pela operadora OI); CPAN - 100 MBPS; CPAQ-II - 100 MBPS; 
CPBO - 100 MBPS; CPNA - 100 MBPS; CPCS – 100 MBPS (atendidas 

RNP) e FAZENDA ESCOLA - TERENOS, link de rádio Netware - 20 
MBPS (atendida pela Netware). 

   

Fonte: AGETIC, PROADI. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Área Estratégica: Eficiência da Gestão 
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Ampliar o volume de receita própria4. 15% 5% 

As receitas próprias cresceram 4,65% passando de R$ 19.584.049,75 em 2016 

para R$ 20.494.373.22 em 2017. Este crescimento ficou aquém do esperado 

em razão dos seguintes fatores: 
a) Houve redução na arrecadação própria relacionada a inscrição em 

concurso público da ordem de 53,74% decorrente de transferência parcial 
da arrecadação e realização de concursos via Fundação de Apoio. 

b) Não foi computado o valor da arrecadação do Programa de Assistência à 
Saúde que arrecadou em 2017 R$ 23.643.626,00), valor superior em 6,29 

ao arrecadado em 2016 que foi de R$ 22.244.848,76. 

Não obstante, foram desencadeadas as seguintes ações: 

a) criação no portal da UFMS do link   TRANSPARÊNCIA de ação 

específica para demonstrar a ARRECADAÇÃO PRÓPRIA; e 

b) acompanhamento e disponibilização mensal da arrecadação auferida.  

   

Alcançar a execução orçamentária dos limites 
efetivamente liberados para a UFMS. 

98% 99% 

A execução orçamentária atingiu 98,54% sendo empenhados R$ 
793.966.286,01 do total do orçamento de R$ 805.705.288,00, sendo que 

1,46% corresponde as receitas próprias previstas e não arrecadadas. 
Foram desencadeadas as seguintes ações: 

a) criação no portal da UFMS do link   TRANSPARÊNCIA de ação 

específica para demonstrar a EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017 e 

de subitens com a legislação, o orçamento da UFMS; a distribuição de 

recursos entre outros; b) Realização de reuniões técnicas orientavas ao sobre 

a tramitação orçamentária e o cronograma de atividades; c) acompanhamento 

e disponibilização mensal da execução orçamentária e saldos orçamentário 

das Unidades de Administração Setorial.  

   

 

 

 
 

 

Continua 
                                                 
4 O termo “receita própria” compreende a captação de recursos via edital, convênios e congêneres bem como a captação gerada pela prestação de serviços 

(taxas, emolumentos, aluguéis e outros). 
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Alcançar a execução financeira das ações orçamentárias. 80% 96% 

A execução financeira atingiu 96,10% do orçamento e dos Termos de 
Descentralização de Créditos sendo liquidados R$ 778.065.653,44 do total 

empenhado de R$ 809.638.313,35, sendo que: 
a) As despesas com pessoal empenhadas foram liquidadas em sua 

totalidade no exercício de 2017. 
b) Foram liquidados 24,32% das despesas com investimento e 75,68% 

foram inscritas em restos a pagar não processados devido ao grande 

volume de empenhos nos últimos meses do exercício.  
c)  85,83 das despesas com custeio foram liquidadas dentro do exercício 

financeiro e 14,17 foram lançadas em restos a pagar não processados. 
Outras ações desencadeadas objetivando elevar a execução financeira: 

a) Criação no portal da UFMS do link   TRANSPARÊNCIA de ação 
específica para demonstrar a EXECUÇÃO FINANCEIRA DE 2017 e 

de subitens com a legislação, recursos empenhados; restos a pagar e saldo 

de empenhos. 
b) Realização de reuniões técnicas orientavas ao sobre a tramitação 

financeira e o cronograma de atividades; 
c)  Acompanhamento e disponibilização mensal da execução financeira e 

saldos; 
d) Elaboração de normas referente a instrução de processos e a execução de 

despesas, suprimento de fundo e cartão de gestão; e  

e) Implantação da central de custos.  

   

Reduzir o valor global dos contratos contínuos para 
funcionamento institucional. 

-5% 1% 

No ano de 2017 o valor global dos contratos contínuos foi de R$ 

41.220.703,23 valor superior em 1,3% ao de 2016 que foi de R$ 40.707.055,26 
 

   

Aumentar a eficiência da gestão de materiais via 
solicitações atendidas. 

10% 29% 

No ano de 2017 foram 463 solicitações de aquisição de materiais atendidas, 

28,97% superior ao ano de 2016, que foram de 359. As ações desencadeadas 
para melhorar a eficiência da gestão de materiais aforam: 

a) Melhoria na comunicação interna 
b) Interação com as unidades demandantes 

c) Readequação de quadro de pessoal / perfil de chefias / capacitação de 

Diretores de Unidades Setoriais 
d) Melhoria nas orientações para instrução de processos. 
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Ampliar o número projetos e programas de divulgação 

social e científica. 
8 11 

Foram desenvolvidos 11 projetos/programas de divulgação social e 

científica, como segue:  

a) Implementação de programas radiofônicos de disseminação cultural 
em parceria com os cursos de Música e Letras na grade de 

programação da Rádio Educativa UFMS (programas Diálogos 
Musicais, Fronteiras da América e Letras&Livros) e implementação 

de programas radiofônicos em parceria com a sociedade civil.k, 
passando no decorrer de 2017 de 5.700 usuários em 01/01/2017 para 

28.000 em 31/12/2017. 

b) Criação e implementação do perfil institucional na rede social 
Instagram, chegando em 2.200 usuários 31/12/2017. 

c) Criação e implementação do perfil institucional na rede social 
Twitter, chegando em 4.000 usuários 31/12/2017. 

d) Criação do newsletter institucional UFMS Informa, com 35 edições 
publicadas até 31/12/2017, atingindo via e-mail um volume de 

24.300 usuários, sendo 5.100 técnicos e docentes e 19.200 discentes. 

e) Implementação do projeto de clipagem diária com levantamento da 
presença da UFMS na mídia, com a disponibilização de 230 

relatórios aos gestores da Universidade até 31/12/2017. 
f) Implementação do projeto de balanço mensal de métricas da presença 

da UFMS na mídia e nas redes sociais, gerando 25 relatórios 
semanais de críticas na rede social Facebook e 6 relatórios mensais da 

presença da UFMS na mídia para subsídios dos gestores da 

instituição. 
g) Criação do projeto gráfico e editorial da Revista impressa de 

divulgação científica Candil UFMS, com periodicidade semestral e 
circulação prevista a partir do primeiro semestre de 2018. 

h) Criação do Concurso Fotográfico “UFMS Além dos Olhos” em 
parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 

(PROECE) e com a Seção de Arquivo 

(SEARQ/DIDOC/CSV/PROADI), elegendo a partir de júri e de 
votação popular nas redes sociais material iconográfico para os 

produtos de mídia institucional no ano de 2018, o que inclui o 
calendário institucional da UFMS. 
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i)  Implementação, a partir de convênio com a TV Pantanal MS, do 
projeto de transmissão ao vivo das reuniões colegiadas dos Conselhos 

Superiores da UFMS e de eventos institucionais. 
j)   Implementação do canal institucional da TV Universidade na rede 

social Youtube e criação de novos quadros televisivos. 
k)   Implementação de programas radiofônicos de disseminação cultural em 

parceria com os cursos de Música e Letras na grade de programação da 

Rádio Educativa UFMS (programas Diálogos Musicais, Fronteiras da 
América e Letras & Livros) e implementação de programas radiofônicos 

em parceria com a sociedade civil. 
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Realizar o dimensionamento de competências e da força 

de trabalho nas Unidades de Administração Central e 

Setorial. 

5 0 
Meta não realizada.  Aguardando definição da metodologia pelo Ministério 
do Planejamento (MP) com a implantação do novo sistema SGP.    

Ampliar o contingente de servidores capacitados e/ou 
qualificados. 

40% 468% 

O contingente de servidores capacitados e/ou qualificados passou de 225 em 
2016 para 1.279 servidores em 2017.   

Os principais cursos ofertados foram: a)  FONAITEC - Capacitação Técnica 
das Auditorias Internas do Ministério da Educação; b) - Ambientação dos 

Novos Servidores aos Serviços da UFMS; c) - Capacitação SEI; d)- 

Capacitação do Sistema RMO (CPPP); e) - Congresso Brasileiro de Gestores 
e Membros de Concurso Público; f) - Congresso Centro Oeste de Compras 

Públicas; g) - Curso Específico de Tesouro Gerencial para Auditorias; h) 
Curso Tesouro Gerencial – Básico; i)  Curso específico de SEI para SECACs; 

J)  Curso sobre Processo Administrativo Disciplinar (CGU); k) Curso: 
Emissão de atos oficiais na UFMS; l) Gestão Tributária de Contratos e 

Convênios ;l) Mapeamento de Processos e Riscos – CGU; m)  Plataforma de 

Cursos ALURA; n)  Reflexões sobre Aposentadoria; o)  SEI 
ADMINISTRAR; p)  SEI IMPLANTAR; q)  SISCONSERV na prática, com 

preenchimento do programa; e r) XIV curso sobre sistema de gestão de 
convênios - SICONV – portal dos convênios. 
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Ampliar o contingente de servidores docentes e técnicos 
administrativos beneficiados com projetos de integração 

e qualidade de vida. 

15% 23% 

Foram beneficiados 588 servidores com os projetos/ações de integração e 
qualidade de vida em 2017 superando o quantitativo previsto na meta que 

era de 480 servidores, os projetos/campanhas desenvolvidos foram: 
a) Campanha Julho Amarelo - Mês da Conscientização das Hepatites 

Virais; 
b) Campanha Agosto Azul - Mês de Atenção à Saúde do Homem; 

c) Campanha Setembro Amarelo - Mês de Prevenção ao Suicídio e 

Valorização da Vida; 
d) Campanha Outubro Rosa - Mês de Prevenção ao Câncer de Mama - 

Carreta do Hospital de Câncer de Barretos; 
e) Campanha Novembro Azul - Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata 

f) Campanha Dezembro Vermelho - Mês de Combate à AIDS. 
No ano de 2016 a meta mensura o quantitativo de projetos/ações 

desenvolvidas a qual foi de 5 ações desenvolvidas. 

   

Fonte: PROADI, PROGEP, PROPLAN, SECOM. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Área Estratégica: Ensino de Graduação e Pós-graduação 
  
 

 

A proposição das metas relacionadas às atividades de ensino de graduação 

e de pós-graduação, pesquisa e inovação, levou em consideração as metas e 

estratégias instituídas no Plano Nacional de Educação (PNE 2014 - 2024), além dos 

resultados de avaliações institucionais externas e internas. A matriz estratégica 

dessa área para o ano de 2017 é composta por sete metas, e, desse contingente, seis 

foram plenamente alcançadas e uma parcialmente alcançada.  

 

Em termos relativos, a área conseguiu obter 86% de realização plena da 

proposta estratégica para o exercício, e 14% de realização parcial; nenhuma meta 

deixou de ser realizada totalmente.  Considerando esses resultados, a área 

estratégica apresentou um desempenho ótimo (vide gráfico em tela). 

 

 
Objetivo – Consolidar o Ensino de Graduação e Pós-graduação 

 

 
Fonte: PROGRAD, PROPP.  
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN.  
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Área Estratégica: Pesquisa, Extensão, Inovação e Integração Nacional e 

Internacional 

 

 

 
A matriz estratégica da área em questão reflete os objetivos do Plano 

Nacional de Extensão Universitária (PNEXT 2011 – 2020) e do Plano Nacional de 

Educação (PNE 2014-2024), além dos resultados de avaliações institucionais 

externas e internas. As metas pactuadas para o exercício 2017 somam oito; sendo 

que sete metas foram totalmente realizadas e uma meta não foi alcançada. Esses 

resultados demonstram que a área conseguiu levar a êxito 87% do que fora 

planejado para o ano e 13% referem-se à sua não realização. Levando em conta 

esses parâmetros, a área estratégica obteve um desempenho ótimo, conforme indica 

o gráfico abaixo.  

 

 
Objetivo – Fortalecer a Pesquisa, Extensão, Inovação e Integração Nacional e 

Internacional 

 

 
Fonte: AGINOVA, PROPP, PROECE, SEDFOR. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Área Estratégica: Atenção ao Estudante 

 

 

 
As metas estabelecidas para a gestão da assistência acadêmica em âmbito 

nacional e internacional consideram as propostas do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) e do Plano Nacional de Educação (PNE 2014 - 2024) no que 

respeitam esta temática; além dos resultados de avaliações institucionais externas e 

internas.  

 

A matriz estratégica do eixo em menção para o ano de 2017 é composta de 

oito metas, e, desse contingente, cinco foram plenamente alcançadas e duas não se 

concretizaram. Em termos relativos, a área conseguiu obter 71% de realização total 

da matriz estratégica para o exercício e 29% correspondem ao percentual de metas 

que não foram alcançadas parcialmente. Isto posto, a área estratégica obteve um 

desempenho satisfatório (vide gráfico abaixo). 

 

 
Objetivo – Fortalecer a Vivência e a Inclusão Universitária  

 

 
Fonte: AGINOVA, PROPP, PROECE, SEDFOR. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Área Estratégica: Infraestrutura 

 

 

 
Esta área se relaciona com as atividades-meio, ou seja, a gestão do 

patrimônio material (móbil e imobiliário), estabeleceu para o exercício de 2017, sete 

metas.  Quando da implementação da matriz estratégica, considerou-se as 

propostas de investimento público em educação superior realizado pelo governo 

federal, bem como também os resultados de avaliações institucionais externas e 

internas.  

 

Do contingente total de metas, a área alcançou plenamente três delas, uma 

foi realizada parcialmente e três não foram cumpridas. Em termos relativos, 43% 

das metas planejadas foram executadas a contento, 14% delas realizadas em parte 

e 43% não foram realizadas. Considerando esses resultados, a área estratégica 

apresentou um desempenho insatisfatório, conforme indicado no gráfico a seguir. 

 

 
Objetivo – Modernizar a Infraestrutura 

 

 
Fonte: AGETIC, PROADI. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Área Estratégica: Eficiência da Gestão 

 

 

 
Abrangendo três Objetivos na matriz estratégica do PDI 2015-2019, essa 

área, assim como a área imediatamente anterior, também se relaciona com as 

atividades-meio, ou seja, a gestão do orçamentária e execução financeira, da 

reputação institucional e do capital humano. Para 2017, a área estabeleceu nove 

metas. Quando da implementação da matriz estratégica, considerou-se as propostas 

de investimento público em educação superior realizado pelo governo federal, bem 

como também os resultados de avaliações institucionais externas e internas. 

 
 Do contingente total de metas, a área alcançou plenamente seis delas, três 

não foram realizadas. Em termos relativos, 67% das metas planejadas foram 

executadas a contento, 33% delas não foram realizadas. Considerando esses 

resultados, o eixo estratégico apresentou um desempenho satisfatório (vide gráfico 

abaixo). 

 

 
Objetivos – Aperfeiçoar a Gestão Universitária; Fortalecer a Imagem Institucional; 

Valorização dos Servidores 
 

 
Fonte: PROADI, PROGEP, PROPLAN, SECOM. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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Desempenho Geral da Matriz Estratégica da UFMS 

 

 

 

Considerando o quadro geral do planejamento estratégico institucional para 

o exercício de 2017, a matriz estratégica do PDI 2015-2019 estabelece 38 metas, das 

quais 27 foram realizadas plenamente, duas metas obtiveram êxito de forma parcial 

e nove metas não foram realizadas. Esses dados demonstram que a UFMS 

conseguiu realizar plenamente 71% da proposta estratégica para o ano, 5% 

representam o alcance parcial da proposta e 24% o que não foi realizado dela; nesse 

sentido, o desempenho geral da UFMS é considerado satisfatório (vide gráfico a 

seguir).  

 

Com relação ao desempenho comparado das áreas estratégicas, Ensino de 

Graduação e Pós-graduação, junto com a área Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Integração Nacional e Internacional, foram as que apresentam o melhor 

desempenho, ao passo que a área Infraestrutura foi a que obteve o pior 

desempenho. 

 

 

                            Matriz Estratégica: Desempenho Geral 

 
Fonte: Agências, Pró-reitorias e Sedfor. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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A utilização de técnicas de parametrização dos resultados é cada vez mais 

aprofundada na administração pública; atualmente, a prática de mensurar o estado 

vigente para identificar avanços e retrocessos constitui-se um dos fatores-chave para 

alcançar a excelência na gestão de bens e serviços. Os indicadores de desempenho, 

nesse contexto, orientam análises e decisões sobre o conjunto de atividades que uma 

organização desenvolve para atingir seus objetivos, além de promover o senso de 

responsabilidade mútua pelo destino da organização.  

 

O painel de indicadores de desempenho (Dashboard) é, com efeito, um 

instrumento primordial à consolidação de uma cultura voltada para a excelência, 

uma vez que a mensuração sistemática dos resultados possibilita gerir recursos e 

processos com maior eficácia e transparência. Os indicadores que serão 

apresentados neste Relatório guardam em si todos esses pressupostos, pois são 

resultados do esforço que a UFMS empreendeu ao longo da sua experiência em 

planejamento e se conformam em alguma medida, senão em exata, à cultura 

organizacional sua e do próprio sistema público de ensino superior.  

 

Os resultados aludidos nos indicadores das áreas estratégicas aqui 

apresentadas levam a discutir os fatores pelos quais um produto ou um serviço 

obteve este ou aquele desempenho e as implicâncias decorrentes; nesse processo 

autocrítico, é bastante provável que a organização saia do lugar-comum para pensar 

e discutir os acontecimentos observados a fim de estabelecer alternativas para 

colocar a universidade em patamares desejáveis de gestão e relevância social. 

 

Análise dos Indicadores  

de Desempenho 
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Organizado para a medição regular do PDI 2015-2019, o conjunto de 

indicadores abordado nesse Relatório deve ser utilizado para entendimento 

recíproco da conformidade entre o planejado e o realizado e do funcionamento da 

organização para alcançar resultados perenes; por fim, há também uma grande 

expectativa para que as pessoas consigam, com pragmatismo, arrojo e 

responsabilidade, apreender as informações que os indicadores comunicam para 

elevar a qualidade da tomada de decisões e a capacidade de realizar, no que toca a 

cada um, a missão organizacional.  

 

 

Indicadores de Desempenho das Áreas Estratégicas: Descrição e Análise 
 

 

 

Área Estratégica: Ensino de Graduação e Pós-graduação 
 

 

 

Indicador 1: Conceito Médio dos Cursos de Graduação5 

 

 

 
 Utilização: o indicador pode apoiar análises sobre o desempenho dos cursos 

de graduação submetidos às avaliações conduzidas pelo Inep/MEC; essas 

avaliações por si só produzem indicativos sobre a adequação da 

infraestrutura destinada às atividades de ensino e a sua organização 

didático-pedagógica, o desempenho acadêmico no Enade, a qualificação 

profissional e a didática do corpo docente; isto posto, o estudo sistemático 

do desempenho conceitual dos cursos de graduação oferece elementos 

importantes para desencadear ações de melhorias mais assertivas.  

 

Por derradeiro, o indicador guarda relação com a capacidade financeira 

institucional, por se constituir um dos parâmetros da matriz de alocação 

                                                 
5 No cômputo do conceito médio dos cursos de graduação presencial foram considerados somente 

os cursos com Conceito Preliminar de Curso (CPC) ou com Conceito de Curso (CC) avaliados nos 

dois ciclos avaliativos em análise. 
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de recursos para outras despesas correntes e de capital (Matriz OCC) 

utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) na distribuição 

orçamentária às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cinco, melhor é o resultado 

do indicador. 

 

Tabela 1 - Conceito Médio dos Cursos de Graduação 

Unidade 

Conceito Médio dos Cursos 

Variação Ciclo Avaliativo 

2011 - 2013 2014 - 2016 

FAALC 2,80 3,20 14% 

FACFAN 3,66 4,00 9% 

FACOM 4,00 3,75 -6% 

FACH 3,50 3,50 0% 

FADIR 4,00 5,00 25% 

FAED 4,00 2,50 -38% 

FAENG 3,50 3,63 4% 

FAMED 4,00 4,00 0% 

FAMEZ 4,00 4,00 0% 

FAODO 3,00 4,00 33% 

ESAN 3,00 3,66 22% 

INBIO 4,00 4,00 0% 

INFI 4,00 3,50 -13% 

INQUI 4,00 3,50 -13% 

INISA 4,00 3,00 -25% 

INMA 4,00 3,00 -25% 

CPAN 2,92 3,15 8% 

CPAQ 3,08 2,92 -5% 

CPAR 3,00 3,00 0% 

CPCS 4,00 4,00 0% 

CPCX 3,00 3,25 8% 

CPNA 4,00 3,00 -25% 

CPNV 4,00 3,50 -13% 

CPPP 3,66 3,66 0% 

CPTL 3,71 3,57 -4% 

UFMS 3,43 3,40 -1% 
Fonte: PROGRAD. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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 Desempenho no ano base: as Unidades Acadêmicas que possuem conceito 

médio de curso 4 (mais próximo a cinco) são FACFAN, FAMED, 

FAMEZ, FAODO, INBIO e CPCS, sendo que apenas a FADIR e a 

FAENG possuem curso com conceito máximo (Direito e Tecnologia em 

Construção de Edifícios, respectivamente). Em direção oposta, a FAED, 

seguida pelo CPAQ, é a unidade que possui o menor conceito médio de 

curso. No geral, a UFMS possui uma média de 3,4 e, considerando à 

variação, apresentou uma modesta queda de um ciclo a outro. 

 

Indicador 2: Taxa de Sucesso da Graduação6 

 

 

 
 Utilização: o indicador apoia análises sobre a quantidade de alunos que 

integralizam a carga horária dentro do período padrão para conclusão do 

curso. Nessa perspectiva, o indicador contribui para referendar estudos 

sobre fatores que impactam a taxa de sucesso na graduação, a exemplo, 

retenção discente, projeto pedagógico, infraestrutura, flexibilidade 

curricular, prática docente, administração do curso, dentre outros. No 

mais, o indicador guarda relação com a capacidade financeira institucional 

por se constituir um dos parâmetros (Diplomados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem, melhor é o resultado 

do indicador 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
6 A base de cálculo do indicador é a utilizada pela Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC) 

e Tribunal de Contas da União (TCU), a qual consta para consulta pública no seguinte sítio 

eletrônico: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf 
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Tabela 2 – Taxa de Sucesso da Graduação 

Unidade 

Taxa de Sucesso da 

Graduação (TSG) 
TSG: 

Variação do 

período 2016 2017 

FAALC 56,25 42,93 -24% 

FACFAN 44,88 39,83 -11% 

FACH 68,00 41,33 -39% 

FACOM 20,12 20,97 4% 

FADIR 86,89 77,97 -10% 

FAED 54,65 56,10 3% 

FAENG 30,10 39,07 30% 

FAMED 91,67 105,00 15% 

FAMEZ 63,64 53,19 -16% 

FAODO 38,00 75,51 99% 

ESAN 53,54 47,81 -11% 

INBIO 36,08 44,90 24% 

INFI 27,91 19,05 -32% 

INISA 58,89 93,90 59% 

INMA 28,89 10,42 -64% 

INQUI 30,16 28,99 -4% 

CPAN 37,24 35,48 -5% 

CPAQ 42,86 42,36 -1% 

CPAR 30,95 43,81 42% 

CPCS 48,04 69,23 44% 

CPCX 46,67 44,12 -5% 

CPNA 60,40 69,39 15% 

CPNV 63,64 46,39 -27% 

CPPP 34,83 18,56 -47% 

CPTL 29,82 45,88 54% 

UFMS 40,49 44,28 9% 
Fonte: PROPLAN (SISCAD).  
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 
 
 

 Desempenho no ano base: Em 2017, as Unidades Acadêmicas que 

apresentaram a melhor taxa de sucesso foram a FAMED e INISA. A 

unidade que apresentou a menor taxa foi o INMA, seguido do CPPP. 

Importante frisar que dezessete unidades, dentre as 25, apresentaram uma 

TSG abaixo de cinquenta. No agregado, a UFMS registrou uma taxa de 

44,28, obtendo assim uma variação positiva de 9% de um ano a outro.  
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Indicador 3: Índice de Ocupação das Vagas Ofertadas na Graduação7  

 

 

 
 Utilização: o indicador subsidia análises sobre a atratividade, ou demanda, 

dos cursos de graduação presencial oferecidos pela Instituição; junto a 

outros indicadores, pode melhorar a assertividade do processo decisório 

sobre a localidade e o contingente da oferta de vagas, sua manutenção ou 

suspensão. Constitui-se, ainda, o indicador, um subsídio de valor para a 

implementação de estudos sobre o histórico e os fatores da evasão ao longo 

do período da duração dos cursos. Por fim, o indicador guarda relação 

com a capacidade financeira institucional por se constituir um dos 

parâmetros (Ingressantes e Matriculados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor é o 

resultado do indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 As vagas em menção correspondem às que foram oferecidas pelo SISU e “Sisuzinho”. 
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Tabela 3 – Índice de Ocupação das Vagas Ofertadas na Graduação 

Unidade 
2016 2017 Variação 

IPVO Vagas Ingressos IPVO Vagas Ingressos IPVO 

FAALC 220 210 95% 220 214 97% 2% 

FACFAN 130 114 88% 130 128 98% 12% 

FACH 220 204 93% 220 220 100% 7% 

FACOM 330 328 99% 330 330 100% 1% 

FADIR 120 119 99% 120 118 98% -1% 

FAED 140 131 94% 140 140 100% 7% 

FAENG 510 411 81% 510 507 99% 23% 

FAMED 80 78 98% 80 79 99% 1% 

FAMEZ 100 97 97% 100 100 100% 3% 

FAODO 50 49 98% 50 50 100% 2% 

ESAN 340 317 93% 340 336 99% 6% 

INBIO 100 100 100% 100 99 99% -1% 

INFI 50 47 94% 50 50 100% 6% 

INISA 90 88 98% 90 89 99% 1% 

INMA 50 47 94% 50 49 98% 4% 

INQUI 70 69 99% 70 70 100% 1% 

CPAN 565 540 96% 515 511 99% 4% 

CPAQ 410 397 97% 410 393 96% -1% 

CPAR 130 123 95% 130 123 95% 0% 

CPCS 100 94 94% 100 98 98% 4% 

CPCX 200 118 59% 200 131 66% 11% 

CPNA 160 140 88% 160 146 91% 4% 

CPNV 120 76 63% 160 149 93% 47% 

CPPP 200 130 65% 200 158 79% 22% 

CPTL 745 702 94% 745 749 101% 7% 

UFMS 5.230 4.729 90% 5.220 5.036 96% 7% 
Equivalência: IPVO - Índice de Preenchimento das Vagas Ofertadas, em termos relativos. 
Fonte: PROPLAN. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 
 
 

 Desempenho no ano base: em 2017, sete das Unidades Acadêmicas, que são, 

FACH, FACOM, FAED, FAMEZ, FAODO, INFI, INQUI e CPTL, 

conseguiram ocupar todas as vagas que ofertaram; ao passo que o CPCX 

foi a unidade, dentre todas, que apresentou o menor índice de ocupação 

das vagas ofertadas (66%). Considerando o agregado, a UFMS apresentou 

uma ocupação de 96%, apresentando um crescimento na capacidade de 

ocupação das vagas ofertadas de 7%. 
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Indicador 4: Índice de Ocupação das Vagas Reofertadas8 na Graduação 

 

 

  
 Utilização: o indicador subsidia análises sobre a atratividade, ou demanda, 

dos cursos oferecidos por processos seletivos internos na Instituição; junto 

a outros indicadores, pode melhorar a assertividade do processo decisório 

sobre a localidade e o contingente da oferta de vagas, sua manutenção ou 

suspensão; constitui-se, ainda, um subsídio de valor para a implementação 

de estudos sobre o histórico e os fatores da evasão ao longo do período da 

duração dos cursos. Por último, o indicador guarda relação com a 

capacidade financeira institucional por se constituir um dos parâmetros 

(Ingressantes e Matriculados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor é o 

resultado do indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Vagas reofertadas correspondem às vagas ociosas que são oferecidas em processos seletivos para 

transferências interna e externa, portadores de diploma e refugiados. Cumpre ainda informar que 

pode haver unidades acadêmicas que, via edital, não ofertaram todas as vagas ociosas, mas apenas 

parte delas. 
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Tabela 4 -  Índice de Ocupação das Vagas Reofertadas na Graduação 

U.A 
2016 2017 Variação 

IPVO Vagas Ingressos IPVO Vagas Ingressos IPVO 

FAALC 92 11 12% 132 87 66% 451% 

FACFAN 101 22 22% 51 49 96% 341% 

FACH 166 33 20% 163 94 58% 190% 

FACOM 190 45 24% 187 131 70% 196% 

FADIR 67 55 82% 20 20 100% 22% 

FAED 110 14 13% 114 95 83% 555% 

FAENG 504 66 13% 370 154 42% 218% 

FAMED 13 13 100% 5 5 100% 0% 

FAMEZ 94 11 12% 60 27 45% 285% 

FAODO 10 6 60% 12 2 17% -72% 

ESAN 222 62 28% 259 132 51% 83% 

INBIO 72 9 13% 51 23 45% 261% 

INFI 77 0 0% 45 11 24% * 

INISA 47 42 89% 4 4 100% 12% 

INMA 60 3 5% 75 18 24% 380% 

INQUI 98 0 0% 93 33 35% * 

CPAN 773 39 5% 743 113 15% 201% 

CPAQ 512 0 0% 546 64 12% * 

CPAR 229 7 3% 215 69 32% 950% 

CPCS 197 22 11% 128 22 17% 54% 

CPCX 388 3 1% 492 13 3% 242% 

CPNA 180 1 1% 193 23 12% 2045% 

CPNV 221 0 0% 220 16 7% * 

CPPP 306 1 0% 421 16 4% 1063% 

CPTL 896 106 12% 828 223 27% 128% 

UFMS 5.625 571 10% 5.427 1.444 27% 162% 
Equivalência: (IPVR) Preenchimentos das Vagas Reofertadas, em termos relativos; (*) Não condiz com uma variação 
percentual e/ou com o valor do indicador. 
Fonte: PROPLAN. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 Desempenho no ano base: Em 2017, apenas três Unidades Acadêmicas 

obtiveram ocupação total das vagas em reoferta: FADIR, FAMED e 

INISA. As unidades que apresentaram os menores índices de ocupação 

foram o CPCX seguido pelo CPPP. No geral, 64% das unidades 

apresentaram índices abaixo, algumas bem abaixo, inclusive, de cinquenta 

por cento. No agregado, a UFMS conseguiu preencher 27% das vagas em 

reoferta, e, apesar de modesta a ocupação, obteve uma variação positiva 

de 162% em relação à ocupação do ano anterior. 
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Indicador 5: Razão entre Evadidos e Matriculados9 na Graduação  

 

 

 
 Utilização: o indicador fornece um panorama sobre a proporção entre o 

contingente de evadidos sobre o de matriculados, contribuindo no 

desencadeamento de análises mais assertivas acerca dos fatores 

constitutivos da evasão acadêmica durante o período regular para a 

integralização da carga horária do curso, subsidiando também avaliações 

sobre a resolutividade das ações institucionais de enfrentamento à evasão 

bem como o processo decisório sobre a localidade e o contingente da oferta 

de vagas, sua manutenção ou suspensão. Ainda, o indicador guarda 

relação com a capacidade financeira institucional por se constituir um dos 

parâmetros (Matriculados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a zero, melhor é o resultado 

do indicador.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Considera a proporção, em valores absolutos: para cada cem matriculados ao ano, n evadidos ao 

ano. No cômputo de evadidos foram consideradas as evasões decorrentes de desistência, jubilação, 

transferência interna*, transferência externa e solicitação do aluno; sendo desconsiderados os 

diplomados e os afastados.  

 

* As transferências internas também são computadas no total de matriculados, assim, ao passo que 

elas geram ociosidade (pela evasão na UA de origem), também geram ocupação (pela matrícula 

na UA de destino). 
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Tabela 5 – Razão entre Evadidos e Matriculados na Graduação 

U.A 
2016 2017 Variação 

E/M Matrículas Evasões E/M Matrículas Evasões E/M 

FAALC 688 137 20 755 120 16 -20% 

FACFAN 441 71 16 479 85 18 10% 

FACH 704 185 26 783 171 22 -17% 

FACOM 966 285 30 1.081 277 26 -13% 

FADIR 585 69 12 610 68 11 -6% 

FAED 509 112 22 577 84 15 -34% 

FAENG 1.771 315 18 1.925 339 18 -1% 

FAMED 397 11 3 414 5 1 -56% 

FAMEZ 415 43 10 448 40 9 -14% 

FAODO 226 13 6 236 16 7 18% 

ESAN 924 213 23 1.087 208 19 -17% 

INBIO 350 63 18 361 61 17 -6% 

INFI 130 32 25 156 26 17 -32% 

INISA 439 35 8 414 50 12 51% 

INMA 132 51 39 150 46 31 -21% 

INQUI 215 56 26 237 58 24 -6% 

CPAN 1.550 384 25 1.726 309 18 -28% 

CPAQ 1.139 271 24 1.320 174 13 -45% 

CPAR 361 84 23 420 81 19 -17% 

CPCS 341 47 14 367 62 17 23% 

CPCX 388 107 28 439 85 19 -30% 

CPNA 394 92 23 446 58 13 -44% 

CPNV 238 50 21 324 32 10 -53% 

CPPP 301 88 29 384 82 21 -27% 

CPTL 2.182 477 22 2.433 472 19 -11% 

UFMS 15.779 3.291 21 17.564 3.009 17 -18% 
Equivalência: (E/M) n evadidos a cada cem matriculados, em valores absolutos.  

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

 

 

 

 Desempenho no ano base: Em 2017, dentre as Unidades Acadêmicas, a 

FAMED foi a que apresentou a melhor relação Evadidos/Matriculados, 

já que para cada 100 matriculados, ocorreu uma evasão, ao passo que o 

INMA foi a unidade que obteve o desempenho menos satisfatório: houve 

31 evadidos a cada centena de matriculados. Considerando a variação do 

indicador, a FACFAN, a FAODO, o INISA e o CPCS foram as unidades 

que ampliaram o contingente de evadidos para cem matriculados; as 

demais conseguiram reduzi-lo. De modo geral, a UFMS registrou um total 

de dezessete evadidos para cem matriculados, conseguindo assim diminuir 

essa relação de um ano para o outro. 
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Indicador 6: Variação da Ociosidade10 na Graduação 

 

 

 
 Utilização: o indicador pode demonstrar a necessidade de estudos sobre os 

fatores que desencadeiam a evasão acadêmica durante o período regular 

para a integralização da carga horária do curso, haja vista o resultado do 

indicador Índice de Ocupação das Vagas Ofertadas (Sisu) demonstrar que 

as evasões acadêmicas ocorrem nesse intervalo. O indicador também 

subsidia avaliações sobre a resolutividade das ações institucionais de 

enfrentamento à evasão bem como o processo decisório sobre a localidade 

e o contingente da oferta de vagas, sua manutenção ou suspensão. No 

mais, o indicador guarda relação com a capacidade financeira institucional 

por se constituir um dos parâmetros (Matriculados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto maior a variação negativa, melhor é o resultado do 

indicador. Cumpre ainda informar que, primeiro, o valor do indicador 

aufere apenas a variação obtida no período, a qual, indiferente ao volume 

da ociosidade, deveria em princípio ser sempre negativa; segundo, a 

variação posta em trajetória indica a tendência de queda ou de alta da 

ociosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 No cômputo das vagas ociosas foram consideradas as vagas não ocupadas em todos os processos 

seletivos, bem como as evasões. 
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Tabela 6 – Variação das Vagas Ociosas na Graduação 

 

Unidade 

Ociosidade (OC) Variação 

(OC) 2016 2017 

FAALC 147 126 -14% 

FACFAN 87 87 0% 

FACH 201 172 -14% 

FACOM 287 277 -3% 

FADIR 70 70 0% 

FAED 121 84 -31% 

FAENG 414 346 -16% 

FAMED 13 6 -54% 

FAMEZ 46 40 -13% 

FAODO 14 16 14% 

ESAN 236 219 -7% 

INBIO 63 61 -3% 

INFI 33 26 -21% 

INISA 37 51 38% 

INMA 54 47 -13% 

INQUI 57 58 2% 

CPAN 410 333 -19% 

CPAQ 284 215 -24% 

CPAR 91 103 13% 

CPCS 53 71 34% 

CPCX 189 163 -14% 

CPNA 112 97 -13% 

CPNV 94 60 -36% 

CPPP 158 150 -5% 

CPTL 520 513 -1% 

UFMS 3.791 3.391 -11% 
Fonte: PROPLAN. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN.  

 
 
 

 Desempenho no ano base: Em 2017, dezoito Unidades Acadêmicas 

conseguiram diminuir o contingente de vagas ociosas, sendo a FAMED a 

que obteve a maior variação negativa; cinco unidades ampliaram a 

ociosidade, dentre estas, o INISA apresentou a maior variação positiva; 

duas unidades não apresentaram nem aumento nem decréscimo no 

contingente de vagas ociosas. Considerando o agregado, a UFMS 

conseguiu diminuir a ociosidade em 11%.  
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Indicador 7: Variação do Acervo Bibliográfico Institucional 

 

 

 
 Utilização: consubstanciado por análises sobre o contingente real e 

potencial de alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-

graduação, o indicador aprimora o entendimento sobre o quantitativo 

adequado do acervo bibliográfico para assegurar o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas no âmbito das Unidades Acadêmicas, bem como 

dos correspondes investimentos para a sua aquisição.  

 

Importante frisar, ainda, que o indicador se relaciona com o conceito dos 

cursos de graduação e pós-graduação, uma vez que os recursos didáticos e 

pedagógicos são um dos parâmetros avaliados para composição da nota. 

  

 Parâmetro: quanto maior a variação positiva, melhor o desempenho do 

indicador. Resguardadas as situações que possam parametrizar de forma 

distinta, como, a exemplo, a priorização do acervo digital (maior 

amplitude de acesso) em detrimento do físico.  

 

Tabela 7 – Variação do Acervo Bibliográfico Institucional 

Materiais Bibliográficos  

(Em exemplares) 
2016 2017 VAB 

Livros  335.613 342.101 1,93% 

Periódicos (fascículos) 57.399 57.893 0,86% 

Teses e Dissertações impressas 1.729 1.731 0,12% 

E-Books de aquisição perpétua 18.112 18.157 0,25% 

Mapas 96 96 0,00% 

CD’s e DVD’s 2.799 2.875 2,72% 

Folhetos 151 156 3,31% 

Acervo Bibliográfico Total 415.899 423.003 1,71% 
Equivalência: (VAB) Variação do Acervo Bibliográfico, em números relativos. 
Fonte: CBI/PROGRAD. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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 Desempenho no ano base: até o final do exercício de 2017, o acervo da UFMS 

era constituído por 423,003 materiais bibliográficos, assim, verifica-se um 

crescimento de 1,71% em relação ao acervo do ano anterior; destaca-se 

que os materiais cujos processos de aquisição e de tombamento não foram 

finalizados até a data do reporte dos dados não foram considerados no 

cômputo do acervo bibliográfico total.  

 

Indicador 8: Conceito Médio dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu11 

 

 

 
 Utilização: o indicador pode subsidiar análises sobre o desempenho dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu submetidos às avaliações trienais 

conduzidas pela Capes/MEC12. A avaliação por si mesma produz 

indicativos sobre a adequação da infraestrutura destinada às atividades de 

ensino e pesquisa, a organização didático-pedagógica e a produção 

intelectual do corpo docente e discente.  

 

Nesses termos, o estudo sistemático do desempenho conceitual dos cursos 

de pós-graduação oferece elementos importantes para desencadear ações 

que visem a um melhor resultado em avaliações futuras. Ainda, o 

indicador guarda relação com a capacidade financeira institucional por se 

constituir um dos parâmetros da Matriz OCC. 

                                                 
11 No cômputo do indicador foram considerados os cursos de pós-graduação profissionais e 

interinstitucionais. 

 
12 A avaliação dos cursos de pós-graduação conduzida pela Capes/MEC leva em consideração a 

produção científica do corpo docente e discente, a estrutura curricular do curso, a infraestrutura de 

pesquisa na instituição, dentre outros fatores. Nos parâmetros da Capes/MEC, os programas 

avaliados receberam conceitos na seguinte escala: um e dois, que descredenciam o programa; três 

significa desempenho regular, atendendo ao padrão mínimo de qualidade; quatro é considerado 

um bom desempenho e cinco é a nota máxima para programas com apenas mestrado. Conceitos 

seis e sete indicam desempenho equivalente ao alto padrão internacional. Atualmente, a cada 

quatro anos todos os cursos em funcionamento são reavaliados. Disponível em: < 

http://www.capes.gov.br/36-noticias/6689-resultados-da-avaliacao-da-capes-revelam-que-pos-

graduacao-teve-crescimento-de-23-no-trienio>. Acesso em 13 de março de 2018. 
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 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a sete, melhor é o 

desempenho do indicador. 

 
Tabela 8 - Conceito Médio dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu 

Unidade 

Conceito Médio dos Cursos 

Variação Ciclo Avaliativo 

2010-2012 2013-2016 

FAALC 3,00 3,00 0% 

FACFAN 3,50 4,00 14% 

FACOM 3,67 3,67 0% 

FACH 3,00 3,00 0% 

FADIR 3,00 3,00 0% 

FAED 4,00 5,00 25% 

FAENG 3,40 3,40 0% 

FAMED 4,00 4,50 13% 

FAMEZ 4,00 4,00 0% 

FAODO 3,00 2,00 -33% 

ESAN 3,50 3,25 -7% 

INBIO 4,00 4,33 8% 

INFI 3,33 3,33 0% 

INQUI 4,00 4,00 0% 

INISA 3,00 3,00 0% 

INMA 4,50 5,00 11% 

CPAN 3,00 3,00 0% 

CPAQ 3,00 3,00 0% 

CPCS 3,00 3,00 0% 

CPTL 3,75 4,00 7% 

UFMS 3,63 3,77 4% 
Fonte: PROPP. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 Desempenho no ano base: antes das considerações a respeito do resultado do 

indicador, cumpre destacar que o conceito dos cursos de pós-graduação 

demonstrados em tela, era o que constava vigente até a última consulta, 

realizada em março de 2017, na plataforma Sucupira (Capes). Das 

Unidades Acadêmicas que oferecem cursos de pós-graduação stricto sensu, 

a FAED e o INMA são as únicas que possuem conceito médio cinco, e a 

FAODO é a unidade que possui o menor conceito médio de curso na pós-

graduação. Considerando o agregado, a UFMS possui um conceito médio 

de 3,77 na pós-graduação, obtendo, ainda, uma variação positiva no 

período. 
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Indicador 9: Taxa de Sucesso na Pós-graduação Stricto Sensu13 

 

 

 
 Utilização: o indicador subsidia análises sobre a atratividade, ou demanda, 

dos cursos de pós-graduação stricto sensu na Instituição; junto a outros 

indicadores, pode melhorar a assertividade do processo decisório sobre a 

localidade e o contingente da oferta de vagas, sua manutenção ou 

suspensão. Constitui-se, ainda, um subsídio de valor para a 

implementação de estudos sobre o histórico e os fatores da evasão ao longo 

do período da duração dos cursos. No mais, o indicador guarda relação 

com a capacidade financeira institucional por se constituir um dos 

parâmetros (Diplomados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem, melhor é o resultado 

do indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 A base de cálculo da taxa de sucesso da pós-graduação stricto sensu é a mesma utilizada pela 

Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC) e Tribunal de Conta da União (TCU) para calcular 

a taxa de sucesso da graduação, a qual consta para consulta pública no seguinte sítio eletrônico: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf.  
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Tabela 9 – Taxa de Sucesso da Pós-graduação Stricto Sensu 

Unidade 

Taxa de Sucesso da 

 Pós-graduação (TSPg) 
 TSPg: 

Variação  
2016 2017 

FAALC 100 79 -21% 

FACFAN 94 38 -60% 

FACH 60 75 25% 

FACOM 67 68 1% 

FAED 93 61 -34% 

FAENG 80 78 -3% 

FAMED 77 100 30% 

FAMEZ 88 92 5% 

FAODO 100 60 -40% 

ESAN 79 100 27% 

INBIO 76 79 4% 

INFI 88 37 -58% 

INISA 89 85 -4% 

INMA 52 52 0% 

INQUI 100 40 -60% 

CPAN 60 66 10% 

CPAQ 90 100 11% 

CPCS 76 70 8% 

CPTL 90 100 11% 

UFMS 81 74 -9% 
Fonte: PROPP. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 

 Desempenho no ano base: as Unidades Acadêmicas que alcançaram a taxa 

de sucesso ideal em 2017 foram a FAMED, ESAN, CPAQ e CPTL; por 

outro lado, a FACFAN e o INBIO foram as unidades que apresentaram 

as menores taxas. A UFMS registrou uma taxa de sucesso na pós-

graduação stricto sensu menor que em relação ao ano anterior, qual seja, 74, 

apresentando assim uma variação negativa de 9%. 
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Indicador 10: Índice de Preenchimento das Vagas Ofertadas na Pós-graduação 
Stricto Sensu 

 

 

 
 Utilização: o indicador subsidia análises sobre a atratividade, ou demanda, 

dos cursos de pós-graduação oferecidos na Instituição e a eficácia das 

correspondentes ações empreendidas para melhorar esse aspecto; junto a 

outros indicadores, pode melhorar a assertividade do processo decisório 

sobre a localidade e o contingente da oferta de vagas e, destacadamente, 

sobre a manutenção ou a suspensão desta oferta. 

 

Constitui-se, ainda, um subsídio de valor para a implementação de estudos 

sobre o histórico e os fatores da evasão ao longo do período da duração 

dos cursos. No mais, o indicador guarda relação com a capacidade 

financeira institucional por se constituir um dos parâmetros (Ingressantes 

e Matriculados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor é o 

resultado do indicador. 
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Tabela 10 - Índice de Preenchimento das Vagas Ofertadas na Pós-graduação Stricto Sensu 

U.A 
2016 2017 Variação 

IPVO Vagas Ingressos IPVO Vagas Ingressos IPVO 

FAALC 44 32 73% 44 39 89% 22% 

FACFAN 39 15 38% 60 12 20% -48% 

FACH 19 16 84% 41 28 68% -19% 

FACOM 42 44 105% 77 68 88% -16% 

FADIR 20 20 100% 20 20 100% 0% 

FAED 36 27 75% 45 38 84% 13% 

FAENG 57 52 91% 77 70 91% -0% 

FAMED 79 69 87% 98 85 87% -1% 

FAMEZ 82 54 66% 84 76 90% 37% 

FAODO 15 16 107% 15 16 107% 0% 

ESAN 75 72 96% 79 72 91% -5% 

INBIO 84 54 64% 78 49 63% -2% 

INFI 54 44 81% 57 47 82% 1% 

INISA 27 27 100% 30 30 100% 0% 

INMA 69 67 97% 70 64 91% -6% 

INQUI 112 39 35% 111 48 43% 24% 

CPAN 27 29 107% 35 32 91% -15% 

CPAQ 10 10 100% 10 10 100% 0% 

CPCS 18 18 100% 19 16 84% -16% 

CPTL 83 57 69% 66 38 58% -16% 

UFMS 992 762 77% 1.116 858 77% 0% 
Equivalência: (IPVO) Índice de Preenchimento das Vagas Ofertadas, em termos relativos. 
Fonte: PROPP. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 

 Desempenho no ano base: em 2017, as Unidades Acadêmicas que 

conseguiram preencher todas as vagas ofertadas foram a FADIR, 

FAODO, INISA e CPAQ; ao passo que a FACFAN foi a unidade com o 

menor índice de ocupação de vagas oferecidas, seguido pelo INQUI. No 

agregado, a UFMS conseguiu uma ocupação de 77%, mantendo a mesma 

ocupação obtida no ano anterior. 
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Indicador 11: Razão entre Evadidos e Matriculados14 na Pós-graduação Stricto Sensu 

 

 

 
 Utilização: o indicador fornece um panorama sobre a proporção entre o 

contingente de evadidos sobre o de matriculados, contribuindo no 

desencadeamento de análises mais assertivas acerca dos fatores 

constitutivos da evasão acadêmica durante o período regular para a 

integralização da carga horária do curso, subsidiando também avaliações 

sobre a resolutividade das ações institucionais de enfrentamento à evasão 

bem como o processo decisório sobre a localidade e o contingente da oferta 

de vagas, sua manutenção ou suspensão. No mais, o indicador guarda 

relação com a capacidade financeira institucional por se constituir um dos 

parâmetros (Matriculados) da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a zero, melhor é o resultado 

do indicador.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Considera a proporção, em valores absolutos: para cada vinte matriculados, n evadidos ao ano. 

No cômputo de evadidos foram desconsiderados os diplomados. Cabe também destacar que 

embora o valor do indicador seja bastante modesto na maioria das unidades acadêmicas (vide 

tabela 11), é importante observar a sua variação, pelo que, posta em trajetória, ela indica a 

tendência de queda ou de alta das evasões. 
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Tabela 11 – Razão entre Evadidos e Matriculados na Pós-graduação Stricto Sensu 

Unidade 

2016 2017 Variação 

E/M Matrículas Evasões E/M Matrículas Evasões E/M 

FAALC 90 2 0 93 1 0 * 

FACFAN 78 0 0 69 3 1 * 

FACH 38 0 0 50 0 0 * 

FACOM 127 17 3 146 28 4 33% 

FADIR 20 0 0 39 8 4 * 

FAED 83 1 0 92 3 1 * 

FAENG 141 3 0 174 8 1 * 

FAMED 243 11 1 257 9 1 0% 

FAMEZ 146 6 1 174 18 2 100% 

FAODO 45 1 0 38 2 1 * 

ESAN 136 7 1 159 4 1 0% 

INBIO 173 6 1 169 15 2 100% 

INFI 75 5 1 98 6 1 0% 

INISA 80 2 1 75 0 0 -100% 

INMA 132 30 5 140 9 1 -80% 

INQUI 161 6 1 174 13 1 0% 

CPAN 95 12 3 95 7 1 -67% 

CPAQ 19 0 0 20 1 1 * 

CPCS 44 2 1 45 3 1 0% 

CPTL 138 4 1 139 6 1 0% 

UFMS 2.064 115 1 2.246 144 1 0% 
Equivalência: (E/M) n evadidos a cada vinte matriculados, em valores absolutos; (*) Não condiz uma variação percentual. 

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

 

 

 

 Desempenho no ano base: Em 2017, as Unidades Acadêmicas que não 

registraram evasões a cada vinte matriculados foram a FAALC, FACH e 

o INISA; nesses termos, a unidade que obteve o maior contingente de 

evadidos a FACOM e a FADIR. Considerando o geral, a UFMS registrou 

uma evasão a cada vinte matriculados na pós-graduação stricto sensu, 

mantendo o mesmo registro do ano anterior.  
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Indicador 12: Variação da Ociosidade na Pós-graduação Stricto Sensu 

 

 

 
 Utilização: o indicador pode demonstrar a necessidade de um constructo 

analítico sobre os fatores que desencadeiam a evasão acadêmica durante o 

período regular para a integralização da carga horária do curso. O 

indicador também subsidia avaliações sobre a resolutividade das ações 

institucionais de enfrentamento à evasão bem como o processo decisório 

sobre a localidade e o contingente da oferta de vagas, sua manutenção ou 

suspensão. Por derradeiro, o indicador guarda relação com a capacidade 

financeira institucional por se constituir um dos parâmetros 

(Matriculados) da Matriz OCC. 

  

 Parâmetro: quanto maior a variação negativa, melhor é o resultado do 

indicador. Cumpre ainda informar que, primeiro, o valor do indicador 

aufere apenas a variação obtida no período, a qual, indiferente ao volume 

da ociosidade, deveria em princípio ser sempre negativa; segundo, a 

variação posta em trajetória indica a tendência de queda ou de alta da 

ociosidade. 
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Tabela 12 – Variação da Ociosidade na Pós-graduação Stricto Sensu 

Unidade 
Vagas Ociosas (VO) (VO)        

Variação  2016 2017 

FAALC 14 6 -57,14% 

FACFAN 24 51 112,50% 

FACH 3 13 333,33% 

FACOM 17 37 117,65% 

FADIR 0 8 * 

FAED 10 10 0,00% 

FAENG 8 15 87,50% 

FAMED 21 22 4,76% 

FAMEZ 34 26 -23,53% 

FAODO 1 2 100,00% 

ESAN 10 11 10,00% 

INBIO 36 44 22,22% 

INFI 15 16 6,67% 

INISA 2 0 -100,00% 

INMA 32 15 -53,13% 

INQUI 79 76 -3,80% 

CPAN 12 10 -16,67% 

CPAQ 0 1 * 

CPCS 2 6 200,00% 

CPTL 30 34 13,33% 

UFMS 350 403 15,14% 
Equivalência: (*) Não condiz uma variação percentual. 
Fonte: PROPP. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN.  

 

 

 

 Desempenho no ano base: Em 2017, as Unidades Acadêmicas que 

conseguiram diminuir o contingente de vagas ociosas foram: FAALC, 

FAMEZ, INQUI, CPAN e INISA, esta apresentado a maior redução, ou 

variação negativa, na ociosidade. As demais unidades ampliaram o 

número de vagas ociosas, sendo a FACH a que apresentou o maior 

crescimento na ociosidade. No geral, a UFMS não conseguiu reduzir o 

contingente de vagas ociosas nos cursos de mestrado e doutorado; pelo 

contrário, obteve um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. 
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Indicador 13: Proporção Estimada15 de Alunos na Iniciação Científica 

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador oferece uma base sobre a resolutividade das 

ações institucionais para incentivar a interação discente com ambientes e 

práticas diferenciadas de formação, a cobertura das bolsas de iniciação 

científica e, respectivamente, o grau de participação voluntária. Por 

derradeiro, o indicador guarda relação com os aspectos quantiqualitativos 

da produção científico-tecnológica e com o conceito dos cursos de 

graduação e de pós-graduação16; assim, ele afeta de alguma forma a 

sustentabilidade financeira institucional no contexto da Matriz OCC.  

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor é o 

resultado do indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Considerando os requisitos qualificatórios para o aluno concorrer às bolsas de iniciação científica 

e para participar como voluntário, o contingente de alunos representado em “Qualificados” (vide 

tabela 13) foi estimado em 50 a 100% do total de graduandos matriculados na unidade; dessa 

forma, o valor do indicador oferece uma noção básica sobre a representatividade dos alunos 

envolvidos em práticas científicas e tecnológicas. Cumpre ainda ressaltar que o indicador apresenta 

o viés de seleção amostral por super ou subestimação. 

 
16 As implicações da Iniciação Científica no ensino superior foram abordadas em estudos 

sistemáticos; alguns dos quais podem ser consultados nos seguintes sítios eletrônicos:  

http://repositorio.ufpe.br/bitstream/handle/123456789/1120/arquivo15531.pdf?sequence=1htt

p://publicacoes.fcc.org.br/ojs/ind ex.php/eae/article/viewFile/2840/2960 http:// 

www.scielo.br/pdf/aval/v22n3/1982-5765-aval-22-03-00658.pdf  https:// 

galoa.com.br/blog/bolsista-de-ic-tem-mais-chances-de-concluir-pos-graduacao-aponta-estudo-do-

mctic.  

http://repositorio.ufpe.br/bitstream/handle/123456789/1120/arquivo15531.pdf?sequence=1
http://www.scielo.br/pdf/aval/v22n3/1982-5765-aval-22-03-00658.pdf%20%204
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Tabela 13 - Proporção Estimada de Alunos na Iniciação Científica 

2017 

Unidade 

Total de 

Alunos 

(t) 

Qualificados  

(q) 

Bolsistas e 

Voluntários 

(bv) 

Proporção 

bv/q bv/t 

FAALC 755 378 32 8% 4% 

FACFAN 479 240 37 15% 8% 

FACH 783 392 29 7% 4% 

FACOM 1.081 541 24 4% 2% 

FADIR 610 305 13 4% 2% 

FAED 577 289 10 3% 2% 

FAENG 1.925 963 49 5% 3% 

FAMED 414 207 14 7% 3% 

FAMEZ 448 224 41 18% 9% 

FAODO 236 118 2 2% 1% 

ESAN 1.087 544 14 3% 1% 

INBIO 361 181 48 27% 13% 

INFI 156 78 17 22% 11% 

INISA 414 207 20 10% 5% 

INMA 150 75 3 4% 2% 

INQUI 237 119 27 23% 11% 

CPAN 1.726 863 20 2% 1% 

CPAQ 1.320 660 29 4% 2% 

CPAR 420 210 10 5% 2% 

CPCS 367 184 29 16% 8% 

CPNA 446 184 0 0% 0% 

CPCX 439 220 1 0% 0% 

CPNV 324 162 22 14% 7% 

CPPP 384 192 4 2% 1% 

CPTL 2.433 1.217 55 5% 2% 

UFMS 17.572 8.747 550 6% 3% 
Fonte: PROPLAN, PROPP. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
NOTA: O total em “t” e em “bv” não sofreu qualquer estratificação; assim, representa a totalidade fatual 
de alunos e de bolsistas/voluntários até a data do reporte das informações.  

 
  

  

 Desempenho no ano base: em se considerando que pelo menos a metade dos 

graduandos satisfizeram as condições para participar, com remuneração 

ou não, de atividades e práticas de iniciação científica, o INBIO é a 

unidade acadêmica que apresentou a melhor proporção; ao passo que no 

CPNA verifica-se que não há nenhum aluno envolvido nessas atividades.  
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A UFMS apresentou uma proporção de seis alunos envolvidos em 

iniciação científica para uma centena de alunos qualificados e três em 

relação ao total discente; considerando, repisa-se, o quadro hipotético em 

menção.  

 

Indicador 14: Proporção Estimada17 de Bolsistas de Pós-graduação (Capes) 

 

 

 
 Interpretação e Uso: indicador apoia análises sobre a cobertura da demanda 

por bolsas para a pós-graduação; outrossim, o indicador se relaciona com 

a efetividade das políticas afirmativas institucionais, uma vez que as bolsas 

oportunizam aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica a educação 

continuada.  

 

No mais, o indicador guarda relação com os aspectos quantiqualitativos 

da produção científico-tecnológica e com o conceito dos cursos de pós-

graduação; assim, ele afeta em alguma medida a sustentabilidade 

financeira institucional no contexto da Matriz OCC. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor é o 

resultado do indicador. Resguardadas as situações que possam 

parametrizar de forma distinta, pois,   

 

 

 

 

                                                 
17 Considerando os requisitos qualificatórios para o aluno concorrer às bolsas de pós-graduação em 

nível de mestrado e doutorado, o contingente de alunos em “Qualificados” (vide tabela 14) foi 

estimado em 50 a 100% do total de pós-graduandos matriculados na unidade; dessa forma, o valor 

do indicador oferece uma noção básica sobre a representatividade dos alunos beneficiados com as 

bolsas. Cumpre ainda ressaltar que o indicador apresenta o viés de seleção amostral por super ou 

subestimação. 
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Tabela 14 - Proporção Estimada de Bolsistas de Pós-graduação (Capes) 

2017 

Unidade 
Total de 

Alunos (t) 

Qualificados  

(q) 

Bolsistas          

(b) 

Proporção 

b/q b/t 

FAALC 93 47 32 69% 34% 

FACFAN 69 35 23 67% 33% 

FACH 50 25 10 40% 20% 

FACOM 146 73 23 32% 16% 

FADIR 39 20 4 21% 10% 

FAED 92 46 21 46% 23% 

FAENG 174 87 39 45% 22% 

FAMED 257 129 92 72% 36% 

FAMEZ 174 87 66 76% 38% 

FAODO 38 19 16 84% 42% 

ESAN 159 80 28 35% 18% 

INBIO 169 85 75 89% 44% 

INFI 98 49 4 8% 4% 

INISA 75 38 5 13% 7% 

INMA 140 70 21 30% 15% 

INQUI 174 87 79 91% 45% 

CPAN 95 48 13 27% 14% 

CPAQ 20 10 4 42% 20% 

CPCS 45 23 15 67% 33% 

CPTL 139 70 40 57% 29% 

UFMS 2.246 1.103 610 55% 27% 
Fonte: PROPLAN, PROPP.  
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
NOTA: O total em “b” não sofreu qualquer estratificação; assim, representa a totalidade fatual de bolsistas 
até a data do reporte das informações. 

 

 

 

 Desempenho no ano base: em se considerando que pelo menos a metade 

dos pós-graduandos satisfizeram as condições para ser bolsista, o INQUI e o 

INBIO são as unidades com a melhor proporção; em sentido inverso, o INFI 

e o INISA as com a proporção mais baixa. A UFMS apresentaria uma 

proporção de cinquenta e cinco alunos bolsistas para uma centena de alunos 

qualificados, e vinte e sete em relação ao total discente, considerando; repisa-

se, o quadro hipotético em menção.  
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Indicador 15: Proporção Estimada18 de Bolsistas Residentes  

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a cobertura da 

demanda por bolsas para as residências médica e multiprofissional e a 

capacidade institucional para obter e manter o credenciamento destes 

programas. O indicador possui ainda relações com os aspectos 

quantiqualitativos da produção científica (nesse sentido, impacta o 

conceito dos cursos de pós-graduação), e com a efetividade das ações 

institucionais de promoção à interação do conhecimento teórico e prático 

na formação acadêmica. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor é o 

resultado do indicador.  

 

Tabela 15 – Proporção Estimada de Bolsistas de Residência  

2017 

Programas de Residência 
Qualificados 

(q) 

Diplomados 

UFMS (d) 

Bolsas        

(b) 

Cobertura 

(b/q) (b/d) 

Medicina Veterinária 108 30 20 19% 67% 

Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo Facial 

19 37 2 11% 5% 

Enfermagem  112 82 6 5% 7% 

Atenção ao Paciente Crítico 257 188 18 7% 10% 

Cuidados Continuados 
Integrados 

236 188 15 6% 8% 

Especialidades Médicas 319 63 81 25% 129% 

TOTAL 1.051 588 142 24% 14% 
Fonte: PROPP (editais de abertura publicados em 2017).  

Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
NOTA: o termo “Qualificados” corresponde aos candidatos com inscrição deferida para o processo seletivo; o termo 
“Diplomados UFMS”, corresponde aos alunos que obtiveram diplomação em 2017. Foram consideradas no total de Bolsas (b) 
as vagas remanescentes publicadas em editais até a data de 13/03/2018, e seus respectivos candidatos computados em 
Qualificados (q). 

 

           
 

                                                 
18 O indicador apresenta o viés de seleção amostral por superestimação, tendo em vista a 

possibilidade de alguns qualificados (candidatos com inscrições deferidas) reprovarem nas etapas 

classificatórias, bem como de alguns diplomados optarem por outra modalidade de pós-graduação. 
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 Desempenho no ano base: a disponibilidade de bolsas para os programas de 

residência médica e multiprofissional publicadas em 2017, aponta algumas 

singularidades de cada programa, nesse sentido, e considerando as 

ressalvas indicadas em nota (n.º 18), a residência em Especialidade 

Médicas é a que possui a melhor cobertura tanto em relação aos 

qualificados quanto aos diplomados; e, em sentido contrário, a residência 

em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial tem a menor cobertura 

em relação ao diplomados e a residência em Enfermagem a menor 

cobertura em relação aos candidatos.  

 

Área Estratégica: Pesquisa, Extensão, Inovação e Integração Nacional e 

Internacional  

 

 

 
Indicador 1: Variação dos Projetos de Pesquisa  

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a capacidade 

institucional em corresponder aos critérios avaliativos para obtenção de 

financiamento externo e parcerias para o desenvolvimento de pesquisas, 

bem como a suficiência dos recursos internos destinados a este fim. Ainda, 

o indicador se correlaciona com os aspectos quantiqualitativos da 

produção científico-tecnológica e com o conceito dos cursos de pós-

graduação; nesse sentido e em certa medida, ele afeta a sustentabilidade 

financeira institucional no contexto da Matriz OCC.  

 

 Parâmetro: quanto maior a variação positiva, melhor é o resultado do 

indicador. Cumpre ainda informar que, primeiro, o valor do indicador 

aufere apenas a variação obtida no período, a qual, indiferente ao volume, 

deveria em princípio ser sempre positiva; segundo, a variação posta em 

trajetória indica a tendência de queda ou de alta no volume de projetos de 

pesquisa.  
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Tabela 16 – Variação dos Projetos de Pesquisa 

Unidade 
Projetos de Pesquisa 

Variação 
2016 2017 

FAALC 29 44 52% 

FACFAN 21 34 62% 

FACH 19 24 26% 

FACOM 20 41 105% 

FADIR 12 15 25% 

FAED 14 19 36% 

FAENG 31 55 77% 

FAMED 12 16 33% 

FAMEZ 29 42 45% 

FAODO 4 9 125% 

ESAN 12 25 108% 

INBIO 34 42 24% 

INFI 20 19 -5% 

INISA 6 30 400% 

INMA 9 15 67% 

INQUI 23 31 35% 

CPAN 22 37 68% 

CPAQ 23 41 78% 

CPAR 6 13 117% 

CPCS 16 28 75% 

CPNA 0 1 * 

CPCX 5 10 100% 

CPNV 4 9 125% 

CPPP 1 5 400% 

CPTL 45 82 82% 

UFMS 417 687 65% 
Equivalência: (*) Não condiz uma variação percentual. 
Fonte: PROPP. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN 

 
 
 

 Desempenho no ano base: o contingente total de projetos de pesquisa vigentes 

na UFMS em 2017 apresentou um crescimento de 65% em relação ao ano 

anterior. Com relação às Unidades Acadêmicas, observa-se que apenas o 

INFI obteve variação negativa no total dos projetos de pesquisa; as demais 

apresentaram crescimentos significativos, sendo, nesse contexto, INISA e 

CPPP as que se distinguiram. 
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Indicador 2: Proporção dos Projetos de Pesquisa com Fomento Externo 

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a capacidade 

institucional em corresponder aos critérios avaliativos para obtenção de 

financiamento externo e parcerias para o desenvolvimento de pesquisas, e 

a resolutividade das ações institucionais para incentivar a interação 

docente/discente com ambientes e práticas diferenciadas de formação. 

Também, o indicador se correlaciona com os aspectos quantiqualitativos 

da produção científico-tecnológica, bem como o conceito dos cursos de 

pós-graduação; nesse sentido e em certa medida, ele afeta a 

sustentabilidade financeira institucional no contexto da Matriz OCC.  

 

 Parâmetro: quanto maior o valor, melhor o resultado do indicador. 

Resguardadas as situações específicas que possam acarretar 

parametrização distinta, como, a exemplo, o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa com o proveito da infraestrutura própria a custo algum, em 

detrimento dos com fomento. 
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Tabela 17 – Proporção dos Projetos de Pesquisa com Fomento 

Externo 

2017 

Unidade 

Pojetos de 

Pesquisa-PP 

(t) 

PP com 

Fomento 

Externo (f) 

Proporção 

f/t 

FAALC 44 7 16% 

FACFAN 34 11 32% 

FACH 24 4 17% 

FACOM 41 8 20% 

FADIR 15 3 20% 

FAED 19 5 26% 

FAENG 55 17 31% 

FAMED 16 6 38% 

FAMEZ 42 10 24% 

FAODO 9 2 22% 

ESAN 25 6 24% 

INBIO 42 11 26% 

INFI 19 11 58% 

INISA 30 6 20% 

INMA 15 2 13% 

INQUI 31 18 58% 

CPAN 37 6 16% 

CPAQ 41 4 10% 

CPAR 13 1 8% 

CPCS 28 5 18% 

CPNA 1 0 0% 

CPCX 10 0 0% 

CPNV 9 0 0% 

CPPP 5 0 0% 

CPTL 82 8 10% 

UFMS 687 151 22% 
Fonte: PROPP. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 

 Desempenho no ano base: em 2017, as únicas Unidades Acadêmicas em que 

mais da metade dos projetos de pesquisa se qualificaram para a obtenção 

de recursos via agências de fomento foram o INFI e o INQUI; ao passo 

que o CPNA, CPCX, CPNV e CPPP não possuem nenhum projeto de 

pesquisa com fomento externo. De todos os projetos de pesquisa 

desenvolvidos na UFMS, 22% foram contemplados com recursos de 

agencias financiadoras ou equivalente. 
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Indicador 3: Proporção Docente Gestor de Projetos de Pesquisa19 

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a resolutividade das 

ações institucionais para incentivar a interação docente/discente com 

ambientes e práticas diferenciadas de formação. Neste contexto, o 

indicador guarda relação com os aspectos quantiqualitativos da produção 

científico-tecnológica e com o conceito dos cursos de pós-graduação; nesse 

sentido e em certa medida, ele afeta a sustentabilidade financeira 

institucional no contexto da Matriz OCC.  

 

 Parâmetro: quanto maios o valor se aproximar a cem por cento, melhor o 

resultado do indicador. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Considerando os critérios para o docente atuar como coordenador de projeto de pesquisa, foram 

computados em “Total de Docentes” (vide tabela 18) apenas os docentes do quadro regular com 

mestrado e/ou doutorado; ainda, nesse total há seis técnicos administrativos com mestrado e/ou 

doutorado atuando como coordenador de projeto de pesquisa. 
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Tabela 18 - Proporção Docente Gestor de Projetos de Pesquisa 

2017 

Unidade 
Total de 

Docentes (t) 

Total de 

Gestores (g) 

Proporção 

g/t 

FAALC 58 36 62% 

FACFAN 38 21 55% 

FACH 50 21 42% 

FACOM 44 35 80% 

FADIR 23 12 52% 

FAED 56 15 27% 

FAENG 96 37 39% 

FAMED 73 12 16% 

FAMEZ 40 26 65% 

FAODO 32 6 19% 

ESAN 41 22 54% 

INBIO 81 33 41% 

INFI 26 16 62% 

INISA 48 17 35% 

INMA 34 15 44% 

INQUI 31 23 74% 

CPAN 102 31 30% 

CPAQ 64 34 53% 

CPAR 19 12 63% 

CPCS 29 20 69% 

CPNA 23 1 4% 

CPCX 29 8 28% 

CPNV 16 9 56% 

CPPP 24 5 21% 

CPTL 156 68 44% 

UFMS 1233 535 43% 
Fonte: PROPP (dados encaminhados em 13/03/2018). 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 

 Desempenho no ano base: as Unidades Acadêmicas com a melhor proporção 

foram a FACOM e o INQUI, pois possuem um contingente bastante 

significativo de docentes coordenando projetos de pesquisa. O CPNA, por 

sua vez, é a unidade com a menor proporção de docentes atuando nessa 

condição. No geral, menos da metade dos docentes com doutorado e 

mestrado na UFMS coordena projetos de pesquisa.   
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Indicador 4: Variação das Parcerias Interinstitucionais20  

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a efetividade das ações 

institucionais de promoção à cooperação entre centros de ensino, pesquisa 

e tecnologia em eixos geográficos diversos para desenvolver redes de 

conhecimento, inovação e competitividade em nível local, nacional e 

internacional. 

 

 Parâmetro: quanto maior a variação positiva, melhor é o resultado do 

indicador. Cumpre ainda informar que, primeiro, o valor do indicador 

aufere apenas a variação obtida no período, a qual, indiferente ao volume, 

deveria em princípio ser sempre positiva; segundo, a variação posta em 

trajetória indica a tendência de queda ou de alta no volume das parcerias 

interinstitucionais. 

 

Tabela 19 – Variação das Parcerias Interinstitucionais 

Descrição 2016 2017 Variação 

Parcerias 
Interinstitucionais 

162 
 

90 
 

- 44% 
 

Fonte: AGINOVA. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
NOTA: na soma (90), há 57 acordos de cooperação, 8 convênios, 24 protocolos de intenções e 
1 transferência de tecnologia. 
 

 
 
 

 Desempenho no ano base: as parcerias celebradas pela UFMS com outras 

instituições de ensino, pesquisa e inovação apresentaram um decréscimo 

de 44% em relação as que foram celebradas no ano anterior. 

 

 

 

                                                 
20 Corresponde as Parcerias Interinstitucionais aos acordos de cooperação, convênios, protocolos 

de intenções e transferência de tecnologia vigentes em 2016 e 2017. 
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Indicador 5: Variação dos Pedidos de Patente e Registros de Software21  

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a efetividade das ações 

patrocinadoras da inovação de vanguarda científica ou de interesse social, 

bem como das estratégias para a consolidação da pesquisa científico-

tecnológica contextualizada na interação da universidade com o setor 

produtivo local, nacional e internacional. 

 

 Parâmetro: quanto maior a variação positiva, melhor é o resultado do 

indicador. Cumpre ainda informar que, primeiro, o valor do indicador 

aufere apenas a variação obtida no período, a qual, indiferente ao volume, 

deveria em princípio ser sempre positiva; segundo, a variação posta em 

trajetória indica a tendência de queda ou de alta no volume de patentes e 

registros de softwares. 

 

Tabela 20 – Variação dos Pedidos de Patentes e Registros de Software 

Descrição 2016 2017 Variação 

Registros de Patentes e 

de Software 
10 

 

45 
 

350% 
 

Fonte: AGINOVA. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
NOTA: Na soma (45), há 27 pedidos de patente e 18 de software. 

 
 
 

 Desempenho no ano base: os pedidos de patentes e de registros de software 

aumentaram significativamente em relação ao ano anterior; contudo, a 

UFMS ainda não possui invenção, modelos de utilidade ou softwares 

patenteados ou registrados.  

 

 

 

                                                 
21 O pedido de patente e o registro de software correspondem apenas ao pedido de patente e de 

registro no órgão competente, e não à obtenção destes; porquanto, a UFMS não possuía nenhuma 

patente e nenhum registro de software até a data do reporte dos dados. Para consultar o rol dos 

depositantes em 2016, vide: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/boletim-mensal 
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Indicador 6: Variação das Ações Extensionistas 

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a eficácia das ações 

para consolidar as ações de extensão um elemento de formação acadêmica 

e parte indissociável da tríade ensino, pesquisa e extensão, bem como 

ainda para melhorar a assertividade da interação Universidade-Sociedade.  

 

 Parâmetro: quanto maior a variação positiva, melhor é o resultado do 

indicador. Cumpre ainda informar que, primeiro, o valor do indicador 

aufere apenas a variação obtida no período, a qual, indiferente ao volume, 

deveria em princípio ser sempre positiva; segundo, a variação posta em 

trajetória indica a tendência de queda ou de alta no volume de ações 

extensionistas. 

 

Tabela 21 – Variação das Ações Extensionistas 

Área Temática 2016 2017 Variação 

Comunicação 7 21 200% 

Cultura 26 36 38% 

Direitos Humanos e Justiça 12 29 142% 

Educação 81 136 68% 

Meio Ambiente 19 26 37% 

Saúde 72 103 43% 

Tecnologia e Produção 19 42 121% 

Trabalho 9 13 44% 

TOTAL 245 406 66% 
Fonte: PROECE. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 
 

 Desempenho no ano base: as ações de extensão desenvolvidas em 2017 

apresentaram um crescimento de 66% com relação ao ano anterior.  
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Área Estratégica: Atenção ao Estudante  

 

 

 
Indicador 1: Variação dos Beneficiários da Assistência Estudantil 

 

 

 
 Interpretação e Uso:  o indicador apoia análises sobre a adequação da 

cobertura dos programas de assistência estudantil e a efetividade das ações 

empreendidas para viabilizar a igualdade de oportunidades aos discentes 

que apresentam dificuldades financeiras para prosseguir nos estudos.  

 

Ainda, o indicador pode ser relacionado a estudos sobre o impacto da 

assistência acadêmica para a permanência discente e a taxa de sucesso da 

graduação; isto posto, o indicador pode implicar a sustentabilidade 

financeira institucional (Matriz OCC), uma vez que são aspectos 

(matriculados, taxa de sucesso) presentes na matriz em questão. 

 

 Parâmetro: quanto maior a variação positiva, melhor é o resultado do 

indicador. Resguardadas as situações que possam parametrizar de forma 

distinta, como, a exemplo, a superação da vulnerabilidade 

socioeconômica dos alunos, a qual acarretaria a diminuição dos 

programas assistenciais. 

 

Tabela 22 – Variação dos Beneficiários da Assistência Estudantil 

Benefício 2016 2017 Variação 

Auxílio Alimentação 1.331 1.569 18% 

Restaurante Universitário (RU)* 9.054 18.108 100% 

Auxílio Emergencial 633 487 -23% 

Auxílio Permanência 1.452 2.002 38% 

Atendimento Psicológico 331 372 12% 

IPEV/APEV 243 208 -14% 
Equivalência: (IPEV) Incentivo à Participação em Eventos; (APEV) Auxílio à Participação em Eventos. 
* Corresponde ao total de acadêmicos cadastrados para utilizar serviços do RU a preços subsidiados.  
Fonte: PROAES. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 
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 Desempenho no ano base: o benefício do restaurante universitário foi o que 

apresentou a maior variação positiva, e apenas os benefícios auxílio 

emergencial e IPEV/APEV apresentaram decréscimos. 

 
 

Indicador 2: Cobertura do Atendimento Prestado aos Alunos com Necessidade 

Educacional Especial (NEE)22 

 
 

 
 Interpretação e Uso:  o indicador apoia análises sobre a adequação da 

cobertura das ações de atendimento aos alunos NEE e a efetividade das 

ações empreendidas para assegurar-lhes o acesso à educação em igualdade 

com os demais alunos. Ainda, o indicador pode subsidiar reflexões sobre 

como a instituição atende à Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, no sentido de atuar, como ente público, na 

promoção da cidadania para todos. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor é o 

resultado do indicador. 

 

Tabela 23 - Cobertura do Atendimento Prestado aos Alunos 

NEE 

2017 

Alunos NEE 

 

Alunos NEE 

Atendidos 

Cobertura 

 

380 18 5% 

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

 

 

 Desempenho no ano base: os atendimentos prestados aos alunos que se 

reconhecem portador de algum tipo de limitação correspondem à 5%.  

                                                 
21Foram considerados os alunos que se autodeclararam portador de algum tipo de limitação física 

ou mental, ou ainda superdotação; diante disto, há a possibilidade de a limitação declarada não 

corresponder aos critérios avaliativos para a concessão do atendimento especial; porquanto, o 

indicador pode apresentar o viés de seleção amostral por superestimação. 
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Áreas Estratégicas: Infraestrutura e Eficiência da Gestão  
 

 

 
Indicador 1: Atendimento da Demanda por Serviços de Manutenção23 

 

 

 
 Interpretação e Uso:  o indicador apoia análises sobre a adequação da 

amplitude do atendimento por serviços de manutenção na infraestrutura, 

bem como sobre a eficácia da cadeia de valor inerente à gestão do 

patrimônio, neste particular. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor o 

resultado do indicador. 

 

Tabela 24 – Atendimento da Demanda por Serviços de Manutenção 

2016 2017  

Variação 
OS Emit. OS Atend. A.D  OS Emit. OS Atend. A.D  

4.913 
 

3.765 
 

77% 
 

5.447 
 

3.757 70% -9% 

Equivalência: (OS Emit.) Ordem de Serviço Emitida; (OS Atend.) Ordem de Serviço Atendida; (AD) 
Atendimento da Demanda. 
Fonte: PROADI. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 

 Desempenho no ano base: o atendimento das demandas das unidades 

acadêmicas e setoriais por serviços de manutenção obtiveram uma 

variação negativa de um ano a outro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Corresponde às ordens de serviços (OS) emitidas e atendidas pela unidade competente para 

acatar as demandas das unidades acadêmicas e setoriais por serviços de manutenção dos sistemas 

elétricos, hidráulicos, de telefonia, entre outros. 
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Indicador 2: Execução do Orçamento24 em Obras  

 

 

 
 Interpretação e Uso:  o indicador apoia análises sobre a empregabilidade do 

orçamento disponível à programação das despesas de capital para 

execução de obras. Subsidia também reflexões a respeito da cadeia de valor 

inerente à gestão do orçamento, sobretudo os processos e recursos 

humanos envolvidos no monitoramento da execução.  

  

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor o 

desempenho do indicador no estágio “Valores Liquidados” e, quanto mais 

o valor se distanciar de cem por cento, melhor o resultado do indicador no 

estágio “Valores Inscritos em Restos a Pagar”. 

 

Tabela 25 - Execução do Orçamento em Obras 

Valores empenhados em 2016:  

R$ 8.367.326 

Valores empenhados em 2017: 

 R$ 4.694.547 Variação 

PRVE Estágios seguintes 

da despesa 
(R$) PRVE 

Estágios seguintes 

da despesa 
(R$) PRVE 

Valores liquidados 3.107.306 37% Valores liquidados 397.417 8% -78% 

Valores inscritos 
em restos a pagar 

5.260.019 63% 
Valores inscritos 
em restos a pagar 

4.297.129 92% 46% 

Equivalência: (PRVE) Proporção em relação aos valores empenhados no ano. 
Fonte: PROPLAN. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 

 Desempenho no ano base: dos valores empenhados em 2017 para obras, 8% 

foram liquidados, e a maior parte do capital, qual seja, 92%, foi inscrita 

em restos a pagar. Considerando a variação dos percentuais em cada 

estágio da despesa, a UFMS reduziu significativamente o montante de 

valores empenhados que foram pagos, porquanto, aumentou os valores 

inscritos em restos a pagar.  

                                                 
24 A execução do orçamento abordada neste Relatório refere-se ao processamento dos valores nos 

estágios seguintes ao Empenho, quais sejam, Liquidação e Resíduos Passivos (Restos a Pagar).  
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Indicador 3: Execução do Orçamento25 em Equipamentos e Materiais Permanentes 

 

 

 
 Interpretação e Uso:  o indicador apoia análises sobre a empregabilidade do 

orçamento disponível à programação das despesas de capital para 

aquisição de equipamento e materiais permanentes. Subsidia também 

reflexões a respeito da cadeia de valor inerente à gestão do patrimônio, 

sobretudo os processos e recursos humanos envolvidos no planejamento e 

monitoramento das aquisições. 

 

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor o 

desempenho do indicador no estágio “Valores Liquidados” e, quanto mais 

o valor se distanciar de cem por cento, melhor o resultado do indicador no 

estágio “Valores Inscritos em Restos a Pagar”. 

 

Tabela 26 - Execução do Orçamento em Equipamentos e Materiais Permanentes 

Valores empenhados em 2016:  

R$ 14.231.532 

Valores empenhados em 2017:  

R$ 9.009.294 Variação 

PRVE Estágios seguintes 

da despesa 
(R$) PRVE 

Estágios seguintes 

da despesa 
(R$) PRVE 

Valores liquidados 2.084.900 15% Valores liquidados 3.098.471 34% 127% 

Valores inscritos em 
restos a pagar 

12.146.632 85% 
Valores inscritos em 
restos a pagar 

6.000.822 67% -21% 

Equivalência: (PRVE) Proporção em relação aos valores empenhados no ano. 
Fonte: PROPLAN. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 A execução do orçamento abordada neste Relatório refere-se ao processamento dos valores nos 

estágios seguintes ao Empenho, quais sejam, Liquidação e Resíduos Passivos (Restos a Pagar).  



 
 

PDI 2015-2019: Relatório de Avaliação. Ano base 2017         84 

 

 Desempenho no ano base: dos valores empenhados em 2017 para aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes, 34% foram liquidados, e a 

maior parte do capital, qual seja, 67%, foi inscrita em restos a pagar. 

Considerando a variação dos percentuais em cada estágio da despesa, a 

UFMS apresentou um melhor desempenho na execução do orçamento em 

relação ao ano anterior, uma vez que conseguiu ampliar o montante de 

valores pagos e diminuir o montante de valores inscritos em restos a pagar.  

 
 

Indicador 4: Execução do Orçamento26 em Despesas Correntes 

 

 

 
 Interpretação e Uso: o indicador apoia análises sobre a gestão do orçamento 

disponível às operações de rotina da instituição, as quais, muito embora 

não concorram para a ampliação da sua infraestrutura e suas atividades, 

guardam o bom funcionamento de todos os serviços que a instituição 

precisa entregar à sociedade. 

  

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cem por cento, melhor o 

desempenho do indicador no estágio “Valores Liquidados” e, quanto mais 

o valor se distanciar de cem por cento, melhor o resultado do indicador no 

estágio “Valores Inscritos em Restos a Pagar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 A execução do orçamento abordada neste Relatório refere-se ao processamento dos valores nos 

estágios seguintes ao Empenho, quais sejam, Liquidação e Resíduos Passivos (Restos a Pagar). 

Cumpre ainda informar que foram desconsideradas as despesas com Pessoal.  
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Tabela 27 - Execução do Orçamento em Despesas Correntes 

Valores empenhados em 2016:  

R$ 135.741.715 

Valores empenhados em 2017:  

R$ 145.862.818 Variação 

PRVE Estágios seguintes 

da despesa 
(R$) PRVE 

Estágios seguintes 

da despesa 
(R$) PRVE 

Valores liquidados 122.334.378 90% Valores liquidados 125.199.550 86% -4% 

Valores inscritos 
em restos a pagar 

13.407.337 10% 
Valores inscritos 
em restos a pagar 

20.663.268 14% 40% 

Equivalência: (PRVE) Proporção em relação aos valores empenhados no ano. 
Fonte: PROPLAN. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 

 

 
 Desempenho no ano base: dos valores empenhados com despesas correntes 

em 2017, 86% foram liquidados e 14% foram inscritos em restos a pagar. 

Considerando a variação dos percentuais em cada estágio da despesa, a 

UFMS apresentou uma modesta redução na liquidação dos empenhos, ao 

passo que aumentou as inscrições em restos a pagar.  

 

 
Indicador 5: Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)  

 

 

 
 Interpretação e Uso:  o indicador apoia estudos sobre a efetividade das 

políticas institucionais de incentivo à formação continuada do corpo 

docente e a sua repercussão nas avaliações do ensino superior (Sinaes, 

Capes, outras), na qualidade da pesquisa científica e do processo ensino-

aprendizagem, tanto no âmbito da graduação quanto no da pós-

graduação; nesse sentido, o indicador afeta a sustentabilidade financeira 

institucional no contexto da Matriz OCC, pelo impacto em vários 

parâmetros que compõem a matriz em questão. 

  

 Parâmetro: quanto mais o valor se aproximar a cinco, melhor é o resultado 

do indicador. 
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Tabela 28 - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

2017 

Unidade Grad. Esp. Mest. Dout. Total IQCD 

FAALC 3 2 22 46 73 4,2 

FACFAN 0 0 5 37 42 4,8 

FACH 0 0 8 45 53 4,7 

FACOM 1 0 14 38 53 4,4 

FADIR 0 1 8 17 26 4,3 

FAED 0 5 17 45 67 4,3 

FAENG 1 0 40 70 111 4,2 

FAMED 0 26 25 62 113 3,9 

FAMEZ 0 0 3 41 44 4,9 

FAODO 0 0 3 30 33 4,8 

ESAN 0 2 7 40 49 4,6 

INBIO 1 0 5 81 87 4,8 

INFI 0 0 1 26 27 4,9 

INISA 0 0 10 39 49 4,6 

INMA 2 0 11 28 41 4,3 

INQUI 0 0 2 31 33 4,9 

CPAN 2 12 60 58 132 3,8 

CPAQ 3 4 31 53 91 4,1 

CPAR 0 2 11 19 32 4,1 

CPCS 0 0 8 19 27 4,4 

CPNA 0 1 13 8 22 3,7 

CPCX 2 4 25 16 47 3,5 

CPNV 0 0 9 16 25 4,3 

CPPP 4 3 19 16 42 3,5 

CPTL 2 16 51 129 198 4,2 

UFMS 21 78 408 1010 1517 4,3 
Equivalência: (Grad.) Graduação; (Esp.) Especialização; (Mest.) Mestrado; (Dout.) Doutorado. 
Nota: Foram computados os docentes do quadro regular, os visitantes e substitutos. 
Fonte: SIGEPE. 
Elaboração: DIAV/CPI/PROPLAN. 

 
 
 

 Desempenho no ano base: as Unidades Acadêmicas que possuem um ICQD 

mais próximo do índice máximo/ideal foram a FAMEZ, o INFI e o 

INQUI; ao passo que as que mais de se distanciaram da referência foram 

o CPCX e o CPPP. A UFMS possui um ICQD próximo ao índice 

máximo.   
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O conjunto de informações viabilizado pelo presente Relatório aporta aos 

gestores universitários importantes insumos para a prática administrativa, e de 

forma particular, para a tomada de decisão, pelo que, neste documento, foram 

apresentados os resultados obtidos em indicadores importantes para o ensino, a 

pesquisa, a extensão universitária, a assistência estudantil e a gestão administrativa. 

A partir dos resultados abordados neste Relatório é possível observar os avanços 

que foram obtidos e os desafios que ainda dificultam o alcance da missão e dos 

valores institucionais.  

 

Considerando todo o contexto da gestão universitária na UFMS, no formato 

em que foi abordado neste Relatório, vê-se que houve resultados satisfatórios, em 

termos de planejamento estratégico, tanto nos indicadores de desempenho quanto 

na programação das metas no âmbito do PDI 2015-2019; os resultados positivos 

que foram observados refletem, pois, o comprometimento individual e coletivo na 

superação dos desafios e, sobretudo, a maturidade conceptiva em relação à 

estratégia, à missão e os valores desta Universidade.  

 
Com efeito, adotar o planejamento estratégico como uma prática diária e 

uma ferramenta para constituir o plano de voo necessário ao cumprimento de 

objetivos e metas, marcará a diferença dos gestores e colaboradores que inovam, 

mobilizam e inspiram condutas e a própria ética pública. 
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