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Apresentação 
 
 

Atenta às transformações advindas da nova gestão pública que vêm ocorrendo 
ao longo dos últimos anos, a Fundação Universidade Federais de Mato Grosso do Sul - 
UFMS - busca implementar um processo de modernização que fortaleça sua posição 
institucional, considerando a significativa relevância social, tanto no Estado de Mato 
Grosso do Sul, quanto na região que a circunda, abrangendo inclusive outros países. 
Esta foi uma das várias motivações para a construção do Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI - como instrumento gerencial que agrega ideias, no universo da 
diversidade acadêmica, para realizar esforços e mobilizar recursos de maneira coerente, 
perseguindo objetivos amplamente discutidos e previamente estabelecidos por todos os 
segmentos da Universidade. 

 
A UFMS constitui-se em corpo social, bem público a serviço da sociedade, que se 

afirma como Instituição capaz de debater e intervir no contexto político, econômico, 
social, cultural e ambiental, tendo como desafio garantir a produção de conhecimento 
inovador e crítico, fruto do respeito à diversidade, à heterogeneidade e à pluralidade de 
ideias, que, somados às diretrizes norteadoras relacionadas aos princípios básicos de 
gestão, garantirão o alcance da sua missão e da visão de futuro. 

 
É necessário que a Universidade, por ser um dos principais agentes de 

transformação social, busque compreender amplamente a realidade na qual está 
inserida. Só assim poderá preparar-se para responder às suas demandas internas e 
externas, visando cumprir sua missão, contribuindo para o desenvolvimento humano, 
com ênfase na responsabilidade social. 

 
É neste contexto que o PDI, construído para o período de 2010-2014 está 

formatado nos moldes do Artigo 16 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, no 
Decreto 6303, de 12 de dezembro de 2007 e no atendimento às exigências legais para 
o recadastramento da UFMS junto ao MEC, no Sistema Eletrônico de Acompanhamento 
dos Processos que regulam a Educação Superior do Brasil - e-MEC - e, sobretudo, foi 
elaborado para que sua operacionalização torne-se instrumento de gestão e tomada de 
decisões.  

 
Uma Comissão Central para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI 2010-2014, foi instituída, sob a coordenação e supervisão da Pró-
reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, composta por representantes das 
Unidades Setoriais, da Administração Central (Reitoria, Pró-reitorias, Núcleos, 
Assessorias) e de Entidades de Classe (docente, discente, técnico-administrativo e dos 
aposentados da UFMS) como membros titulares e suplentes. 

 
 Esta Comissão levou em consideração a experiência acumulada com a 

elaboração e execução do PDI 2005-2009, documento que por ter um amplo espectro 
de objetivos, estratégias e ações, nas áreas de Graduação, Pós-graduação, Pesquisa, 
Extensão, Recursos de Pessoas e Gestão, não pôde ser totalmente implementado no 
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período. Neste caso, foram aproveitados os pontos positivos e realizadas as devidas 
correções dos pontos que não foram contemplados e/ou não obtiveram êxito.  

 
Também foi realizada a análise da situação atual de todos os aspectos que 

contemplam os segmentos acadêmico-administrativos, visando à projeção daquilo que a 
UFMS quer e pode ser. Isto implicou um processo de análise e avaliação do PDI 2005-
2009, do Plano Pedagógico Institucional – PPI, do REUNI e de outros planos como o de 
Assistência Estudantil, da Pós-graduação, entre outros, e de torná-los referencial para 
análise dos ambientes interno e externo, identificando fatores que possam contribuir 
para o desenvolvimento institucional e pontos que deverão ser enfrentados para que 
isso se concretize.  

 
A elaboração e a operacionalização do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI 2010-2014 deu-se por meio de reuniões preparatórias e técnicas, envolvendo 
membros titulares e suplentes da Comissão que representavam todos os segmentos da 
comunidade universitária, e ainda, representavam as unidades organizacionais da 
universidade. 

 
 Foi desenvolvido um portal específico para alojar o PDI 2010-2014 no qual foram 

criados menus de acesso, disponibilizando informações sobre o PDI, como sua 
importância, composição da Comissão e suas atribuições, notícias, campo de 
disponibilização de documentos, fale conosco, eixos temáticos, enquete e, 
principalmente, um menu específico de cadastramento de propostas. Neste espaço 
foram abrigados formulários para preenchimento de programas e metas e para obras. 
Toda a sistemática de coleta de dados e recebimento de propostas, apresentação de 
críticas e sugestões foi realizado de forma on-line. Nas reuniões presenciais foram 
realizadas explanações sobre metodologia, os procedimentos operacionais e, ainda, 
foram esclarecidas dúvidas e discutidas propostas de eixos temáticos, linhas, diretrizes 
e relação de programas. 

 
A participação da comunidade, por meio das Unidades Organizacionais, foi 

efetiva com a apresentação de 623 propostas nas dez linhas diretivas e nos 39 
programas disponibilizados.  Este volume de propostas foi sistematizado em áreas de 
atuação e encaminhado às respectivas Pró-reitorias, para procederem à análise da 
viabilidade, consolidação e sistematização de programas e metas para o período de 
vigência do PDI 2010-2014, como pode ser observado no quadro 1.4 – Diretrizes- 
Programas e Metas Institucionais. 

 
Por fim, cabe destacar alguns pressupostos de caráter geral, que orientaram a 

elaboração do texto que estamos submetendo à apreciação da Comunidade 
Universitária no Conselho Universitário. Trata-se de um planejamento estabelecido para 
orientar, no prazo de cinco anos, as ações em todas as dimensões da Universidade, na 
perspectiva de, assegurando a necessária flexibilidade, não tolher seu dinamismo. 
Assim, além de balizar a atuação futura da UFMS, este PDI orienta, também, o 
planejamento interno das Unidades e Órgãos que compõem a sua estrutura 
organizacional. 
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1.1 - Missão. 
 

Desenvolver, difundir e socializar o conhecimento por meio do ensino, da 
pesquisa, da extensão e da prestação de serviços e promover a formação integral e 
permanente dos cidadãos, preparando-os para que possam intervir e atuar com 
dinamismo no processo de desenvolvimento local, regional, nacional e internacional. 

 
 

1.2 - Visão 
 
 
Ser reconhecida por sua dinamicidade e qualidade na prestação de serviços 

educacionais do ensino superior, pelo desejo de ultrapassar padrões consagrados como 
excelentes e pela expansão e aperfeiçoamento do capital intelectual da sociedade. 

 
 

1.3 - Histórico de implantação e desenvolvimento da Instituição. 
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve sua origem 
em 1962, com a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, 
na cidade de Campo Grande, que seria o embrião do ensino superior público no sul do 
então Estado de Mato Grosso. 

 
Em 26 de julho de 1966, pela Lei Estadual nº 2.620, esses cursos foram 

incorporados com a criação do Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande 
(ICBCG), que reformulou a estrutura anterior, instituiu departamentos e criou o primeiro 
curso de Medicina. 

 
No ano de 1967, o Governo do Estado criou, em Corumbá, o Instituto Superior de 

Pedagogia e, em Três Lagoas, o Instituto de Ciências Humanas e Letras, ampliando 
assim a rede pública estadual de ensino superior. Integrando os Institutos de Campo 
Grande, Corumbá e Três Lagoas, a Lei Estadual nº 2.947, de 16 de setembro de 1969, 
criou a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). 

 
Em 1970, foram criados e incorporados à UEMT, os Centros Pedagógicos de 

Aquidauana e Dourados. 
 
Com a divisão do Estado de Mato Grosso, a UEMT foi federalizada pela Lei 

Federal nº 6.674, de 05 de julho de 1979, passando a denominar-se Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O então Centro Pedagógico de 
Rondonópolis, sediado em Rondonópolis/MT, passou a integrar a Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). 

 
Além da sede em Campo Grande, onde funcionam oito unidades setoriais - o 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), o Centro de Ciências Exatas e 
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Tecnologia (CCET), o Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), a Faculdade de 
Medicina (FAMED), a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), a 
Faculdade de Odontologia (FAODO), a Faculdade de Computação (FACOM) e a 
Faculdade de Direito (FADIR) - a UFMS mantêm unidades setoriais nas cidades de 
Aquidauana (CPAQ), Chapadão do Sul (CPCS), Corumbá (CPAN), Coxim (CPCX), 
Nova Andradina (CPNA), Paranaíba (CPAR), Três Lagoas (CPTL), Bonito (CPBO), 
Naviraí (CPNV) e Ponta Porã (CPPP), descentralizando o ensino para atender aos 
principais polos de desenvolvimento do Estado.  

 
Destacam-se, também, os Núcleos de Hospital Universitário e de Informática, 

órgãos suplementares, que prestam serviços, assistencial e técnico, à comunidade, bem 
como outras unidades como a Base de Estudos do Pantanal, o Hospital Veterinário, a 
Fazenda Escola, as piscinas, as quadras, os ginásios e o Estádio Pedro Pedrossian, e o 
Teatro Glauce Rocha.  Complexos, estes, que têm por finalidade apoiar às atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e possibilitar o desenvolvimento de atividades técnica, 
cultural desportiva e recreativa, além de oferecer laboratórios que servem de suporte ao 
ensino pesquisa e extensão. 

 
Hoje, a UFMS oferece cento e dois cursos de graduação (noventa e quatro 

presenciais e oito a distância), abrangendo cento e quatorze modalidades e/ou 
habilitações e trinta cursos de pós-graduação, sendo vinte e dois de mestrado e oito de 
doutorado, além da Residência Médica e Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde. Conta em seu quadro de recursos humanos com um corpo docente composto 
por novecentos e quarenta e oito docentes (com a seguinte qualificação: vinte e três 
com graduação; cinquenta e seis com especialização; trezentos e sessenta e seis com 
mestrado e quinhentos e três com doutorado) e mil setecentos e setenta e nove 
servidores técnico-administrativos em educação. 

 
Em sua trajetória histórica, a instituição busca consolidar seu compromisso social 

com a comunidade sul-mato-grossense, gerando conhecimentos voltados à 
necessidade regional, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). Sempre evidenciou a necessidade de expandir a formação profissional 
no contexto social-demográfico e político sul-mato-grossense. Sua preocupação com a 
formação de recursos humanos para a saúde caracterizou o início de sua história, cujos 
fundamentos vieram agregar-se o interesse pelo ensino de humanidades, letras e 
ciências exatas e da terra, com a implantação de licenciaturas e bacharelados em 
distintas áreas do conhecimento. Visando, porém, atingir também objetivos essenciais 
de aprimoramento do ensino e estímulo às atividades de pesquisa e de extensão, a 
UFMS participa ativamente da preservação de recursos naturais do meio ambiente de 
Mato Grosso do Sul, especialmente da fauna e flora do pantanal e do cerrado, símbolos 
ou ícones dessa região, bem como desenvolve projetos que buscam outros aspectos de 
sua identidade, quais sejam as atuações junto a comunidades indígenas e outras assim 
chamadas minorias. 
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1.4 – Diretrizes, programas e metas institucionais. 
 
DIRETRIZ 1 – Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Criar cursos superiores de graduação e tecnologia presenciais (diurno e noturno) de 
acordo com a demanda da sociedade. 10 12 3 6 3 

Aumentar o número de vagas dos cursos superiores de graduação. 655 690 120 240 90 

Realizar pesquisas, junto ao sistema de ensino médio e à sociedade organizada, 
para subsidiar a criação de novos cursos da UFMS. 1 - 1 - - 

Ampliação das 
Vagas de Ingresso 

Realizar reuniões para discutir ações afirmativas no oferecimento de vagas. 2 2 2 1 1 

Realizar campanhas publicitárias para divulgar as vagas ociosas oferecidas por área 
de conhecimento, na mídia falada e escrita. 1 2 2 2 2 

Realizar processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes de 
vestibular. 

1 2 2 2 2 

Ocupação de Vagas 
Ociosas 

 
Realizar processo seletivo para ocupação de vagas ociosas dos cursos de 
graduação. 2 2 2 2 2 

Implantar Programa de Tutoria/Acompanhamento Acadêmico junto aos cursos. 1 - - - - 

Realizar reuniões com os coordenadores para aperfeiçoamento do processo de 
avaliação do rendimento acadêmico e do ensino-aprendizado. 1 2 2 2 2 

Realizar estudos sobre a evasão existente na UFMS, detectando causas específicas 
para encaminhar soluções para sua superação. 

1 1 1 1 1 

Expandir os programas de bolsas institucionais (monitoria e PROMEP). 30% 40% 50% 50% 50% 

Ofertar disciplinas em períodos especiais. 0 2 2 2 2 

Implantar atividades semipresenciais utilizando técnicas de EAD nas disciplinas dos 
cursos de graduação. (disciplinas contempladas) 1 4 6 8 10 

Redução das Taxas 
de Evasão 

Avaliar os cursos e implementar ações para melhorar o índice de sucesso de 
conclusão de cursos de graduação. (cursos avaliados) - 5 5 10 - 
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DIRETRIZ 2 – Reestruturação Acadêmico-Curricular 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 
Implantar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, sua matriz 
curricular e metodologias implantadas. 100% 100% 100% 100% 100% 

Aprovar e implantar os projetos pedagógicos dos novos cursos de graduação da 
UFMS. 10 12 3 6 3 

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

50% 100% 100% 100% 100% 

Implementar e acompanhar a flexibilização das matrizes curriculares dos cursos de 
graduação.  

100% 100% 100% 100% 100% 

Reestruturação dos 
Projetos 

Pedagógicos 

Promover a articulação do processo de avaliação dos projetos pedagógicos ao 
projeto de autoavaliação institucional e às considerações das comissões externas de 
avaliações dos cursos. 

1 1 1 1 1 

Realizar evento de capacitação e atualização para os coordenadores de curso e 
secretarias setoriais acadêmicas relativos as questões de legislação vigentes e 
normas institucionais. 

1 2 2 2 2 

Criar fórum de discussão das coordenações dos cursos de graduação. 1 1 1 1 1 

Criar laboratórios de ensino de graduação para os cursos novos. 2 4 4 4 4 

Reorganização dos 
Cursos de 
Graduação 

Proceder a desativação dos cursos que não atingirem os indicadores mínimos 
estabelecidos nos critérios de avaliação. 100% 100% 100% 100% 100% 

Realizar seminários para integrar as experiências de docentes de outras unidades 
setoriais, para melhoria dos cursos de modalidades de bacharelado, licenciatura e 
de tecnologia. 

1 1 1 1 1 Diversificação das 
Modalidades de 

Graduação Viabilizar a oferta compartilhada de disciplinas de graduação com a pós-graduação 
(disciplinas ofertadas). 1 2 2 2 2 

Disponibilizar, aos acadêmicos de um curso, vagas para se matricularem em 
disciplinas de outros cursos. 4 4 4 4 4 Implantação dos 

Regimes 
Curriculares  e 

Sistemas de Títulos Implementar o sistema de matrículas por disciplinas semestrais. 100% 100% 100% 100% 100% 
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DIRETRIZ 3 – Renovação Pedagógica da Educação Superior 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 
Realizar a exposição ExpoUfms compreendendo: exposição tecnológica, feira de 
profissões e mesa com empresários, abrangendo todos os Câmpus da UFMS. 1 1 1 1 1 

Estabelecer acordos de cooperação com instituições públicas e privadas para 
desenvolvimento dos estágios obrigatório e não obrigatório. 

3 4 5 5 5 

Viabilizar a implantação do Setor de Estágios na Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação. 1 - - - - 

Desenvolver e implantar um sistema de banco de dados para gerenciamento das 
informações de estágios. 1 - - - - 

Realizar seminários para divulgação e troca de experiências das atividades de 
estágio. 

10 15 15 15 15 

Criar o balcão de estágios. - 1 - - - 
Realizar atividades de atualização/inovação tecnológica de ensino-aprendizagem  
junto aos professores. 1 1 1 1 1 

Elaborar um catálogo de cursos oferecidos pela UFMS e disponibilizá-lo no portal da 
UFMS. 1 1 1 1 1 

Articulação da 
Educação Superior 

com a Educação 
Básica, Profissional 

e Tecnológica 

Desenvolver sistema de informações e coleta de dados sobre os egressos da 
Universidade e disponibilizar matérias de seu interesse no portal da UFMS. 1 - - - - 

Implantar e/ou manter os colegiados de curso. 100% 100% 100% 100% 100% 
Realizar visitas técnicas pedagógicas nos Câmpus, para orientação e 
esclarecimentos sobre os projetos pedagógicos e assuntos correlatos. 10 10 10 10 10 

Ampliar o número de pontos de acesso para conectividade sem fio de Internet nas 
Unidades  de Administração Setorial da UFMS. 3 5 5 5 5 

Criar e/ou ampliar e revitalizar os laboratórios de ensino de informática. 2 3 4 5 6 

Ampliar o número de bolsas de monitoria de ensino. 30% 40% 50% 60% 80% 
Manter as bolsas dos programas PET (1056 bolsas), PET Saúde (288 bolsas) e 
PIBID (212 bolsas).  

100% 100% 100% 100% 100% 

Incentivar a criação de novos grupos PET, PET Saúde e PIBID. 5 5 5 5 5 
Criar e implementar um núcleo de apoio às ações inovadoras de ensino-
aprendizagem e um laboratório de desenvolvimento de material pedagógico, para 
produção de mídia/softwares, material WEB de ensino-aprendizagem. 

- 1 1 - - 

 
Atualização de 
Metodologias e 
Tecnologias de 

Ensino e 
Aprendizagem 

Incentivar a elaboração de projetos de ensino de graduação nos cursos que 
apresentem ações inovadoras de ensino-aprendizado. (projetos incentivados) 

10 15 15 20 25 

Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico das Bibliotecas com aquisição de livros, por 
área de conhecimento. 7.322 9.763 12.204 12.204 12.204 

Efetuar assinaturas de periódicos . 20 20 25 30 30 

Efetuar assinaturas de coleções e-books. 5 5 5 5 5 

Modernização e 
Dinamização do 

Sistema de 
Bibliotecas 

 Aumentar a consulta ao portal de periódicos da UFMS. 30% 30% 30% 30% 30% 
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DIRETRIZ 4– Mobilidade intra e interinstitucional 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Elaborar as normas de ampliação do Programa Mobilidade Estudantil. 1 - - - - 

Criar um comitê gestor do Programa de Mobilidade Estudantil. 1 - - - - 

Promover e realizar eventos para divulgação da mobilidade estudantil. 1 1 1 1 1 

Ofertar vagas para mobilidade estudantil. 82 92 95 98 101 

Viabilizar bolsas para atendimento à mobilidade estudantil. 6 12 18 24 30 

Ampliar a mobilidade acadêmica de alunos de graduação e pós-graduação, de 
professores e técnicos em nível internacional (America do Sul, África, China, Índia, 
etc.) além das mobilidades tradicionais: Europa e América do Norte. 

10 20 30 40 50 

Participar de consórcios (projetos) de mobilidade acadêmica internacional. 3 4 4 5 5 

Incentivar o estabelecimento de convênios com Universidades estrangeiras, 
atrelados a existência de um Plano de Trabalho coordenado por um pesquisador da 
UFMS que conduzirá as atividades de mobilidade, pesquisa, etc. 

5 8 10 10 12 

Realizar a divulgação e viabilizar  bolsas de mobilidade, financiadas por organismos 
internacionais e nacionais, para alunos, professores e técnicos administrativos da 
UFMS. 

20 25 30 35 40 

Recepcionar e acompanhar alunos estrangeiros.(alunos atendidos) 10 20 30 40 50 

Realizar evento bianual para fortalecer as Relações Internacionais no Estado. 1 - 1 - 1 

Mobilidade 
Estudantil 

Realizar evento anual para divulgação das possibilidades de mobilidade acadêmica. 1 1 1 1 1 
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DIRETRIZ 5– Compromisso Social da Instituição 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS/ÁREAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Realizar encontros anuais de bolsistas, envolvendo a comunidade universitária, 
bem como publicar os resultados. 

1 1 1 1 1 

Realizar visitas domiciliares, complementando a análise socioeconômica do 
acadêmico beneficiado pelas ações de assistência estudantil. 117 128 141 155 171 

Bolsa 
Permanência  

Viabilizar a concessão de bolsas para acadêmicos que atendam aos requisitos 
do programa – PNAES/UFMS. 1170 1287 1415 1556 1711 

Auxílio 
Alimentação 

Viabilizar a concessão de auxílio-alimentação para acadêmicos em 
vulnerabilidade econômica – PNAES /UFMS. 

970 1067 1173 1290 1419 

Viabilizar a concessão de bolsas para ministrantes de cursos de Informática – 
PNAES/UFMS. 22 24 26 28 30 

Beneficiar acadêmicos por meio da Inclusão Digital – PNAES/UFMS. 1170 1287 1415 1556 1711 
Inclusão 
Digital 

Viabilizar materiais permanentes para o espaço de Inclusão Digital - 
PNAES/UFMS. (espaço contemplado) 

1 - - - - 

Brinquedoteca Implantar e revitalizar as brinquedotecas do Centro de Ciências Humanas e 
Sociais e do Câmpus do Pantanal – PNAES/UFMS. 2 - - - - 

Incentivo a 
Participação 
de Eventos 

(PIPEV) 

Viabilizar a concessão de benefícios aos acadêmicos incentivando a 
participação em eventos – PNAES/UFMS. 250 275 302 332 365 

Viabilizar a oferta de reforço escolar (nivelamento) aos acadêmicos - 
PNAES/UFMS. (alunos atendidos) 100 110 121 133 146 

Viabilizar a concessão de bolsas para ministrantes das aulas - PNAES/UFMS. 10 11 12 13 14 Nivelamento 

Viabilizar materiais permanentes para as salas de nivelamento - PNAES/UFMS. 
(salas contempladas) 11 - - - - 

Suporte 
Instrumental 

Viabilizar a concessão de kit instrumental aos acadêmicos em vulnerabilidade 
socioeconômica dos cursos de graduação de odontologia, medicina, 
enfermagem, música, artes visuais, engenharia elétrica, engenharia civil, 
arquitetura e urbanismo (5 KITs por curso). 

40 40 40 40 40 

Inclusão a 
Línguas 

Estrangeiras 

Viabilizar a concessão de bolsas de inclusão às línguas estrangeiras – 
PNAES/UFMS. (alunos beneficiados com bolsa) 176 193 212 233 256 
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Suporte 
Médico e 

Odontológico 

Viabilizar o encaminhamento dos acadêmicos para atendimento nas áreas 
odontológico e médica – PNAES/UFMS. (acadêmico atendido) 300 330 363 393 432 
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Continuação 

PERÍODO 
PROGRAMAS/ÁREAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Viabilizar a participação de técnicos em fóruns e encontros regionais e 
nacionais. (técnicos beneficiados) 20 20 20 20 20 Incentivo a 

Participação 
em Fóruns, 
Encontros e 

Eventos  
Viabilizar a participação de acadêmicos em eventos, fóruns e encontros 
regionais e nacionais. (acadêmicos beneficiados) 20 20 20 20 20 

Viabilizar a concessão de bolsas para acadêmicos com perfil para atuação na 
área de cultura – PNAES/UFMS. (acadêmicos beneficiados com bolsa) 15 18 21 24 27 

Viabilizar a concessão de bolsas para acadêmicos com perfil para atuação na 
área do desporto – PNAES/UFMS.(acadêmicos beneficiados com bolsa) 15 18 21 24 27 Auxílio 

Financeiro ao 
Estudante Viabilizar a concessão de bolsas para acadêmicos em que a continuidade das 

atividades em projetos de extensão, pesquisa e ensino sejam imprescindíveis 
nos períodos de não execução da bolsa permanência – PNAES/UFMS. 

10 15 20 25 30 
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Recepção aos 
Calouros Realizar evento de recepção aos calouros – PNAES/UFMS. (eventos realizados) 22 11 11 11 11 

Teatro Glauce 
Rocha 

Promover a revitalização do Teatro Glauce Rocha, visando ao aperfeiçoamento 
da infraestrutura dos espaços culturais. - - 1 - - 

Alojamento de 
Trânsito 

Viabilizar a reestruturação do alojamento para estudantes em trânsito, visando 
reforçar o programa de apoio ao estudante. 1 - - - - 
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Outros Revitalizar espaços voltados ao atendimento ao estudante ou a promoção da 
assistência acadêmica. 1 1 1 1 1 

Promover o atendimento aos acadêmicos com necessidades especiais. 300 330 360 390 420 
Educação 
Inclusiva 

Viabilizar a estruturação do Programa Acessibilidade, mediante aquisição de 
materiais permanentes e equipamentos, propiciando a educação inclusiva – 
PNAES/UFMS. 

1 1 1 1 1 

Viabilizar a confecção de placas sinalizadoras (pessoas com necessidades 
especiais) para orientação de fluxos e identificação dos ambientes da UFMS. 1 1 1 1 1 

Viabilizar a confecção de placas de identificação das salas e direcionamentos 
nos corredores da UFMS. 180 - - - - 

Adaptação dos 
Espaços 
Físicos 

Promover a adaptação dos espaços físicos para melhorar as condições de 
acesso as pessoas com necessidades especiais. 1 1 1 1 1 

Elaboração de projetos na área de necessidades educacionais especiais. 5 5 5 5 5 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e 

Necessidades 
especiais Realizar anualmente a identificação e o cadastro de alunos com necessidades 

educacionais especiais para serem beneficiadas pelos programas de assistência 
estudantil. 

1 1 1 1 1 
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Continuação 

PERÍODO 
PROGRAMAS/ÁREAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Beneficiar acadêmicos do grupo de acolhimento, atendimento e orientação 
biopsicossocial - PNAES/UFMS. (acadêmicos beneficiados) 500 500 500 500 500 

Qualidade de Vida 
Estudantil Viabilizar a concessão de auxílio emergencial ao acadêmico que apresentar 

situação específica e transitória de alta vulnerabilidade socioeconômica, 
mediante análise e parecer do assistente social - PNAES/UFMS. (acadêmicos 
beneficiados) 

10 15 20 25 30 

Realizar eventos de orientação profissional - PNAES/UFMS. 8 9 10 11 12 Orientação Profissional 
Estudantil 

 Apresentações de orientação profissional em escolas para estudantes e 
adolescentes em fase pré-vestibular. 15 15 15 15 15 

Realizar oficinas de metodologias de extensão universitária. 15 20 25 30 35 

Realizar oficina, UFMS - arte e cultura, para o desenvolvimento cultural e 
participação em editais externos. 5 10 15 20 25 

Realizar seminários sobre flexibilização curriculares interface extensão 
universitária. 15 15 15 15 15 

Promover ações de incentivos à extensão em parceria com a PREG (Projetos de 
Ensino) e PROPP (Projetos de Pesquisa). 5 10 15 20 25 

Realizar oficinas e cursos na área da extensão universitária, fortalecendo a 
Escola de Extensão. 10 10 10 10 10 

Avaliar a política de extensão universitária no contexto didático-pedagógico de 
suas ações de extensão da UFMS, realizando diagnósticos quantitativos e 
qualitativos para a avaliação dos resultados alcançados pela extensão 
universitária. 

101 112 123 135 149 

Criar e editar uma série coletânea de extensão universitária anos 2000 a 2014 e 
catálogos/cadernos de encontros ENEX (exemplares). 

- 100 200 300 400 

Criar e manter uma revista de extensão universitária da UFMS com a impressão 
de 1000 exemplares. - 1 1 1 1 

Realizar encontro de extensão universitária (ENEX). 1 1 1 1 1 
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Fortalecimento 
e Consolidação 

da Extensão 
Universitária 

Viabilizar a participação da equipe técnica nos eventos de extensão 
universitária. (eventos realizados) 5 5 5 5 5 
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  Continuação 

PERÍODO 
PROGRAMAS/ÁREAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ampliar o número de ações de extensão universitária na UFMS via edital 
PAEXT, apoiado pelo Programa de Bolsa de Extensão PBEXT. 508 559 614 676 744 

Socializar e avaliar os resultados alcançados pelo Programa de Apoio PBEXT 
das atividades de acadêmico comprometido com a vivência acadêmica e social, 
bem como a integração curricular dessas atividades. (reuniões realizadas) 

1 1 1 1 1 

Fortalecer a vivência acadêmica e social e a integração curricular do PBEXT em 
um processo de flexibilização curricular, por meio de concessão de Bolsas de 
Extensão. (bolsas de extensão concedidas)  

120 180 206 227 273 

Programa de 
Apoio a 

Extensão 
Universitária 

PAEXT/PBEXT 

Realizar diagnósticos quantitativos e qualitativos para a avaliação dos resultados 
alcançados pela extensão universitária, analisando 50% das ações de extensão 
cadastradas no ano. 

254 279 307 338 372 

Implementar a política cultural e de desporto para produção, preservação e 
difusão da cultura e do desporto na área da extensão universitária. 1 1 1 1 1 

Estimular a produção artístico-cultural e de desporto. (editais divulgados) 1 1 1 1 1 

Realizar eventos e atividades desportivas - PNAES/UFMS. 20 21 22 22 22 

Realizar eventos, mostras, festivais, atividades teatrais e cinematográficas, etc. - 
PNAES/UFMS. 7 10 8 8 8 
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Programa de 
Apoio as 

Atividades 
Desportivas e 

Culturais 

Oportunizar aos acadêmicos a realização de ações culturais, recreativas e de 
lazer - PNAES/UFMS. 

1800 2200 3500 4200 5500 
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DIRETRIZ 6 – Expansão e Fortalecimento da Pesquisa, Pós-Graduação, Tecnologia e Inovação e Suporte da Pós-
Graduação ao Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Qualitativo dos cursos de Pós-Graduação 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS/ÁREAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 
Implantar programas de pós-graduação stricto sensu - mestrado acadêmico e 
profissional, previamente submetidos à aprovação da CAPES. 0 6 3 3 5 

Implantar programas de pós-graduação stricto sensu – doutorados, previamente 
submetidos à aprovação da CAPES. 3 1 0 2 2 

Implantar programas de pós-graduação stricto sensu – doutorado – modalidade Dinter, 
previamente submetidos à aprovação da CAPES. - - 1 - - 

Implantar programas de pós-graduação stricto sensu em mestrado interdisciplinar, na 
modalidade EAD. - - - - 1 

Reduzir o quantitativo de programas de pós-graduação com conceito 3 da UFMS, 
elevando seus conceitos. 

2 2 3 2 2 

Ampliar as vagas nos cursos de pós-graduação da UFMS. 50 50 50 50 50 

Ampliar o quantitativo de bolsas de pós-graduação (mestrado e doutorado). 10 10 15 15 15 

Revitalizar as instalações e a infraestrutura dos laboratórios que são utilizados pelos 
programas de pós-graduação da UFMS. 5 8 8 10 10 

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

10 10 15 15 20 

Pós-
graduação 

Viabilizar a contratação de professores visitantes para fortalecer os programas de pós-
graduação. 6 8 8 10 10 

Ampliar as bolsas de iniciação científica (CNPq – UFMS e agências de fomento) para 
viabilizar a participação de estudantes de graduação nas pesquisas científicas e 
tecnológicas no âmbito do PIBIC (atual 258). 

20 20 20 30 30 Iniciação 
Científica 

Realizar evento/encontro de iniciação científica. 1 1 1 1 1 

Viabilizar bolsa a aluno participante do Programa Bolsa de Residência Médica. (bolsa) 2 2 2 2 2 

Viabilizar bolsa a aluno participante do Programa Bolsa de Residência Multidisciplinar.
(bolsa concedida) 1 1 1 1 1 Residência 

Médica 
Viabilizar bolsa a aluno participante do Programa Bolsa de Residência Odontológica. 
(bolsa concedida) 1 1 1 1 1 

Produção 
Científica 

Incrementar o número de artigos científicos indexados (2.300) em pelo menos 5% ao 
ano.  

115 121 127 133 140 

Oportunizar e incentivar a qualificação do corpo docente, ampliando o quantitativo de 
professores doutores. 20 20 25 25 25 
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Capacitação 
Pós-

graduação Oportunizar a capacitação contínua dos técnico-educacionais em programas de pós-
graduação (acadêmicos e profissionalizantes). 

15 15 20 20 20 
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Continuação 

PERÍODO 
PROGRAMAS/ÁREAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

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

2 2 2 2 2 

Celebrar contratos de parceria, cooperação, transferência ou licenciamento de 
tecnologia com empresas. 3 5 5 6 6 

Inovação 
Tecnológica 

Selecionar propostas de empreendimentos a participar do sistema de incubação 
de empresas. 2 3 3 4 4 

Eventos Apoiar a participação de docentes com artigos científicos publicados em eventos 
científicos, tecnológicos e outros. 50 50 50 50 50 

Apoiar os projetos de pesquisa com fomento interno (310) voltados para o 
fortalecimento da pesquisa, em aproximadamente 10% ao ano. 31 34 37 40 44 

Ampliar o quantitativo atual de projetos (174) contemplados pelas agências de 
fomento nos programas de incentivo à pesquisa e à tecnologia, em 
aproximadamente 10% ao ano. 

17 19 21 23 25 Pesquisa 

Ampliar os grupos de pesquisa (195) para consolidar os projetos de pesquisas 
da UFMS. 4 4 5 5 6 

Viabilizar a publicação de títulos/livros. 25 25 25 30 30 

Realizar a impressão de revistas científicas (pós-graduação). 8 8 8 8 8 
 

Gráfica 

Realizar a impressão de material didático (publicações). 45 45 45 45 45 

Recepcionar professores, pesquisadores e acadêmicos da UFMS e prestar 
apoio logístico e técnico para realização de projetos (pessoas atendidas). 800 840 882 926 972 

Recepcionar professores, pesquisadores e acadêmicos de outras instituições e 
prestar apoio logístico e técnico para realização de projetos (pessoas atendidas). 380 400 420 441 464 
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Base de 
Estudos do 

Pantanal 
(BEP)1 

Executar projetos relacionados com o bioma pantanal nas áreas de pesquisa, 
ensino e extensão utilizando-se da logística da Base de Estudos do Pantanal. 30 32 34 36 39 

 

1 Consolidar como um referencial de pesquisa na região Centro-Oeste, especialmente no que se refere às pesquisas relacionadas ao bioma Pantanal. 
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DIRETRIZ 7– Modernização e Ampliação da Infraestrutura e Preservação do Patrimônio da UFMS 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS/ÁREAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Equipamentos e 
Material 

Permanente 

Revitalizar, gradativamente, as unidades vinculadas a administração central e 
setorial, com a aquisição de materiais permanentes e equipamentos (conforme 
cadastrado no sistema PDI), melhorando sua infraestrutura de atendimento ao 
ensino, pesquisa, extensão, administração e prestação de serviços. Unidade 
atendida) 

24 24 24 24 24 

Revitalização dos 
Laboratórios 

Revitalizar, gradativamente, os laboratórios de graduação vinculados a 
unidades de administração setorial e/ou outras que realizem pesquisa, com a 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes e manutenção (conforme 
cadastrado no sistema PDI). Unidade atendida 

18 18 18 18 18 

Realizar construções de obras nas unidades de administração central e setorial 
para atender às atividades do ensino, pesquisa, extensão, administração e 
prestação de serviços. (conforme cadastrado no sistema PDI). Unidade 
atendida 

24 24 24 24 24 

Realizar reformas na infraestrutura das unidades de administração central e 
setorial para atender as atividades do ensino, pesquisa, extensão, 
administração e prestação de serviços. (conforme cadastrado no sistema PDI). 
Unidade atendida 

24 24 24 24 24 

Construção e 
reformas de obras 

Criar condições de acessibilidade física em todos os prédios dos Câmpus da 
UFMS. 20% 40% 60% 80% 100% 

Unidades de 
Videoconferência Implantar unidade de videoconferência nos Câmpus da Universidade. 5 2 2 2 2 

Realizar serviços de melhorias nos espaços externos e nas áreas destinadas a 
estacionamento de veículos dos Câmpus. 

11 11 11 11 11 
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Revitalização de 
áreas externas 

Elaborar e implementar projetos paisagísticos nos Câmpus, revitalizando as 
áreas verdes. 11 11 11 11 11 

Adquirir veículos para o transporte de alunos, professores e técnicos na 
realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços. 12 8 6 6 7 
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 Veículos e 
Máquinas Agrícolas Adquirir caminhões, máquinas e implementos agrícolas para atender as 

necessidades das unidades. 2 1 1 1 - 
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DIRETRIZ 8 – Modernização da Gestão e Fortalecimento do Desenvolvimento Institucional 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Desenvolver e/ou implementar, gradativamente, rotinas, procedimentos e 
sistemas de gerenciamento acadêmicos e administrativos necessários ao 
apoio e desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e administração, 
nas unidades de Administração Central e Setorial da UFMS (demanda). 
(unidades atendidas)  

24 24 24 24 24 

Elaborar o Plano Diretor da Universidade. - 1 - - - 

Proceder à revisão e alteração da estrutura organizacional da Universidade 
(conforme demanda). 

1 1 1 1 1 

Proceder à revisão e adequação do Estatuto e do Regimento Geral da 
UFMS. 1 1 1 1 1 

Proceder à revisão e adequação de atribuições e competências das 
Unidades Organizacionais da UFMS (conforme demanda). 1 1 1 1 1 

Buscar a ampliação do quadro de servidores técnico-administrativos. 250 205 120 80 65 

Buscar a ampliação do quadro de docentes de acordo com as necessidades. 73 49 132 45 80 

Proceder aos estudos para criação e implantação de unidades acadêmicas e 
administrativas vinculadas às unidades da administração central e setorial 
(demanda). 

1 1 1 1 1 

Elaborar normas, procedimentos e rotinas para atendimento das 
necessidades dos sistemas acadêmico e administrativos da UFMS 
(demanda). 

1 1 1 1 1 

Proceder a autoavaliação institucional da UFMS. 1 1 1 1 1 

Aperfeiçoar a matriz de alocação de recursos OCC. 1 1 1 1 1 

Implantar sistema de avaliação e adequação continua do PDI-2010-2014. 1 1 1 1 1 

Aperfeiçoamento da Gestão 
Acadêmica e Administrativa 

Criar a Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do PDI 
2010-2014. 

1 - - - - 
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DIRETRIZ 9 – Capacitação e Qualificação dos Recursos Humanos e Qualidade de Vida 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Proceder ao levantamento das necessidades de treinamento e 
aperfeiçoamento e elaborar o Plano de Capacitação. 1 1 1 1 1 

Realizar cursos e treinamentos aos servidores (docentes e técnicos) da 
UFMS. 30 35 40 45 50 

Realizar cursos de educação continuada a servidores docentes e técnicos 
administrativos da UFMS. 4 4 4 4 4 

Capacitar docentes para o uso de metodologias inovadoras de ensino 
quanto à plataforma MOODLE, tanto no EAD como no presencial. 25 50 50 50 50 

Estruturar e implementar um projeto de capacitação de docentes para atuar 
no ensino para pessoas com necessidades especiais. 

1 - 1 - 1 

Realizar a avaliação de cursos e treinamentos oferecidos aos servidores da 
UFMS. 

1 1 1 1  

Realizar o processo de avaliação de desempenho dos servidores da UFMS. 1 1 1 1 1 

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

- 1 - 1 - 

Realizar encontros e eventos que propiciem qualidade de vida aos 
servidores da UFMS. 

10 12 15 20 22 

Capacitação e qualificação, 
avaliação e qualidade de 
vida dos servidores da 

UFMS 

Acompanhar periodicamente a saúde do servidor da UFMS. 1 1 1 1 1 
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DIRETRIZ 10 – Atendimento à Comunidade por meio da Assistência Médico-hospitalar e Laboratorial 
 

PERÍODO 
PROGRAMAS PREVISÃO DE METAS 

2010 2011 2012 2013 2014 
Ampliar o quantitativo de cirurgias geral/ginecológica (urgência e eletiva). 5.800 6.090 6.390 6.700 7.050 
Ampliar o número de internações eletivas/urgências. 10.150 10.670 11.200 11.750 12.350 
Ampliar consultas ambulatoriais. 99.280 104.250 109.450 114.900 120.650 
Ampliar consultas realizadas no Pronto Atendimento Médico e Maternidade.  22.495 23.620 24.800 26.040 27.342 
Realizar exames clínico-laboratoriais. 540.300 567.300 592.680 622.300 653.400 
Desenvolver e/ou implementar, gradativamente, rotinas e sistemas de gerenciamento 
médico-hospitalares e laboratoriais, além de procedimentos de média e alta complexidade, 
urgência e emergência no NHU. 

1 1 1 1 1 

Integrar o Hospital Universitário ao Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de 
Saúde – MS. 1 1    

Elaborar e aperfeiçoar o plano operativo anual e a contratualização dos serviços (SUS), em 
conformidade com o planejamento interno do NHU. 1 1 1 1 1 

Viabilizar plano voltado para a prevenção e o controle de doenças e agravos em 
conformidade com o perfil epidemiológico local e regional. 1 1 1 1 1 

Assistência 
Ambulatorial e 

Hospitalar 

Aumentar o número de leitos (27) de UTI. 3 - - - - 
Revitalizar, gradativamente, as unidades de atendimento médico-ambulatorial do NHU. 1 1 1 1 1 
Proceder a revitalização, gradativa, das áreas/espaços destinadas às internações coletivas 
do NHU. 1 1 1 1 1 

Revitalizar as unidades de apoio administrativo do NHU. 1 1 1 1 1 
Elaborar estudo e analisar a viabilidade de introdução de novas tecnologias em saúde. 1 1 1 1 1 
Buscar a ampliação do quadro de recursos humanos para o NHU, conforme proposto no 
REHUF. 404 276 228 106 101 

Ampliar, gradativamente, a estrutura física do Hospital Dia do NHU. 1 1 1 1 1 
Reformar o espaço físico do Serviço de Nutrição e Dietética do NHU. 1 1 1 1 1 
Adequar, gradativamente, a estrutura física do Hospital Universitário aos padrões 
determinados pela Vigilância Sanitária. 1 1 1 1 1 

Renovar e inovar, gradativamente, o parque de equipamentos médicos hospitalares do 
NHU. 1 1 1 1 1 

Promover a inovação tecnológica concernente à estrutura médico-hospitalar e 
administrativa do NHU. 1 1 1 1 1 

Reestruturação 
do Hospital 

Universitário   

Rever e propor a reestruturação organizacional do Hospital do NHU, conforme proposta 
apresentada no REHUF. 1 1 1 1 1 

Buscar a ampliação da oferta de vagas dos programas de residência médica. - 4 - - - Residência 
Médica Ampliar as vagas de residência multiprofissional nas áreas prioritárias de saúde. - 8 - - - 

Implantar sistema de avaliação de satisfação dos usuários e qualidade no atendimento. 1 1 1 1 1 
Melhorar o sistema de comunicação visual do Hospital. 1 1 1 1 1 

Humanização 
Hospitalar 

Elaborar e implementar treinamentos aos recepcionistas. 1 1 1 1 1 
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1.5 – Áreas de atuação acadêmica.  
 
Para concretizar sua missão e seus objetivos, a UFMS atua nas atividades 

acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços, firmando-se como 
instituição capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento da região e 
da sociedade brasileira. Assim, sua atuação abrange as seguintes áreas de 
conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 
Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias, 
Linguística, Letras e Artes. 

 
Fortalecendo as funções acadêmicas, científicas e sociais, a UFMS propicia e 

disponibiliza ao ser humano, por meio de seus cursos de graduação e seus programas 
de pós-graduação, presenciais e a distância, condições de atuar como força 
transformadora da realidade local, regional e nacional, assumindo o compromisso de 
construir uma sociedade justa, ambientalmente responsável, respeitadora da 
diversidade e livre de todas as formas de opressão ou discriminação. 
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2. PROJETO 
PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL 
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2.1 – Inserção regional, nacional e internacional 
 

O papel das universidades no desenvolvimento regional onde estão situadas vem 
recebendo atenção crescente nos últimos anos e está sendo considerado como um 
elemento chave no processo construtivo das atividades socioeconômicas e ambientais.  
Neste processo de intervenção, a UFMS está expandindo seus horizontes, com a 
implantação de novos Câmpus e ampliação do número de cursos de graduação e de 
programas de pós-graduação , combatendo o êxodo de estudantes para outras regiões 
e, especialmente, favorecendo o acesso ao ensino superior. 

 
 

É certo que a abrangência 
geográfica da UFMS, presente em 
onze municípios, como observado 
no mapa, tem atendido a uma 
demanda existente em todo o 
Estado de Mato Grosso do Sul, 
parte do oeste do Estado de São 
Paulo e uma boa parcela dos 
Estados de Mato Grosso, de 
Goiás, de Minas Gerais e do 
Paraná, além de países com que 
nosso Estado faz fronteira 
(Paraguai e Bolívia), porém ao 
fator “região” agrega-se uma 
gama variada de aspectos de 
ordem cultural, científica, 
econômica, educacional e social, 
concretizados nos cursos de 
graduação e pós-graduação que 
oferece. 

 
 

As particularidades que caracterizam o Estado de Mato Grosso do Sul e sua 
localização no Cone Sul têm gerado pesquisas e cursos de pós-graduação para atender 
a uma demanda oriunda de instituições públicas e privadas de ensino do Estado de 
Mato Grosso do Sul e de outros Estados e países circunvizinhos. 

 
Vista essa inserção de outra perspectiva, além do critério geográfico, considera-se 

o fato da UFMS ser uma Universidade Pública que oferece, também, ensino, pesquisa e 
extensão e assistência na área da saúde, principalmente pelo Núcleo de Hospital 
Universitário e pelas Faculdades de Medicina, Odontologia e pelos cursos relacionados 
à área de saúde, ações que demonstram o relevante papel da UFMS no cenário da 
região Centro-Oeste e do Estado de Mato Grosso do Sul, que, por sua extensão e 
localização geográfica, é um polo de desenvolvimento e promissor mercado de trabalho. 

 
A inserção regional também é verificada pelo Museu Arqueológico da UFMS que 

tem como meta institucional realizar pesquisas sobre o passado arqueológico de Mato 
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Grosso do Sul, buscando entender e explicar os diversos processos pretéritos de 
povoamento humano no território estadual, isto é, as origens e as relações homem-
ambiente na pré-história, bem como os processos etnoarqueológicos de formação das 
etnias indígenas que existiram e existem em Mato Grosso do Sul; pela Base de Estudos 
do Pantanal, posto avançado de apoio aos pesquisadores que desenvolvem atividades 
científicas no pantanal e na região e, ainda, pela Incubadora Mista de Empresas – 
Pantanal, que atua oferecendo suporte na implantação e formação de empresas, e pela 
Fazenda Escola, onde são realizadas pesquisas relacionadas à pecuária sul-mato-
grossense.  

 
Mato Grosso do Sul constitui-se num espaço que vem sendo mapeado em sua rica 

diversidade linguística-cultural e étnica, decorrente de um variado processo de 
povoamento determinante do desenvolvimento de variedades e variantes linguísticas e 
de práticas artístico-culturais heterogêneas, cujo estudo vem sendo propiciado, por 
exemplo, pelos cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais, Geografia, História, Letras e 
Música. 

 
Também se evidencia a preocupação da UFMS com a diversidade nos conteúdos 

curriculares, com a preservação ambiental, especialmente nos cursos de Geografia, 
Ciências Biológicas, do Ambiente e Turismo, promovendo um sólido entendimento das 
dimensões socioambientais e contemporâneas, cuja especificidade legitima a sua busca 
pela inserção local, regional, nacional e internacional. 

 
A interação com a sociedade pode ser vista nos atendimentos prestados pelos 

projetos dos cursos de Odontologia, Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e 
Educação Física, pela disseminação e transferência de conhecimentos mediante 
atividades de pesquisa e de extensão vinculadas a programas interdisciplinares, práticas 
de ensino, estágios curriculares e extracurriculares e de outras atividades 
complementares oferecidas à comunidade. 

 
Por outro lado, o Estado de Mato Grosso do Sul possui uma grande vocação 

pecuária, o que exige grande número de profissionais envolvidos nas cadeias de 
produção. Atualmente, o estado é o maior produtor de carne bovina do país e o Brasil o 
maior exportador do mundo. Considerando sua extensão territorial que abrange uma 
área de 357.138,9 km², correspondendo a 18% da região Centro-Oeste, com uma 
população de aproximadamente 25 milhões de bovinos IBGE (2006), há uma forte 
demanda de zootecnistas e médicos veterinários, espaço que pode ser preenchido pela 
atuação de profissionais formados em cursos da UFMS. 

 
Acrescente-se que, nos últimos anos, ocorreram inúmeras mudanças no cenário 

internacional e nacional, com questionamentos de algumas práticas de produção que 
levam a pecuária brasileira a novos caminhos. A produção de alimentos requer hoje 
tecnificação e práticas sustentáveis de manejo, para viabilizar e incentivar a certificação 
de origem dos produtos comercializados. A fim de atender às exigências do mercado 
interno e dos países importadores, tornou-se necessária a formação de um número 
maior de profissionais qualificados para a adoção de técnicas de manejo que atendam a 
essa demanda. A adequação das instalações, o manejo apropriado a cada sistema de 
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produção, o melhoramento genético das raças já domesticadas e de animais silvestres, 
bem como de produtos agrícolas, a nutrição e a alimentação dos animais, a produção de 
forragens e o gerenciamento do agronegócio são alguns campos que podem ser 
assumidos pelo zootecnista, pelo administrador, pelo médico veterinário, pelo 
agrônomo, para alavancar esses setores no Estado. 

 
Não bastassem essas observações, alguns condicionantes de ordem geográfica, 

econômica, política e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul demonstram a abertura 
de um leque de possibilidades de atuação profissional aos graduados (licenciados ou 
bacharéis) nos diversos campos das chamadas ciências humanas. Citam-se, nesse 
sentido, o intercâmbio direto do Estado com países vizinhos componentes do Mercosul, 
o intercâmbio com Estados vizinhos, a recente implantação do gasoduto Bolívia – Brasil 
e os esforços para inserir o Estado no circuito turístico nacional e internacional. 

Na área ambiental, a UFMS estabelece seu compromisso com a sociedade sul-
mato-grossense por meio dos cursos de Ciências Biológicas, da Geografia, de 
Engenharia Ambiental e das Ciências do Ambiente e dos programas de pós-graduação, 
que oferecem ferramentas e tecnologias de preservação e manutenção das 
características ecológicas típicas da região, solidificando o conhecimento dos complexos 
problemas e potencialidades dos ecossistemas, apresentando e implementando novos 
modelos de desenvolvimento sustentável, orientados por uma racionalidade ambiental e 
uma expansão anti-predatória das atividades turísticas e econômicas.  

No campo das Ciências Exatas, deve-se considerar o fato de que a formação 
adequada de mão-de-obra qualificada é fundamental e estratégica para o 
desenvolvimento de qualquer região do país e do mundo, seja para o domínio de novas 
tecnologias, na área das engenharias, da computação e da informática, ou para o 
desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas, com inserção regional, nacional e 
internacional, nas áreas de Matemática, Química e Física. 

 
A UFMS, atenta à sua finalidade de gerar, difundir e aplicar conhecimentos que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida do homem em geral e, em particular, 
do homem do Estado de Mato Grosso do Sul, aproveitando as potencialidades da 
região, tem se empenhado para minimizar diferenças sociais. Os cursos de Sistemas de 
Informação, Matemática e Ciência da Computação, por exemplo, desempenham um 
importante papel neste contexto, por meio de iniciativas que promovem a inclusão 
digital, com a oferta de cursos de informática básica, realização de provas e 
competições, além de projetos de suporte e estruturação de telecentros, em parceria 
com outras instituições. 

 
Podemos destacar, ainda, as ações desenvolvidas na área de Educação a 

Distância, cujos indicadores dão visibilidade quanto ao papel social representado pela 
UFMS nos vários municípios a que atende, especialmente de Bela Vista, Coronel 
Sapucaia, Paranhos e de Porto Murtinho, limítrofes com o país vizinho, o Paraguai, com 
uma população caracterizada pela diversidade de etnias e de línguas. Nesses 
municípios, os cursos oferecidos na modalidade a distância possuem alunos índios 
matriculados. Quanto ao atendimento a essa população, cabe ressaltar que foram 
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desenvolvidos dois projetos de extensão, um voltado para a escrita da língua Guarani e 
outro voltado para a valorização da expressão artística do povo Guarani-Kadwéu. A 
UFMS, por meio da educação a distância ainda desenvolve programas de formação 
continuada ou permanente na área de Educação e Saúde, oferecendo cursos para 
atender demandas específicas dos profissionais de saúde e também estimulando os 
alunos a participar de campanhas educativas para a população em geral. 

 
Em suma, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul concentra a 

expansão da Universidade Pública na região Centro-Oeste, suprindo a demanda 
regional de ensino superior público, na formação de profissionais qualificados e na 
promoção da inclusão social. 

 
No campo das relações internacionais, a UFMS considera estratégica a 

consolidação dos acordos de cooperação científica e tecnológica e dos intercâmbios 
acadêmicos e de interação cultural que possibilitam criar oportunidades de 
aprimoramento profissional e capacitação aos estudantes de graduação, graduados e 
pós-graduados.  

 
Neste contexto, foram firmados acordos formais de cooperação internacionais  

com  as seguintes instituições: Universidad Nacional de Linguistica San Juan Bosco – 
Argentina; Universidad de Alcalá – Espanha; Universidade de Córdoba – Espanha; 
Universidade de Carolina do Norte em Chapel Hill – Estados Unidos; Universidade da 
Geórgia- Estados Unidos; Universidade da Virgínia – Virginia Bioinformatics Institute – 
Estados Unidos; Universidade de Haute Bretagne Rennes – França; Universidade Denis 
Diderot – França; Universidade Estudos de Turim – Itália; Universidade de Coimbra – 
Portugal e Universidade de Zlin – República Tcheca. 

 
A UFMS também participa do EUBrazil, projeto institucional baseado em 

mobilidade com bolsas de estudo para alunos da graduação, graduados, doutorandos e 
pós-doutorandos, bem como professores e técnicos, envolvendo onze Universidades 
Brasileiras (USP, UNICAMP, UnB, UFMG, UFPE, UFPA, UFRGS, UFSC, UFRJ, UFMS 
e PUC-PR) e oito Universidades da Europa (Politécnico di Torino – Itália, CTU – Czech 
Technical university in Prague – República Checa, Grenoble Insitute of Technology – 
França, Instituto Superior Técnico, Lisboa – Portugal, KTH – Royal Institute of 
Technology of Stockholm – Suécia, Linguística de Milano – Itália, UPC – Universitat 
Linguística de Catalunya – Espanha, UPM – Universidad Politécnica de Madrid – 
Espanha).  

 
  A UFMS também participa do programa PEC-G em que é signatária de um 

Protocolo do Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Educação que concede 
vagas para alunos oriundos de países latino-americanos, de língua portuguesa e demais 
países em desenvolvimento, especialmente da África.  

 
Neste contexto entendemos que a internacionalização acadêmica é um eixo 

fundamental que complementa o ensino, pesquisa, e extensão e traz como resultado a 
qualificação institucional, contribuindo eficazmente para se criar a Universidade sem 
fronteiras. 
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2.2 – Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que 
norteiam as práticas acadêmicas da Instituição. 
 
 O projeto pedagógico institucional, que envolve a organização acadêmica, orienta 
o processo de ensino-aprendizagem, de forma a ser concebido como um espaço de 
formação plural, dinâmico e multicultural, fundamentado nos referenciais sócio-
antropológicos, epistemológicos, administrativos e pedagógicos em consonância com o 
perfil dos sujeitos acadêmicos. 
 
 Os aspectos operacionais da execução do projeto pedagógico institucional são 
flexíveis e dinâmicos, devendo ser continuamente discutidos pela comunidade da 
UFMS, através do PDI, para que todos os deus segmentos, em todas as suas 
dimensões, sejam de fato, agentes transformadores do projeto educativo da UFMS. O 
que se deve manter e garantir na execução do projeto pedagógico institucional é a 
consistência na ação pedagógica, a avaliação dos objetivos propostos e a unicidade 
filosófico-educacional do projeto pedagógico institucional, bem como o perfil do 
profissional que a UFMS deseja formar. A prática pedagógica deve se caracterizar pelo 
processo de ensino-aprendizagem em que o educador exerce a tarefa de provocar e 
orientar o desenvolvimento das potencialidades do educando. 
 
 De acordo com o Instrumento de Avaliação Externa das IES (INEP, 2006), três 
desafios devem ser superados pelas universidades na construção coletiva de seus 
projetos e planos: 
 

a) a conjugação do PPI – Projeto Pedagógico Institucional com os PPC – 
Projetos Pedagógicos dos Cursos, devendo ambos constituir um processo 
dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em constante interconexão;  

b) o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, em consonância com o PPI, 
deve apresentar a forma como a instituição pretende concretizar seu projeto 
educacional, definindo as metas a serem alcançadas nos períodos de tempo 
definidos; e 

c) o aperfeiçoamento contínuo desses planos, considerando os resultados dos 
processos de avaliação. 

 
 O projeto pedagógico institucional da UFMS norteia as ações educativas na 
busca de formar profissionais com visão mais humanista, que aja com ética e 
responsabilidade, empreendendo transformações organizacionais, sociais e de 
cidadania, atuando com eficiência e competência técnico-científica 
 
 Imbuída do papel de articuladora, orientadora, motivadora e inspiradora de 
atitudes e atividades, a UFMS empreende sua marca num contexto de democracia, 
responsabilidade e consciência social, diante de dois enfoques: “globalização”, impondo 
pensamento amplo, universal, e “individualização”, estimulando o desenvolvimento de 
competências para liderar, administrar e transformar o conhecimento em qualidade de 
vida. 
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 A trajetória ao longo da implementação do projeto pedagógico de cada curso se 
delineia na integração disciplinar horizontal e vertical, possibilitando ao acadêmico a 
assimilação dos conhecimentos envolvendo conteúdos com formação cidadã e técnico-
científicos, com espírito empreendedor. A Pró-Reitoria de Graduação da UFMS contribui 
para consecução dessa caminhada, com a função de assistência pedagógica aos 
cursos, enquanto a Avaliação Institucional busca uma melhor compreensão da evolução 
desse processo, identificando os problemas e realimentando propostas de soluções e 
melhoramentos. 
 
 A organização dos projetos pedagógicos dos cursos, tendo como orientação 
básica as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN´s, compreenderá um conjunto de 
atividades de ensino-aprendizagem, contemplando disciplinas obrigatórias, optativas, 
eletivas, atividades complementares, estágios e trabalhos de conclusão de curso, 
pressupondo-se outras definições teórico-metodológico-operacionais relativas aos 
estudos que devem ser realizados, concretizando-se no ato pedagógico. 
 
 A proposta de construir, coletivamente, uma Universidade pautada na ética, no 
respeito às diferenças, no diálogo e no compromisso da excelência, mais digna à vida 
humana baseia-se nos seguintes princípios básicos: 
 

a) a UFMS deve ser pública, gratuita e primar pela qualidade acadêmica com 
compromisso social; 

b) a autonomia pedagógica e administrativa da UFMS não deve descomprometer 
o poder público de suas responsabilidades educacionais; 

c) a gestão participativa viabiliza um efetivo desenvolvimento acadêmico e 
administrativo da instituição e torna realidade a idéia de transparência e ação 
coletiva; 

d) a Instituição deve desenvolver ampla oportunidade de pesquisa e extensão 
articulada nas diversas áreas do conhecimento, definindo políticas que 
consolidem as ações já existentes e possibilitem a abertura de novas linhas 
de ações em pesquisa e extensão; e 

e) a definição de uma política de avaliação institucional é indispensável, pois 
possibilita a tomada de decisões coletivas imprescindível à orientação de 
novos caminhos para os cursos oferecidos e para a gestão acadêmica da 
Universidade. 

 
 Partindo destes princípios básicos, foram definidos os seguintes princípios 
teórico-metodológicos gerais das ações educativas, sendo necessária a sua explicitação 
em todos os cursos de graduação da UFMS, quando da sua concepção: 
 

a) formação humanista, mantendo a especificidade do conhecimento; 
b) profissionalismo, ética, transparência e valorização de recursos humanos; 
c) construção de postura crítico-reflexiva; 
d) gestão participativa e inclusão social; 
e) universalidade do conhecimento e fomento à multidisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e interdisciplinaridade; 
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f) articulação da teoria com a prática, com valorização à pesquisa, incluindo-se o 
Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso; 

g) orientação para os estágios e para a participação em atividades de extensão; 
h) flexibilização curricular estabelecido na participação das atividades 

complementares, que atenda à diversidade de tendências, na área, e à 
pluralidade, no ensino; 

i) estimulo às práticas de auto-aprendizagem, estudo independente e autonomia 
do acadêmico com a explicitação das disciplinas semipresenciais e 
participação em cursos on-line; 

j) integração das disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas entre os cursos, 
quando possível; 

k) oferecimento de disciplinas a distância para os cursos de graduação 
presenciais, atendendo a legislação em vigor; 

l) sinergia com programas e atividades de pós-graduação; 
m) excelência, indissociabilidade e qualidade nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão; 
n) busca de atualização contínua dos projetos pedagógicos dos cursos; 
o) diversificação teórico-metodológica, que tenham como foco a aprendizagem, 

tomando o trabalho prático como forma de ação transformadora da natureza e 
de constituição da vida social; e 

p) a formação humanística e visão global que habilite seus alunos a 
compreender o meio-social, político, econômico e cultural onde está inserido, 
e a tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente. 

 
 Tais princípios acompanham as tendências educativas atuais, redefinindo as 
competências dos docentes, ou seja, que estes detenham um perfil inovador, aberto a 
mudanças e ao aprendizado permanente, capaz de trabalhar em equipe, apto a 
construir, executar e avaliar projetos educacionais. 
 
 Para a consecução de proposição nesse nível é requerida uma concepção de 
matriz curricular cuja essencialidade seja a compreensão pelo acadêmico do que se 
passa no mundo e das formas de agir e atuar nele. Assim, a organização curricular 
necessária à UFMS deve se constituir nas ferramentas/instrumentos indispensáveis ao 
processo de desvelamento da realidade. 
 
 Para tanto, se faz necessário à UFMS lançar mão, sabiamente, da autonomia 
didática e da flexibilidade estrutural e pedagógica conquistadas pela LDB/96, de forma a 
pautar sua organização curricular, contemplando a captação da “espinha dorsal” de 
cada área de conhecimento e/ou de atuação profissional; a compreensão dos processos 
de assimilação/apropriação do conhecimento, e o domínio dos processos pelos quais se 
exerce a ação mediadora entre conhecimento e sua assimilação/apropriação.  
 
 Nesse sentido, e na perspectiva de superação da simples tarefa de compor uma 
matriz curricular a partir de “agrupamento de disciplinas isoladas”, é que as alternativas 
de proposições curriculares definidas pelos colegiados de cursos devem deixar claro o 
modo como pretende articular o ensino, a pesquisa e a extensão, numa dimensão 
indissociável, na qual acadêmicos e professores possam ser engajados num processo 
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de composição de diagnóstico de sua região de influência, do qual derivariam projetos 
de pesquisa, envolvendo descobertas e recriações, além de programas de extensão, 
ensejando intervenção/inserção na comunidade/sociedade.  
 
 A matriz curricular será vista, assim, como um campo de produção de significados 
que promovam a socialização dos conhecimentos trabalhados nas diversas disciplinas 
ao mesmo tempo em que permitem a formação de personalidades e subjetividades. 
 
 Propõe-se, dessa forma, a UFMS uma tarefa exigente: a ruptura da centralidade 
dos elementos cognitivos e de informações na formação do saber, a estruturação de um 
novo sistema de valores educacionais, a mudança dos valores individuais e, em 
consequência, globais, sociais e de mercado. 
 
 Tal postura, naturalmente, se constitui reflexo da concepção político-metodológica 
que se quer participativa e democrática, na qual a extensão implica o próprio ensino e 
pesquisa, desenvolvidos numa perspectiva de ação-reflexão-ação, em que a concepção 
de ensino se constrói na elaboração do conhecimento (pelos acadêmicos), resultante do 
confronto com a realidade concreta, enquanto a pesquisa se constrói da sistematização 
dessa prática que resulta em novos conhecimentos significativos.  
 
 O desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão de forma indissociável, 
como princípio da ação educativa institucional da UFMS, vai ao encontro da superação 
da dicotomia existente entre produção do saber e a sua socialização, bem como deixa 
clara a opção política de atendimento às demandas sociais da maioria da população, 
efetivando a transformação social e a formação da cidadania que se quer. Focada 
nesses princípios norteadores, a UFMS busca incorporar aos seus cursos abordagens 
que busquem: 
 

a) a recíproca interação com a sociedade caracterizada pela ação educativa e 
desenvolvimento econômico–social sustentáveis, reafirmando o seu 
compromisso como o aprimoramento da formação humana, cidadã e 
profissional; 

b) a construção coletiva traduzida na intenção e prática de cada segmento 
institucional, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e 
integração, globalidade e especificidade; 

c) a construção permanente da excelência da qualidade de ensino: entendida e 
incorporada como processual e cotidiana nos cursos de graduação presencial, 
à distância e pós-graduação, indagando continuamente sobre o tipo de 
sociedade que temos e queremos, a função dos cursos superiores frente às 
novas relações sociais e de produção, e sobre o perfil do profissional a formar 
frente às exigências do mercado de trabalho; 

d) a unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de 
professores e acadêmicos em atividades em diferentes contextos do processo 
ensino/aprendizagem; 

e) as atividades de extensão voltadas para seus aspectos fundamentais, quais 
sejam, tornar a coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do 
ensino e da pesquisa, socializando o saber; e 
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f) o desenvolvimento de matriz curricular contextualizada e circunstanciada, 
expressão da concepção de conhecimento como atividade humana 
processualmente construída na produção da vida material. 

 
 Portanto, ensino, pesquisa e extensão constituem aspectos indissociáveis da 
ação educativa, que se traduzem em um conceito emergente de sala de aula, que não 
se limita ao espaço físico da dimensão tradicional, mas compreende todos os espaços 
dentro e fora da Instituição em que se realiza o processo histórico-social, com suas 
múltiplas determinações, passando a expressar num conteúdo 
interdisciplinar/transdisciplinar, como exigência decorrente da própria prática. A garantia 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão apresentam-se como condição 
básica para a definição de metas e ações que serão priorizadas pela Instituição. Espera-
se que os aspectos políticos, filosóficos e teórico-metodológicos subjacentes ao 
presente texto definam, entre outros pressupostos, as concepções de processos de 
ensino e de aprendizagem, das matrizes curriculares dos cursos de graduação, de 
planejamento e de avaliação do ensino da UFMS. 
 
 

2.3 – Políticas de Ensino (presencial e a distância). 
 

 
a) Políticas de Ensino de Graduação  

 A questão da oferta dos cursos superiores de graduação coloca-se em duas 
dimensões indissociáveis: na qualidade da formação acadêmica a ser oferecida e na 
quantidade de profissionais necessários para atender às demandas de crescimento 
sustentável para o país. É imprescindível situar a educação superior como modalidade 
de formação que possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar 
conhecimentos a partir de uma postura dialógica com a realidade.  
 
 Traduzidas no seu Projeto Pedagógico, as políticas de ensino da UFMS se 
constituem em um desafio, tanto teórico-conceitual, quanto metodológico. As políticas e 
diretrizes do ensino de graduação da UFMS, amparadas na Legislação Nacional, 
fundamentam-se, principalmente, na interdisciplinaridade e formação da cidadania, 
tendo como principais indicadores a articulação entre as áreas do conhecimento e a 
qualidade das relações interpessoais, resultando na socialização do conhecimento. 
 
 Com ênfase em tais pressupostos, essas políticas baseiam-se em princípios de 
cientificidade, criatividade, criticidade, iniciativa, dinamicidade, inspirando e agilizando 
ações que possibilitem a oferta de uma educação que proporcione ao homem melhores 
condições de agir diante dos desafios que se lhe apresentam a cada circunstância de 
vida. 
 

A UFMS, atenta ao paradigma emergente e, em consequência, às novas 
metodologias de apropriação e produção do conhecimento, o processo de formação 
integral e profissional, articulado com a pesquisa, com estímulo ao estudo e intervenção 
nas questões regionais, busca orientar suas ações por critérios de qualificação do 
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trinômio ensino, pesquisa e extensão, interdisciplinar, observando a flexibilidade 
orgânico-operativa, tomando como referência essencial a avaliação permanente. Nesse 
sentido, para que se cumpra efetivamente o papel da Universidade almejada, é preciso 
adotar uma metodologia que possibilite uma redefinição constante de conceitos e linhas 
de ação e criação de novas práticas pedagógicas. O fazer pedagógico da UFMS revela 
sua decisão de romper com a abordagem fragmentada do conhecimento, ao trabalhar 
na superação das dicotomias entre ciência-tecnologia e teoria-prática, na pesquisa 
como princípio educativo e científico, nas ações de extensão como forma de diálogo 
permanente com a sociedade. 

 
 O compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade se traduz, 
prioritariamente, na consolidação dos cursos de graduação já existentes, para que 
possam atingir a qualidade e excelência na formação dos acadêmicos. Busca-se uma 
atualização contínua das matrizes curriculares em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais – DCN´s que estabelecem parâmetros para o Ensino Superior, 
as quais possibilitaram a flexibilização dos currículos para atender às necessidades 
contextuais dos locais onde se inserem tais instituições, sem, no entanto, perder de vista 
a sua articulação com a realidade global da qual faz parte.  
 
 O uso das tecnologias de informação e de comunicações favorece a geração e 
socialização de novos conhecimentos. Novos modelos educacionais devem ser criados 
ou incorporados, visando não apenas realizar pesquisas na aplicação de novas 
tecnologias no ensino presencial, mas também desenvolver programas interativos à 
distância na graduação, pós-graduação e extensão, bem como projetos e programas 
que envolvam a utilização de ambientes virtuais que facilitem o processo de ensino-
aprendizagem, fortalecendo as ações educativas da UFMS. 
 
 Para atingir seus objetivos, a proposta pedagógica da UFMS está embasada na 
visão de uma instituição comprometida com a educação integral do acadêmico, 
adotando como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo de toda a vida”, 
conforme apresentado pela UNESCO/1999, no Relatório da Comissão Internacional 
sobre a educação para o Século XXI, no qual, a educação precisa ser concebida a partir 
de quatro pilares: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser”, indicando que a função de uma instituição de ensino, em qualquer uma 
das suas modalidades, deve estar voltada para a realização plena do ser humano, de 
modo a contribuir para o exercício de uma cidadania mais consciente e para a prática de 
valores éticos, pessoais e profissionais na sociedade. 
 
 Sobre essa perspectiva, a educação proporciona ao indivíduo um conhecimento 
dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmo, capacitando-o para o exercício 
profissional em tempos de mudanças (civilização cognitiva). 
 

Como políticas de ensino de graduação da UFMS, destacam-se: 
a) ampliação do universo de atividades da UFMS nas suas várias frentes de 

atuação, mediante métodos inovadores de participação no processo de 
ensino-aprendizagem; 

b) desenvolvimento do ensino de graduação público, gratuito e de qualidade; 
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c) busca da excelência acadêmica e expansão da oferta de cursos superiores de 
graduação presencial e a distância, ao maior número de cidadãos, tendo por 
base a análise de demandas e de tendências da sociedade; 

d) capacitação inicial e continuada do corpo técnico-administrativo em educação 
e docente da UFMS, com o intuito de propiciar as condições suficientes para o 
desenvolvimento das atividades pedagógicas de ensino presencial e da oferta 
da educação a distância; 

e) modernização da oferta dos cursos de graduação com a utilização das mais 
variadas formas de tecnologias e metodologias. (20% ensino a distancia, 
interdisciplinaridade, mobilidade); 

f) universalização do ensino, com inclusão social, assegurando a permanência 
com oportunidades educacionais, aliadas à diversidade e heterogeneidade de 
sua clientela; 

g) a consolidação do processo de gestão democrática na Instituição; 
h) a implantação de programas de avaliação institucional em todas as instâncias, 

com vistas a possibilitar a viabilização de correções, mudanças, de forma 
sistemática e sistêmica; 

i) a autoconstrução de sujeitos éticos e autônomos; 
j) implantação e fortalecimento do intercâmbio sócio-cultural-educativo com 

organizações locais, regionais, nacionais e estrangeiras; e 
k) atendimento às demandas locais e regionais. 

 
 Nesse sentido, as políticas de ensino, em sintonia com as políticas de pesquisa e 
extensão institucionais, atuam permanentemente em prol da expansão de vagas 
(modalidades presenciais e a distância), da oferta de novos cursos (licenciaturas, 
bacharelados e tecnológicos) e da proficiente utilização da infraestrutura (oferta de 
cursos em turnos diversos, aprimoramento do sistema de ingresso e controle 
acadêmico). 

 
  Com base no desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias de ensino, 
pretende-se estimular o aprimoramento da ação ensino-aprendizado com vistas a 
promover a solidificação do conhecimento em todas as suas manifestações, ao mesmo 
tempo em que o fortalecimento das políticas de ensino possibilita o  estabelecimento de 
parcerias para a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios, o oferecimento 
de melhor ambiência estudantil (com a projeção de melhoria dos espaços de 
convivência, como bibliotecas, laboratórios, salas de aulas, espaços compartilhados 
multimídia, etc.) e no implemento, dentro do possível, de uma infraestrutura favorável à 
otimização do desempenho acadêmico. 
 
 
b) Políticas para o Estágio e atividades complementares 
 
 A adequada articulação entre ensino, pesquisa e extensão é condição básica 
para a sustentabilidade da Universidade. A formação do acadêmico será concebida na 
perspectiva de aluno-pesquisador e aluno extensionista, desenvolvendo competências 
para empregar seu conhecimento no contexto social e buscar atualização contínua.  
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 Os estágios, obrigatórios e não obrigatórios, devem ser desenvolvidos como uma 
prática articulada à extensão e à pesquisa, a fim de que o acadêmico vivencie as 
diversidades locais sociais do contexto em que está inserido, preparando-o para o 
enfrentamento profissional.  
 
 A política do ensino de graduação da UFMS contempla também atividades 
complementares, como forma de promover a flexibilidade curricular, representadas por 
seminários de atualização, colóquios de discussões, projetos de extensão, programas 
de iniciação científica, monitoria de ensino, participação em atividades do grupo PET e 
PIBID, além de congressos e outros eventos que assegurem a interdisciplinaridade e a 
articulação do mundo acadêmico com o mundo do trabalho. 
 
 Com o objetivo de concretizar as políticas de estágio e o desenvolvimento de 
atividades complementares, serão fomentadas as seguintes políticas: 
 

a) aperfeiçoamento de programas de iniciação científica na Instituição, de modo 
a absorver um maior número de acadêmicos e aumentar o reconhecimento 
interno e externo dos trabalhos realizados na forma de estágios; 

b) instituição do estágio não obrigatório como proposta de investigação científica, 
que poderá ser atribuída carga horária para cumprimento de atividades 
complementares no item de pesquisa; 

c) aproximação dos acadêmicos da graduação junto aos alunos de pós-
graduação mediante a criação de grupos de pesquisa e de atividades 
compartilhadas; 

d) incentivo de projetos de aperfeiçoamento de propostas inovadoras de ensino 
através de parcerias entre a graduação e a pós-graduação, criando e 
implementando experiências metodológicas renovadas (estágio docência); 

e) incentivo nas diferentes áreas de atividades sistemáticas de pesquisa e 
extensão atentas às demandas da comunidade, dedicadas ao benefício 
coletivo, capazes de dar prioridade às práticas voltadas ao atendimento das 
necessidades sociais emergentes; 

f) adoção, na política institucional de ensino e em suas articulações com a 
extensão e a pesquisa, de eixos temáticos que se refiram a problemas sociais, 
econômicos e culturais. 

 
 Considera-se, portanto, que é necessária a organização interna da Instituição, em 
coerência com suas políticas e seus objetivos e em favor de sua interação com o 
contexto global da sociedade, afim de criar condições para a implementação de práticas 
acadêmicas decorrentes de estágios e atividades complementares que revertam em 
benefício social. 
 
c) Política de avaliação do ensino de graduação 
 
 A visão tradicional que considera exclusivamente os conteúdos ministrados nas 
disciplinas curriculares na prática da avaliação, restringe e compartimenta os campos de 
estudos propostos pela legislação educacional vigente, fundamentado nos princípios 
preconizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN/96, os 
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quais consistem de: autonomia, identidade, integração, diversidade, interdisciplinaridade 
e contextualização. 
 
 O processo de acompanhamento dos resultados da aprendizagem busca definir 
novas dimensões e funções que convergem para uma tomada de consciência, por parte 
da comunidade acadêmica, de que avaliar implica uma reflexão crítica sobre a prática 
pedagógica (objetivos, procedimentos, instrumentos, intenções), os avanços, as 
dificuldades, a efetiva aprendizagem, enfim, um contínuo exercício de (re)pensar e um 
constante (re)criar de todos os atores envolvidos no ato de ensino-aprendizado. 
 
 Tomando por base as ideias e concepções acima preconizadas, a avaliação não 
se restringe a um julgamento seletivo, mas é concebida como um conjunto de situações, 
observações, procedimentos, ações e análises que sustenta e realimenta a prática 
pedagógica, para torná-la concretamente educativa, comprometida com a formação e 
como processo de aprendizagem individual e coletivo, de forma investigatória, dialógica 
e construtiva. 
 
 Tomar a avaliação nessa perspectiva e com essas dimensões requer de todos o 
compromisso com a aprendizagem real, com o sucesso do aluno, com a eficiência e 
eficácia das práticas metodológicas, com uma ampla e profunda análise das 
informações, dos resultados e das observações que compõem o processo em todos os 
seus tempos e espaços. 
 
 A concepção de avaliação proposta pela UFMS tem caráter formativo, processual 
e contínuo, que deverá estar aliada a uma prática educacional ética e a um processo 
pedagógico compartilhado, que possibilitará o conhecimento da realidade, a crítica, a 
criação coletiva de soluções e os encaminhamentos que qualificarão cada vez mais o 
processo pedagógico e as suas respectivas práticas educativas. O processo sempre 
será de diagnóstico contínuo com ações imediatas para resolução e correção dos rumos 
(caráter auto-regulatório), preponderando os aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, contribuindo para a construção do conhecimento do acadêmico e de sua 
autonomia intelectual, tendo como base a concepção que a avaliação acolhe uma 
situação, para, a partir dela, ajuizar a sua qualidade, com o objetivo de oferecer suporte 
de reflexão e mudança. Como ato diagnóstico, tem como fundamentação a inclusão, a 
partir da avaliação de atos, situações, pessoas, proporcionando a tomada de decisão, 
no sentido de criar condições para obtenção de um melhor rendimento daquilo que se 
esteja buscando ou construindo.  
 
 A avaliação diagnóstica deverá se apoiar numa variedade de técnicas,  
instrumentos e acompanhar os processos de ensino e aprendizagem em diferentes 
momentos de sua realização, identificando erros, dando sugestões e explicações 
complementares, revisando sempre as ações tendo em vista a continuidade e o 
aperfeiçoamento do processo.  
 
 Para existir uma avaliação formativa será necessário romper com os modelos 
tradicionais e quantitativos. A avaliação será considerada formativa quando, a partir das 
dificuldades analisadas existir a consciência de resolvê-las no momento em que 
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acontecem as dificuldades (autorregulação). Em um sentido mais prático, a avaliação 
formativa deverá ser caracterizada por desencadear situações de autorregulação do 
discente, ou seja, de se reconhecer que está cometendo um “erro”, já durante o próprio 
percurso de aprendizagem, sem a necessidade de se finalizar o processo para então 
diagnosticar e corrigir em uma próxima etapa. Para que realmente seja feita uma 
avaliação formativa, deveremos observar se as correções das situações de “erro” são 
feitas de forma imediata. 
 

A construção de critérios de avaliação de modo compartilhado é fundamental 
para que se compreendam os propósitos do ensino e da aprendizagem. O fundamental 
é ter clareza da aprendizagem a ser perseguida e da possibilidade dos discentes 
compreenderem o seu próprio processo de aprendizagem, exercitando a autoavaliação. 
A avaliação formativa de diagnóstico e contínua deverá estar vinculada ao projeto 
pedagógico de cada curso. 
 
 

2.4 – Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 

A pesquisa na UFMS tem como princípio fundamental estimular o 
desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho 
de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas matrizes 
curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia, do conhecimento, da cultura. As ações de pesquisa contam com um ainda 
discreto apoio e incentivo à participação dos docentes e discentes em eventos 
científicos, bem como na divulgação dos trabalhos produzidos na UFMS. 

 

A Pós-graduação foi contemplada com o III Plano Nacional de Pós-Graduação – 
PNPG 2005/2010, elaborado pelo MEC/CAPES e adotado pela UFMS, cujo princípio de 
sistema educacional é tido como um fator estratégico no processo de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural da sociedade brasileira. Ele representa uma referência 
institucional indispensável à formação de recursos humanos altamente qualificados e ao 
fortalecimento do potencial científico-tecnológico nacional. Cabe à pós-graduação a 
tarefa de formar os profissionais aptos a atuar, nos diferentes setores da sociedade e 
capazes de contribuir, a partir da formação recebida, para o processo de modernização 
do País. É no interior do Sistema Nacional de Pós-Graduação que, basicamente, ocorre 
a atividade da pesquisa científica e tecnológica brasileira. Os objetivos desse plano 
foram: 

a) a consolidação e a melhoria do desempenho dos cursos de pós-graduação; 
b) a institucionalização da pesquisa nas universidades, a fim de assegurar o 

funcionamento da pós-graduação; 
c) a integração da pós-graduação ao setor produtivo. 
 
O III PNPG, além das diretrizes e das recomendações gerais para a pós-

graduação e a pesquisa, trouxe medidas específicas para a institucionalização da 
pesquisa, entre os quais, destacam-se: os orçamentos das universidades, verbas 
específicas para a pesquisa e a pós-graduação; a reestruturação da carreira docente, a 
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fim de valorizar a produção científica tanto para o ingresso como para a promoção da 
docência; o planejamento e a ampliação dos quadros universitários; a institucionalização 
da atividade sabática e o fortalecimento do estágio pós-doutoral, além de efetuar a 
atualização das bibliotecas e das informações científicas e de laboratórios. 

 
As relações entre ciência, tecnologia e setor produtivo são também tratadas de 

modo a considerar essas dimensões de uma forma integrada. 
 
  Embora já tratada em planos anteriores, a desigualdade regional é enfatizada 

neste último plano, mostrando a necessidade de que as instituições de ensino e de 
pesquisa de regiões menos desenvolvidas do País recebam maior atenção, sobretudo 
na formação e na fixação de recursos humanos. 

 
De acordo com o Plano Pedagógico Institucional (PPI) da UFMS, aprovado pelo 

Conselho Universitário em maio de 2009 (cf. Res. 27/2009), 
 

A UFMS tem expandido sua missão por meio do aprimoramento das ações de gestão, ensino, 
pesquisa e extensão. Essa expansão está traduzida pela qualificação do corpo docente em 
aprimoramento constante, participação em programas de pós-graduação stricto sensu, aumento da 
produção científica, abrangência regional dos serviços por meio de projetos de extensão.  

 

Em face dessa missão, os cursos de pós-graduação da UFMS têm papel 
importante na formação de recursos humanos especializados para as atividades de 
ensino e de pesquisa, bem como para atuar no mercado de trabalho de modo geral. 
Além da preocupação em criar condições para oferecer um ensino de graduação de 
qualidade, há o fomento para ações que visem articular a graduação com a pesquisa e a 
pós-graduação.  

 
Nesse processo, o PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica), centrado na iniciação científica de alunos de graduação em todas as áreas 
do conhecimento, tem papel preponderante no incentivo e na formação de novos 
pesquisadores e na proposição de novos programas de pós-graduação stricto sensu. 
Atividade ou conjunto de atividades desenvolvidas pelo acadêmico de graduação, 
orientadas por um professor, visando iniciar o acadêmico no campo da pesquisa 
científica e da produção científica, propiciando-lhe condições para o efetivo 
aproveitamento do potencial acadêmico em produção científica, o PIBIC oferece, a 
médio e a longo prazo, o estímulo ao desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica.  

 
Isto posto, pretende-se garantir a inserção de eixos de pesquisa nas matrizes 

curriculares e nas temáticas. Ao mesmo tempo, há o incentivo à titulação dentro de seus 
quadros, com o objetivo de avançar na qualificação acadêmica e científica, contribuindo 
para o aprimoramento de profissionais que prestarão serviços à comunidade. 

 
No que se refere à regionalização da pesquisa e da pós-graduação, é necessário 

a percepção de que, embora exista carência de pesquisadores em muitas áreas 
relevantes, é imprescindível priorizar aquelas que dizem respeito às características e 
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aos problemas específicos da região, sem perder a perspectiva que a ciência é 
universal. 

 
Os temas prioritários de estudo a serem considerados nas pesquisas deverão 

levar em conta a caracterização do bioma cerrado e de florestas semidescíduas 
presentes em Mato Grosso do Sul. 

 
Neste sentido, são fundamentais os investimentos na formação e na constante 

capacitação de doutores/pesquisadores nas áreas de Ecologia e Conservação, Biologia 
Vegetal, Biologia Animal, Engenharia e Tecnologias Ambientais, visando ao manejo 
adequado e à preservação de áreas ecologicamente importantes. Além disso, torna-se 
urgente a criação de novos grupos de pesquisa e o fortalecimento dos já existentes que 
estejam voltados para a preservação da cultura indígena e pantaneira, tão importantes 
para registro da riqueza cultural do Estado. 

 
Por outro lado, a região dos Cerrados é uma das maiores reservas de terra do 

mundo capaz de suportar imediatamente a produção de cereais e a formação de 
pastagens. Atualmente, indústrias têm-se instalado no Estado, especialmente no 
município de Três Lagoas, na divisa com o Estado de São Paulo, como a International 
Paper, a Votorantim Celulose e Papel e a Petrobrás Fertilizantes. Existe, portanto, um 
interesse crescente na qualificação na área de administração em duas vertentes: uma 
voltada para as demandas dos parques industriais em ascensão e outra voltada para a 
economia regional tradicional, na área de agronegócios, agronomia e ciência animal. 

 
Também não se pode deixar de lado a extensa faixa de fronteira de Mato 

Grosso do Sul com os países vizinhos, Paraguai e Bolívia. O intercâmbio não somente 
econômico com esses países, mas também as trocas linguísticas, literárias e culturais 
devem estar na pauta das pesquisas da UFMS e na estruturação de programas de pós-
graduação stricto sensu que envolvam planos de cooperação internacional. 

 
Do ponto de vista de serviços diretos prestados à comunidade, existe grande 

deficiência de doutores nas três grandes áreas: Ciências da Saúde, Ciências Humanas 
e Ciências Exatas. Na saúde, as deficiências recaem sobre: medicina, farmácia, 
enfermagem, odontologia, fisioterapia, educação física e psicologia. Na área das 
humanidades, os cursos mais deficitários, com referência a doutores, são: direito, 
Contabilidade, Administração, história, geografia e educação. Já nas exatas, a UFMS 
carece de doutores em: engenharia civil, engenharia elétrica e ciências da computação. 

 
A transferência de tecnologia tem um papel fundamental como ponte entre o 

conhecimento gerado na instituição e o setor produtivo, contribuindo para uma produção 
regional mais elevada e mais eficiente. Este processo proporcionará um aumento na 
capacidade das empresas do Estado em absorver mão-de-obra qualificada, criando 
novas oportunidades de empregos e estímulo à canalização de recursos para as 
atividades desenvolvidas na Instituição. 

 
A UFMS, visando proteger seus conhecimentos, criou a Agência de Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia (APITT). No próximo quinquênio, as metas 
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são de expansão e consolidação desta agência, estimulando nossos pesquisadores a 
desenvolver projetos que envolvam inovações tecnológicas. Uma ferramenta importante 
para a expansão destas atividades é a incubadora de empresas da UFMS, que terá 
papel de destaque na evolução e disponibilização para o mercado, de processos e 
produtos tecnológicos desenvolvidos por nossos pesquisadores, empresários ou pela 
comunidade em geral.  

  
Considerando que a pós-graduação é o resultado do princípio integrador dos 

diversos níveis educacionais e representa o vértice dos estudos, constituindo-se num 
sistema especial de cursos que se propõe atender às exigências da investigação 
científica e da capacitação docente e mercadológica, foram definidos os princípios que 
nortearão a política institucional de pesquisa e pós-graduação: 

 

a) estímulo à capacitação de docentes e de técnicos administrativos da UFMS, 
visando à melhoria na qualidade do ensino de graduação e de pós-graduação, 
bem como à consolidação da pesquisa científica; 

b) estabelecimento de políticas de ampliação de vagas, buscando profissionais 
doutores/pesquisadores, com formação voltada para às necessidades dos 
programas de pós-graduação; 

c) contribuição para a formação de pesquisadores, atendendo especialmente às 
necessidades setoriais e regionais da sociedade, particularmente comprometidos 
com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul; 

d) expansão da Pós-Graduação, com a implantação de novos programas stricto 
sensu (Mestrado e Doutorado) e a consolidação dos já existentes, de acordo 
com as metas definidas no PAPG (Reuni da Pós-Graduação), promovendo a 
melhoria dos indicadores da pesquisa e da pós-graduação; 

e) apoio às atividades de pesquisa, com recursos para manutenção de programas, 
projetos e grupos de pesquisa; 

f) incentivo à elaboração de projetos inter e multidisciplinares, com o objetivo de 
captar recursos junto às agências de fomento externas e de estimular parcerias 
entre docentes e outras instituições para além da UFMS; 

g) viabilização de programas e de projetos de cooperação técnico-científica e o 
intercâmbio de docentes no País e no exterior; 

h) fixação de pesquisadores seniores e consolidação de grupos de pesquisa em 
Mato Grosso do Sul; 

i) ampliação do acervo bibliográfico técnico-científico na UFMS; 
j) modernização dos mecanismos de articulação entre pesquisa, ensino de 

graduação e extensão, por meio de programas e de projetos conjuntos de 
qualidade e de visibilidade no País e no exterior; 

k) expansão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, visando à 
expansão da interface entre ensino de graduação, pesquisa e pós-graduação; 

l) incentivo a cursos lato sensu de atualização e de capacitação; 
m) incentivo ao desenvolvimento de processos tecnológicos e de inovação; 
n) incentivo a projetos e a programas voltados para o eixo universidade-empresa; 
o) incentivo a projetos de inovação tecnológica e à criação de cursos lato sensu e 

stricto sensu voltados para o tema do item anterior; 
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p) apoio ao desenvolvimento e expansão da incubadora de empresas da UFMS; 
q) consolidação de programas voltados para o desenvolvimento regional e a 

contextualização social da pesquisa. 
 

2.5 – Políticas de Extensão e Assuntos Estudantis 
 

O maior compromisso social da UFMS é a construção de uma sociedade mais 
justa, cujos pressupostos básicos estabelecem um novo e diverso mercado de relações, 
novas formas de organização e de critérios e qualidades fortalecidas no ser humano.  
Neste sentido, a extensão universitária é o principal eixo institucional capaz de articular 
e imprimir um novo rumo à universidade brasileira e de contribuir significativamente para 
a mudança da sociedade. É importante salientar que sua função política é 
fundamentada no diálogo horizontal universidade-sociedade para construção de uma 
Universidade Humanística.  

 
A conceituação sobre extensão universitária assumida expressa uma postura da 

Universidade diante da sociedade em que se insere, estimulando sua função básica de 
produtora e de socialização do conhecimento, visando à intervenção na realidade, 
possibilitando acordos e ação coletiva entre universidade e população.  Hoje, 
nacionalmente, a extensão universitária é dimensionada como filosofia, ação vinculada, 
política, estratégia democratizante, metodologia, sinalizando para uma universidade 
voltada para os problemas sociais com o objetivo de encontrar soluções através das 
pesquisas básica e aplicada, visando à realimentação do processo ensino-
aprendizagem como um todo, intervindo na realidade concreta.  
 

Ao se afirmar que a Extensão é parte indispensável do pensar e fazer 
universitários assume-se uma luta pela institucionalização dessas atividades, tanto do 
ponto de vista administrativo como acadêmico o que implica a adoção de medidas e 
procedimentos que redirecionam a própria política das universidades.  E ao reafirmar o 
compromisso social da Universidade como forma de inserção nas ações de promoção e 
garantia dos valores democráticos, de igualdade e desenvolvimento social, a extensão 
se coloca como prática acadêmica que objetiva interligar a Universidade, em suas 
atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da sociedade.  
 

A UFMS estimula e adota os seguintes princípios básicos da extensão 
universitária: 
 

a) a ciência, a arte e a tecnologia devem alicerçar-se nas prioridades do local, da 
região e do país; 

b) a universidade não pode se imaginar proprietária de um saber pronto e 
acabado que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente 
porque participa dessa sociedade, a instituição deve estar sensível a seus 
problemas e apelos, quer através dos grupos sociais com os quais interage, 
quer através das questões que surgem de suas atividades próprias de ensino, 
pesquisa e extensão; 
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c) a universidade deve participar dos movimentos sociais, priorizando ações que 
visem à superação das atuais condições de desigualdade e exclusão 
existentes no Brasil; 

d) a ação cidadã das universidades não pode prescindir da efetiva difusão dos 
saberes nelas produzidos, de tal forma que as populações, cujos problemas 
tornam-se objeto da pesquisa acadêmica, sejam também consideradas sujeito 
desse conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso às informações 
resultantes dessas pesquisas; 

e) a prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, científico, 
filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, devendo ser 
encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a 
partir da realidade e sobre a realidade objetiva, produzindo conhecimentos 
que visem à transformação social; 

f) a atuação junto ao sistema de ensino público deve se constituir em uma das 
diretrizes prioritárias para o fortalecimento da educação básica através de 
contribuições técnico-científicas e colaboração na construção e difusão dos 
valores da cidadania.  

 
O Plano Nacional de Extensão Universitária define quatro diretrizes, que são o 

alicerce da Política de Extensão Universitária da UFMS: 
 

Impacto e transformação: por meio da Extensão, propõe-se uma relação, entre 
universidade e outros setores da sociedade, que seja transformadora, instrumento de 
mudança em busca de melhoria da qualidade de vida, aliada aos movimentos sociais de 
superação de desigualdades, de exclusão e fomentadora do desenvolvimento regional e 
de políticas públicas. Essa diretriz consolida a orientação para cada ação da Extensão 
Universitária: frente à complexidade e a diversidade da realidade, é necessário eleger as 
questões mais prioritárias, com abrangência suficiente para uma atuação que colabore 
efetivamente para a mudança social.  

 
Interação dialógica: por meio da extensão propõe-se o desenvolvimento de 

relações entre universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo, pela ação de mão-
dupla, de troca de saberes, de superação do discurso da hegemonia acadêmica – que 
ainda marca uma concepção ultrapassada de extensão: estender à sociedade o 
conhecimento acumulado pela universidade – para uma aliança com movimentos 
sociais de superação de desigualdades e de exclusão. 

 
Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: a relação entre ensino 

e extensão conduz a mudanças no processo pedagógico, pois o aluno e professores 
constituem-se em sujeitos do ato de aprender. Ao mesmo tempo em que a extensão 
possibilita a democratização do saber acadêmico, por meio dela, esse saber retorna à 
universidade, testado e reelaborado. A extensão, como via de interação entre a 
universidade e sociedade, constitui-se em elemento capaz de operacionalizar a relação 
entre teoria e prática. 

 
Interdisciplinaridade: a extensão propicia a realização de atividades 

acadêmicas de caráter interdisciplinar, possibilitando trocas entre áreas distintas do 
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conhecimento, interação de conceitos e modelos complementares, além de integração e 
convergência de instrumentos e técnicas para uma consistência teórica e operacional 
que estrutura o trabalho coletivo e contribui para uma nova forma de fazer ciência, 
revertendo à histórica tendência de compartilhar o conhecimento. 
 

No âmbito da Universidade, a política institucional de extensão deve ser capaz de 
oportunizar condições e contribuir especificamente para o desenvolvimento das 
atividades do ensino e de pesquisa; propiciar uma abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar; auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável; promover a 
articulação da universidade com a comunidade e seus segmentos significativos. 
 

As ações de extensão universitária constituem-se como um processo educativo, 
cultural e científico e devem ser desenvolvidos por meio de programas, projetos, cursos, 
eventos, prestações de serviços e publicações, além de outras ações decorrentes da 
extensão, voltados a um objetivo comum e direcionados às questões relevantes da 
sociedade. 

 
 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

 
A busca pela redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo 

de democratização da universidade e da própria sociedade. Esse processo não se pode 
efetivar apenas no acesso à educação superior gratuita. Torna-se necessária a criação 
de mecanismos que viabilizem a permanência e a conclusão de curso dos que nela 
ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades apresentadas por um conjunto de 
estudantes provenientes de segmentos sociais menos favorecidos e que apresentam 
dificuldades concretas de prosseguirem sua vida acadêmica com sucesso. 

 
Neste contexto, embasada na Política Nacional de Assistência Estudantil, a 

UFMS objetiva propiciar o acesso, a permanência e a conclusão de curso de seus 
estudantes visando a inclusão social, a formação ampliada, a produção de 
conhecimento, e a melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. 
 

Para a execução dos objetivos estabelecidos, a UFMS atua em quatro áreas 
estratégicas que são desenvolvidas por meio de programas e projetos fundamentados 
em metas quantificáveis, são elas: permanência; desempenho acadêmico; cultura, lazer 
e esporte e assuntos da juventude. 
 

As ações realizadas em cada área estratégica da assistência estudantil são 
baseadas nos seguintes princípios norteadores, em conformidade com o Plano Nacional 
de Assistência Estudantil: 

 
a) afirmação da educação superior como uma política de Estado; 
b) gratuidade do ensino; 
c) igualdade de condições para o acesso, a permanência e a conclusão de curso 

nas IFES; 
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d) formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos 
estudantes; 

e) garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à 
comunidade estudantil; 

f) liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

g) orientação humanística e a preparação para o exercício pleno da cidadania; 
h) defesa em favor da justiça social e a eliminação de todas as formas de 

preconceitos; 
i) pluralismo de ideias e o reconhecimento da liberdade como valor ético central.  
 
Desse modo, a política de assistência estudantil da UFMS, como processo 

educativo, deverá articular-se ao ensino, à pesquisa e à extensão, auxiliando na 
formação de cidadãos qualificados e comprometidos com a sociedade e com a sua 
transformação. Permear essas três dimensões do fazer acadêmico significa viabilizar o 
caráter transformador da relação universidade e sociedade. Inseri-la na práxis 
acadêmica e entendê-la como direito social é romper com a ideologia tutelar do 
assistencialismo, da doação, do favor e das concessões.  

 

 
2.6 – Políticas de Gestão. 

 
A Universidade é uma das organizações mais complexas da sociedade, e como 

tal, se defronta com a necessidade de um efetivo e eficiente sistema de gestão, capaz 
de contribuir para o atendimento das necessidades e demandas internas e externas. A 
gestão é um dos núcleos vitais da universidade. É ela que busca captar e empregar 
recursos financeiros, disponibilizar infraestrutura física e de materiais e viabilizar 
recursos humanos que propiciem os meios e os estímulos necessários ao 
desenvolvimento e ampliação das oportunidades educacionais, fomentando e 
fortalecendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a prestação de serviços. 

 
Diante de demandas crescentes da sociedade, a UFMS vem realizando 

investimentos em projetos para a expansão qualitativa e quantitativa da Instituição, com 
vistas a manter e a aperfeiçoar seu perfil de desempenho. Para conseguir um bom 
patamar de qualidade acadêmica e administrativa, bem como o constante investimento 
nas condições das estruturas físicas e instalações, faz-se necessário manter ampla 
estrutura de serviços de apoio e logística o que, por sua vez, demanda constantes 
atualizações, normatizações e investimentos. 
 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública tem como pilares de sustentação os 
seguintes fundamentos gerenciais: 
 

a) pensamento sistêmico; 
b) liderança e constância de propósitos; 
c) visão de futuro; 
d) comprometimento  e capacitação de recursos humanos; 
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e) responsabilidade social; 
f) orientação por processos e informações; 
g) gestão participativa; 
h) controle social; 
i) desenvolvimento de parcerias; 
j) viabilização de recursos; 
k) cultura organizacional; e 
l) aprendizagem organizacional. 

 
Para atingir em níveis satisfatórios os pilares de excelência em gestão, a UFMS 

procura nortear seus programas, metas e ações no alcance das seguintes linhas: 
 

a) promover o avanço estratégico da Instituição, oferecendo condições 
crescentes de pessoal e de infraestrutura física, tecnológica e operacional, 
que gerem impactos positivos na qualidade dos programas acadêmicos 
oferecidos em todos os níveis e modalidades; 

b) desenvolver uma política de recursos humanos associada às metas 
institucionais, promovendo e apoiando programas de permanente valorização, 
qualificação e capacitação do seu quadro de servidores docentes e técnico-
administrativos em educação, focados na motivação e nas boas condições de 
trabalho, de modo a oferecer às comunidades, tanto interna quanto externa, 
atendimento acadêmico, técnico e administrativo pautado por padrões de ética 
e qualidade; 

c) consolidar as Unidades de Administração Setorial dotando-as de uma 
infraestrutura moderna e adequada, incentivando a cultura de preservação e 
valorização ambiental, bem como a manutenção e expansão qualificada e 
permanente do seu acervo e do seu patrimônio imóvel; 

d) fomentar e aperfeiçoar permanentemente os processos e procedimentos de 
avaliação, tanto internos quanto externos, das atividades docentes, técnicas e 
administrativas, para assegurar o cumprimento satisfatório da missão 
acadêmica universitária; 

e) assegurar meios e instrumentos que permitam desenvolver na Instituição uma 
gestão democrática nas áreas acadêmica e administrativa, no patrimônio, nos 
espaços físicos e no orçamento, na gestão de recursos humanos, bem como  
na política de assistência ao estudante e ao papel e formas de atuação das 
suas Fundações de Apoio; 

f) realizar reformas, construções e ampliações que possibilitarão a correta 
aplicação dos princípios de segurança, o atendimento às exigências 
sanitárias, às políticas de inclusão social e proteção à saúde e ao ambiente, 
eficiência energética, conforto térmico nos edifícios, bem como à qualidade do 
ensino, da pesquisa e da extensão oferecidos pela Instituição; 

g) reordenamento da estrutura organizacional e didático-pedagogica com a 
definição de competências e níveis de atuação de modo a atender às 
exigências do mundo atual; 

h) captação de recursos junto a agencias de fomento para incrementar as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

i) distribuição de recursos seguindo critérios e indicadores de desempenho. 
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j) qualificação e capacitação dos recursos humanos; 
k) reconceber a estrutura física de modo a eliminar duplicações de 

equipamentos, que encarecem o custo do ensino e pesquisa; 
l) promover a estreita relação da Administração Central com as estruturas 

didático-pedagógica e de gestão acadêmica; 
m) promover a integração da universidade e às demais instituições 

representantes da sociedade civil; 
n) ampliar a infraestrutura física de modo a responder adequadamente às 

prioridades definidas para os projetos acadêmicos existentes, bem como para 
os novos programas; 

o) melhorar as condições de infraestrutura e apoio para o cumprimento das 
funções acadêmicas; 

p) garantir a evolução do acervo bibliográfico, de redes de computadores, da 
tecnologia da informação e de recursos tecnológicos em geral; 

q) criar mecanismos de comunicação e de conexão interna e externa. 
 

Política de recursos humanos 
 

O modelo de Gestão por Competências tem direcionado as políticas e as práticas 
de Recursos Humanos em grande parte das organizações contemporâneas e se inclui 
nas diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, e outras 
normas e instrumentos que orientam a gestão de recursos humanos. 
 

A política de recursos humanos é inovadora na medida em que pretende tornar 
os servidores aptos a formular, implementar e avaliar as políticas públicas. Concebida a 
partir da tríade estratégica da moderna gestão de pessoas – gestão por competências, 
democratização das relações de trabalho e qualificação intensiva das equipes de 
trabalho, essa política propõe a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços 
prestados ao cidadão. 
 

O desenvolvimento permanente das pessoas, incluindo a aprendizagem por meio 
de novos métodos que levem a práticas inéditas na administração pública, é outro 
objetivo da nova política. Embasado nos conceitos, estabelecidos pelo Decreto nº 
5.825/06, de desenvolvimento, capacitação, educação formal, aperfeiçoamento, 
qualificação, desempenho, avaliação, dimensionamento da força de trabalho, alocação 
de cargos, força de trabalho e processo de trabalho entre outros foi definido o Plano de 
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação – PCCTAE e que tem como diretrizes básicas:  

 
a) consolidar a política de recursos humanos;  
b) implementar programa de qualificação e de capacitação de recursos 

humanos; 
c) desenvolver e implementar sistema de alocação de recursos humanos e 

redimensionamento da força de trabalho; 
d) aprimorar programas de assistência ao servidor; e 
e) aperfeiçoar o processo de avaliação dos servidores. 
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No âmbito da UFMS, as políticas de recursos humanos estão focadas nos 
seguintes pontos: capacitação e aperfeiçoamento, avaliação de desempenho, 
dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e desenvolvimento de 
sistemas de gestão de recursos humanos e na assistência. 

 
Em suma, a política de recursos humanos tem como objetivos modernizar e 

melhorar a base organizacional do sistema de recursos humanos; adotar os princípios 
da educação continuada nos programas de capacitação e qualificação dos servidores; 
recompor e manter o quadro de pessoal docente e técnico-administrativo em adequadas 
condições de formação e atualização profissional, melhorar e modernizar as condições 
de trabalho, visando garantir o desenvolvimento e a capacitação do servidor, o 
aprimoramento e inovação dos processos de trabalho e assimilação de novas 
linguagens e tecnologia e a melhoria dos serviços prestados. A dimensão humana é 
uma busca incessante no processo formativo da UFMS, de modo que, inevitavelmente, 
passa a integrar as relações de trabalho no contexto institucional. Assim, percebe-se 
esta política relacionada à demanda de qualificação continuada do corpo funcional, 
vinculada à valorização do clima interno enquanto elemento agregador de um trabalho 
educativo de qualidade, a que se deve aliar a valorização de pessoal, visando à 
permanência na UFMS. 

 
 

2.7 – Responsabilidade social da Instituição. 
 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o SINAES, considera 
responsabilidade social da instituição, especialmente o que se refere à sua contribuição 
em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, itens que 
são amplamente contemplados nas políticas institucionais. 

 
Por ser uma Universidade pública e gratuita, está sempre aberta aos mais amplos 

setores sociais e suas ações são sempre pautadas pelos valores democráticos e 
acadêmicos, alicerçadas na produção crítica do conhecimento. 

 
Assim, sua responsabilidade social manifesta-se na oferta de um ambiente 

propício à formação integral do ser humano, de uma educação comprometida com a 
ética, a cidadania, o conhecimento e o atendimento às necessidades contemporâneas, 
por meio de uma estrutura educacional inovadora e diferenciada, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida do indivíduo e da sociedade. 

  
Além do ensino propriamente dito, a UFMS tem a preocupação de atender às 

políticas públicas de saúde, bem como as ambientais e de inclusão social. 
Considerando as características culturais do Estado, tem desenvolvido pesquisas e 
ações de extensão junto à população indígena e quilombolas com o objetivo de 
melhorar-lhes a qualidade de vida. Nas questões ambientais, tem desempenhado 
importante papel por meio de seus pesquisadores, considerando as pressões 
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desenvolvimentistas que o cerrado e o Pantanal sul-mato-grossense vêm sofrendo 
(usinas de álcool e turismo). 

 
A grande meta que se inscreve neste projeto pedagógico é, portanto, promover 

organicidade às políticas educacionais e ao atendimento da educação superior, de 
modo que se evidencie sua preocupação com a ética e a diversidade na educação, bem 
como com a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a diversidade cultural e 
social da região. 

 
Outro ponto de visibilidade da responsabilidade social da UFMS são os estágios 

curriculares da graduação, os não curriculares e a prestação de serviços em diversas 
áreas, como consultoria, diagnóstico organizacional, recrutamento, seleção, 
treinamento, atendimento na área da saúde física e mental, capacitação educacional, 
entre outros, que contribuem diretamente para o desenvolvimento local e regional. 

 
Nas licenciaturas, a grande contribuição situa-se na oferta de reforço escolar, 

campanhas educativas e ações inclusivas. 
 

Neste contexto das licenciaturas a UFMS pretende, com a implantação do Centro 
de Formação de Professores (CFP), ampliar o acesso à formação inicial e continuada de 
professores permitindo-lhes o crescimento profissional e a coerência entre o curso de 
formação em nível superior com a área de efetiva atuação do docente, promovendo uma 
perspectiva interdisciplinar centrada na relação teoria-prática como eixo estruturante 
curricular, de modo a vencer a dicotomia entre conhecimentos didático-pedagógicos e 
conhecimentos específicos, presente historicamente nos cursos de licenciaturas, que 
trazem efeitos indesejados à atuação docente e, portanto, aos resultados do processos 
de ensino-aprendizagem.  

 
A implantação do referido Centro concorre, ainda, para o alcance de metas de 

vários programas do Ministério da Educação (MEC), entre os quais se destacam: o Pró-
letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação; o Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar; o Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), o 
Plano de Ações Articuladas (PAR); o Programa de Apoio à Formação Superior e 
Licenciaturas Indígenas (Prolind); o Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (Parfor); os demais Programas da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) e da Secretaria de Educação a Distância (SEED), em colaboração com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
 

No âmbito interno, o Centro de Formação de Professores permitirá a articulação 
de professores dos vários campus e centros da UFMS, que poderão participar de ações 
interdisciplinares e, no âmbito externo, com o desenvolvimento de programas, projetos e 
ações voltados à formação inicial e continuada de professores, um maior intercâmbio da 
UFMS com as redes de ensino do Estado, bem como a efetividade das ações de 
colaboração entre os entes federativos, por meio da educação a distância. 
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3. IMPLEMENTAÇÃO 
DA INSTITUIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA. 
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3.1 – Cronograma de implantação e desenvolvimento da 
instituição para o período de vigência do PDI. 

 
3.1.1 – Tabela I – Programação de abertura de cursos de graduação (Bacharelado e 
Licenciatura) oferecidos pela UFMS. 
 

Nome do Curso Modalidade 

Nº de 
alunos 

por 
turma 

Turno 
Local de 

funcionamento 

Previsão  
para 

implantação 

Ciência da Computação (Bacharelado) Presencial 50 MTSMT CPPP 2010 
Enfermagem (Bacharelado) Presencial 50 MTSMT CPCX 2010 
Engenharia Florestal (Bacharelado) Presencial 50 INS CPCS 2010 
Filosofia (Licenciatura) Presencial 60 NSMT CCHS 2010 
Sistemas de Informação (Bacharelado) Presencial 50 MTSMT CPAN 2010 
Sistemas de Informação (Bacharelado) Presencial 50 MTSMT CPTL 2010 
Direito Presencial 50 NSMT CPAQ 2011 
Direito Presencial 50 NSMT CPNA 2011 
Direito Presencial 50 MTSMT CPBO 2011 
Direito Presencial 40 NSMT CPCS 2011 
Enfermagem Presencial 50 MTSMT CPNV 2011 
Engenharia de Computação Presencial 60 INS FACOM 2011 
Engenharia Civil Presencial 50 TNSMT CCET 2011 
Engenharia de Produção Presencial 60 NSMT CCET 2011 
Engenharia Elétrica Presencial 60 NSMT CCET 2011 
Geografia (Bacharelado) Presencial 40 NSMT CCET 2011 
Educação Física   Presencial 40 TNSMT CCHS 2011 
Licenciatura Intercultural Indígena Presencial 50 NSMT CPAQ 2011 
Nutrição Presencial 40 INS CCBS 2011 
Educação Física Presencial 50 TNSMT CPTL 2012* 
Pedagogia (Licenciatura) Presencial 50 MTSMT CPPP 2012* 
História (Bacharelado) Presencial 50 NSMT CPAQ 2013* 
Engenharia Mecânica Presencial 50 MTSMT CCET 2013* 
Farmácia Presencial 50 MTSMT CPTL 2013* 
Medicina Veterinária Presencial 50 INS CPAR 2013* 
Medicina Presencial 50 INS CPTL 2014* 
Fonte: PREG 
* Só serão implantados os cursos que apresentarem estudo de viabilidade técnica e econômica. 

 
 
3.1.2 – Tabela II – Cursos de Graduação – Modalidade a Distância – em Andamento 
 

Alunos por Série – 2009 – 2011 Cursos Oferecidos  
1ª 2ª 3ª 4ª 

Total 

Administração de Empresas 84 
 

148 294 311 837 
Licenciatura em Biologia - - - 173 173 
Letras 257 115 - - 372 
Ciências Biológicas 50 - - - 50 
Matemática 307 116 - - 423 
Pedagogia 360 319 - - 679 
Pedagogia – Educação Infantil - - - 411 411 
Pedagogia – Séries Iniciais - - - 54 54 

Total 1.058 698 294 949 2.999 
Fonte: EAD/RTR 
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3.1.3 – Tabela III – Cursos de Graduação PORFOR– Modalidades  Presencial e a Distância  
 

 
Nome do Curso 

 

 
Áreas 

 
Ano  

Primeira Licenciatura Artes, Educação Física, Biologia, Filosofia, Sociologia, História, 
Geografia, Letras/Espanhol e Pedagogia. 2010 e 2011 

Segunda Licenciatura Artes, Educação Física, Biologia, Filosofia, Sociologia, História, 
Geografia, Letras/Espanhol, Pedagogia, Química e Música. 

2010 e 2011 

Fonte: PREG e EAD/RTR 
 

3.1.4 – Tabela IV – Programação de abertura de Programas de Pós-graduação – Stricto sensu. 
 

Nome do Curso Modalidade 
Alunos 

por 
turma 

Turno Local de 
funcionamento 

Ano previsto 
para Criação 

Ciência Animal Doutorado 06 M/T FAMEZ 2010 
Tecnologias Ambientais Doutorado 05 M/T CCET 2010 
Ciência da Computação Doutorado 06 M/T FACOM 2010 
Agronomia Mestrado 17 M/T CPCS 2011 
Biologia Animal Mestrado 10 M/T CCBS 2011 
Biologia Vegetal Doutorado 10 M/T CCBS 2011 
Ciências Farmacêuticas Mestrado 10 M/T CCBS 2011 
Física Mestrado 10 M/T CCET 2011 
Gestão Pública (Profissional) Mestrado 20 M/T CCHS 2011 
Saúde e Bem Estar Animal (Profissional) Mestrado 10 M/T FAMEZ 2011 
DINTER em Direito Doutorado 20 M/T FADIR 2012 
Genética e Biodiversidade Mestrado 10 M/T CPTL 2012 
Gestão de Ambiente Organizacional (P) Mestrado 20 M/T CCHS 2012 
Jornalismo Mestrado 10 M/T CCHS 2012 
Engenharia Elétrica (Associado) Doutorado 10 M/T CCET 2012 
Ensino de Ciências  Doutorado 12 M/T CCET 2013 
Estudo da Linguagem Doutorado 10 M/T CCHS 2013 
Gestão em Saúde (Profissional) Mestrado 20 M/T FAMED 2013 
Psicologia Mestrado 10 M/T CCHS 2013 
Saúde Coletiva (Profissional) Mestrado 12 M/T CCBS 2013 
Ciências Sociais Mestrado 10 M/T CCHS 2014 
Direito Mestrado 10 M/T FADIR 2014 
Educação Mestrado 10 M/T CPTL 2014 
Educação Matemática Doutorado 10 M/T CCET 2014 
Engenharia Civil e Arquitetura Mestrado 20 M/T CCET 2014 
Letras Doutorado 10 M/T CPTL 2014 
Odontologia Mestrado 9 M/T FAODO 2014 
Fonte: PROPP 

3.1.5 – Tabela V – Programação de abertura de cursos tecnológicos  
 

Nome do Curso Vagas 
Nº 

turmas Turno Local 
Previsão de 
implantação 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 70 1 NSMT FACOM 2010 
Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 50 1 NS CCET 2010 
Tecnologia em Processos Gerenciais 60 1 NSMT CCHS 2010 
Tecnologia em Redes de Computadores 70 1 NSMT FACOM 2010 
Tecnologia em Alimentos 100 2 NSMT CCBS 2011 
Tecnologia em Construção Civil 40 1 NSMT CCET 2011 
Tecnologia em Saneamento Ambiental 40 1 NSMT CCET 2011 
Tecnologia em Comunicação Assistiva 50 1 NSMT CCHS 2013 
Tecnologia em Gastronomia 30 1 NSMT CCBS 2013 
Tecnologia em Produção Gráfica 50 1 NSMT CCHS 2014 
Tecnologia de Processo Químico 50 1 NSMT CCET 2014 
Fonte: PREG 
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3.1.6 – Tabela VI – Programação de aumento de vagas para cursos reconhecidos. 
 

Nome do Curso Modalidade Local de 
Funcionamento 

Nº de 
vagas 

Nº de 
vagas 

ampliada
s 

Previsão de 
implantação 

Administração  Presencial CCHS 110 10 2010 
Administração  Presencial CPTL 55 5 2010 
Pedagogia Presencial CCHS 30 10 2010 
Ciências Econômicas  Presencial CCHS 55 5 2010 
Letras Licenciatura Português/Inglês Presencial CPTL 25 5 2010 
Analise de Sistemas  Presencial FACOM 60 10 2010 
Ciências Biológicas –Licenciatura Presencial CCBS 25 5 2010 
Ciências Biológicas – Bacharelado  Presencial CCBS 25 15 2010 
Farmácia Presencial CCBS 40 10 2010 
Física – Licenciatura Presencial CCET 20 5 2010 
Ciências Biológicas – Licenciatura Presencial CPAQ 35 5 2010 
Agronomia Presencial CPCS 40 10 2010 
Psicologia Presencial CCHS 40 10 2010 
Letras - Português-Espanhol Presencial CCHS 30 05 2011 
Letras - Português-Inglês Presencial CCHS 30 05 2011 
Engenharia Elétrica Presencial CCET 50 10 2011 
Engenharia Ambiental Presencial CCET 40 10 2011 
Arquitetura e Urbanismo Presencial CCET 40 10 2011 
Direito - Diurno Presencial CPTL 50 5 2011 
Direito - Noturno Presencial CPTL 50 5 2011 
Odontologia Presencial FAODO 40 10 2011 
Medicina Veterinária Presencial FAMEZ 40 10 2011 
Letras Licenciatura Português/Inglês Presencial CPAQ 20 5 2011 
Letras Licenciatura Português/Espanhol Presencial CPAQ 20 5 2011 
Letras Licenciatura Português/Literatura Presencial CPAQ 20 5 2011 
Fonte: PREG 
 

3.1.7 – Tabela VII – Programação de remanejamento de vagas e/ou criação de novos turnos. 
 

Nome do Curso Modalidade Vagas Situação Turno  Previsão  
Jornalismo Licenciatura 50 Mudança de turno NSMT 2012 
Educação Física Licenciatura 50 Mudança de turno NSMT 2013 
Fonte: PREG 
 
 
3.1.8 – Tabela VIII – Aumento  de vagas para cursos – Entrada Única. 
 

Nome do Curso Modalidade Vagas Situação Turno  Previsão  
Agronomia Presencial 50 Entrada Única INS 2010 
Licenciatura Intercultural 
Indígena – Povos do Pantanal Presencial 120 Entrada Única NSMT 2010/2 

Fonte: PREG 
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3.1.8 – Tabela VIII – Evolução das Modalidades de Extensão – por Área Temática 
 
 

Quantitativo – Por Modalidades da Extensão Universitária** 

Programa Projetos Cursos Eventos Prestação de 
Serviços 

Áreas Temáticas 
da Extensão 

Universitária* 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

COMUNICAÇÃO 1 - - 8 7 10 1 4 4 2 6 6 - 1 - 

CULTURA - 2 1 18 16 33 2 6 3 18 13 24 - 1 - 

DIREITOS HUMANOS E 
JUSTIÇA - 1 - 5 1 9 2 4 3 7 6 9 2 - - 

EDUCAÇÃO - 2 1 42 47 65 20 23 26 62 64 61 1 - - 

MEIO AMBIENTE - - - 7 4 07 2 5 4 8 10 5 1 - - 

SAÚDE 1 - - 36 28 43 9 5 12 8 8 17 2 3 3 

TRABALHO - - - - - 4 - - 1 - - 2 - - - 

TECNOLOGIA E 
PRODUÇÃO - - - 5 10 13 6 6 5 7 6 6 2 2 2 

Fonte; PREAE 
Áreas Temáticas Institucionalizadas pelo FORPROEX/PNE/MEC/SESu;   

** Modalidades de Extensão Institucionalizadas pelo FORPROEX/PNE/MEC/SESu.  
Para o período de vigência do PDI -2010-2014, a PREAE estima uma média de crescimento em 10%aa no número de ações na interface Extensão 
Universitária e Assuntos Estudantis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 56 

3.1.9– Tabela IX – Programação de cursos de Extensão pela Educação Aberta e a Distância – EAD 
 

Período 2009/2010 Período 2010/2011 
Pólo 

Discriminação dos Cursos Nº de Alunos Discriminação dos Cursos Nº de Alunos 
Com Vida  35 Educação para a Diversidade (1ª entrada) 35 
Mediadores de Leitura  70 Educação para a Diversidade (2ª entrada) 35 
Formação de Tutores  20 Relações Étnicorraciais 35 
Educação para a Diversidade e Cidadania 40 Educação Ambiental  35 
Cultura e História dos Povos Indígenas 50 Educação para Direitos Humanos 50 
  Produção de Material Didático 30 
  Cultura e História dos Povos Indígenas 50 
  Mediadores de Leitura 70 

Água Clara 

  ECA (2ª entrada) 50 
  Educação do Campo  35 Aparecida do Taboado 
  Com Vida   35 
Com Vida  35 Educação para Diversidade (1ª entrada) 35 
Educação Ambiental  56 Educação para Diversidade (2ª entrada) 35 
Educação em Direitos Humanos  35 Educação do Campo  35 
  Relações Étnicorraciais 35 
  GDE 70 
  Educação e Saúde 35 
  Cultura e História dos Povos Indígenas 50 
  Mediadores de Leitura 70 

Bataguasú 

  ECA (1ª entrada) 50 
Com Vida  35 Educação para Diversidade (1ª entrada)  35 
Educação Ambiental  56 Educação para Diversidade (2ª entrada)   35 
Educação em Direitos Humanos  35 Educação do Campo  35 
Formação de Tutores 20 Educação e Saúde 35 

Bela Vista 

Relações Étnicorraciais 35 Cultura e História dos Povos Indígenas 50 
Educação Diversidade e Cidadania  40 Educação do Campo  35 
  Educação para Direitos Humanos 50 Camapuã 
  Educação e Saúde 35 
  Educação do Campo  35 
  Relações Étnicorraciais 105 
  Educação Ambiental  70 
  GDE 70 
  Produção de Material Didático 105 
  Educação e Saúde 35 
  Com Vida 35 

Campo Grande 

  ECA (1ª entrada) 100 
  Educação Ambiental  35 Chapadão do Sul 
  Produção de Material Didático 35 
  Educação do Campo  35 
  Com Vida 35 Eldorado 
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Continuação 

 

Período 2009/2010 Período 2010/2011 
Pólo 

Discriminação dos Cursos Nº de Alunos Discriminação dos Cursos Nº de Alunos 

Com Vida 35 Educação e Saúde 35 
Educação Ambiental 56   

Educação em Direitos Humanos 35   Costa Rica 

Relações Étnicorraciais 35   
Com Vida 35 Relações Étnicorraciais 35 
  Educação Ambiental  35 
  Educação para Direitos Humanos 50 
  Produção de Material Didático 35 
  Educação e Saúde 35 

Jardim 

  ECA (1ª entrada) 50 
Educação Ambiental 56 Educação para Diversidade (1ª entrada) 35 
Mediadores de Leitura 70 Educação para Diversidade (2ª entrada) 35 
Educação em Direitos Humanos 35 Educação do Campo  35 
Formação de Tutores 21 GDE 70 
Cultura e História dos Povos Indígenas 50 Com Vida 35 
  Cultura e História dos Povos Indígena 50 

Miranda 

  ECA (2ª entrada) 50 
Com vida 35 ECA (2ª entrada) 100 
Educação Ambiental 56   
Educação em Direitos Humanos 35   Porto Murtinho 

Relações Étnicorraciais 70   
Com Vida 35 Educação para Diversidade (1ª entrada) 35 
Mediadores de Leitura 70 Educação para Diversidade (2ª entrada) 35 
Educação em Direitos Humanos 35 Educação do Campo  35 
Formação de Tutores 21 Com Vida 35 
Relações Étnicorraciais 70 Cultura e História dos Povos Indígenas 50 
Cultura e História dos Povos Indígenas 50 Mediadores de Leitura 70 

Rio Brilhante 

Educação para Diversidade e Cidadania 40   
Cultura e História dos Povos Indígenas 50 Educação para Diversidade (1ª entrada)  35 
  Educação para Diversidade (2ª entrada) 35 
  Educação Ambiental  35 
  Educação para Direitos Humanos 50 
  Produção de Material Didático 35 
  Com Vida 35 
  Cultura e História dos Povos Indígenas 50 

São Gabriel do Oeste 

  ECA (1ª entrada) 50 
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3.1.10 – Tabela X – Programas de Pesquisa em Andamento 
 
3.1.10.1 – Grupos de Pesquisa                                     3.1.10.2 – Projetos de Pesquisa 
 

GRUPOS DE PESQUISA 
  

PROJETOS DE PESQUISA 
 

 
Grande Área 2010 2011 2012 2013 2014 Grande Área 2010 2011 2012 2013 2014 

Agente Financiador 
 

Ciências Exatas e da 
Terra 

26 27 28 28 29 

 

Ciências Exatas e da Terra 51 53 55 57 59 CNPq/CAPES/FUNDECT 

Ciências Biológicas 21 22 23 24 24  Ciências Biológicas 60 62 64 66 71 CNPq/CAPES/FUNDECT 
Ciências da Saúde 24 24 24 25 26  Ciências da Saúde 69 73 76 79 81 CNPq/CAPES/FUNDECT 
Ciências Humanas 55 56 57 58 59  Ciências Humanas 88 91 94 97 100 CNPq/CAPES/FUNDECT 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

25 25 25 26 27  Ciências Sociais Aplicadas 23 24 25 26 27 CNPq/CAPES/FUNDECT 

Engenharias 17 17 18 18 19  Engenharias 31 32 33 34 35 CNPq/CAPES/FUNDECT 
Linguística, Letras e Artes 08 08 09 09 10  Linguística, Letras e Artes 35 36 37 38 39 CNPq/CAPES/FUNDECT 
Ciências Agrárias 19 20 20 21 22  Ciências Agrárias 61 63 65 67 69 CNPq/CAPES/FUNDECT 
Fonte: Propp 

 
 
3.1.11 – Tabela XI – Projetos de Pesquisa em Andamento – Apoiados com Recursos 
 
 

PROJETO 
COM FONTE 

DE 
RECURSO 

QUANTITATIVO DE PROJETOS DE PESQUISA TOTAL 

 CCBS CCHS CCET FAMED FAODO FAMEZ FADIR FACOM CPAQ CPAN CPTL CPCX CPAR CPCS CPNA CPBO CPPP  

INTERNO 51 46 40 28 8 14 3 2 22 24 43 5 9 8 5 1 1 310 

EXTERNO 48 23 54 1 4 11 0 11 2 14 14 0 0 2 1 0 0 174 

Fonte: PROPP 
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3.2 - Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas. 
 
 
3.2.1 – Perfil de egresso. 
 

O egresso deve ser um profissional eclético, consciente dos princípios éticos, 
científicos e de cidadania que necessitam ser constantemente aprimorados e praticados 
no exercício profissional. No sentido amplo, deve possuir visão globalizada dos aspectos 
sociais, culturais e administrativos relacionados às diferentes áreas de formação. Deve 
ser capaz de exercer sua profissão, inserido no contexto social, acompanhar a evolução 
do conhecimento em sua área, ser comprometido com o desenvolvimento regional e 
com as questões ligadas à sustentabilidade social e ambiental. Deve também ser capaz 
de identificar e exercer sua profissão de acordo com as demandas locais, regionais e 
nacionais, bem como trabalhar em equipe interdisciplinar e multiprofissional. 
 
3.2.2 - Seleção de conteúdos. 
 

A concepção de currículo se traduz em políticas norteadas pelas Novas Diretrizes 
Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação que possibilitam a 
formação profissional competente e do cidadão para atuar em sua área e nos processos 
de transformação social e criar alternativas com potencial para enfrentar as problemáticas 
que emergem no mundo contemporâneo. Dessa forma, estão sendo superadas as práticas 
derivadas da rigidez dos currículos mínimos, de cursos estruturados mais na visão 
corporativa das profissões do que nas perspectivas da obtenção para o contexto científico-
histórico das áreas de conhecimento, do atendimento às demandas existentes e da 
indicação de novas demandas mais adequadas à sociedade.  

 
A reformulação dos projetos pedagógicos, atendendo às novas resoluções e 

adaptando-as aos cursos já em funcionamento, está baseada nos seguintes tópicos:  
 

a) projeto pedagógico construído coletivamente; 
b) flexibilidade, de modo a observar transformações ocorridas nas diferentes 

fronteiras das ciências; 
c) formação integral que possibilite a compreensão das relações de trabalho, de 

alternativas sócio-políticas de transformação da sociedade, de questões 
relacionadas ao meio ambiente e à saúde, na perspectiva de construção de 
uma sociedade sustentável; 

d) graduação com etapa inicial que constrói a base para o permanente e 
necessário processo de educação continuada; 

e) incorporação de atividades complementares em relação ao eixo fundamental 
do currículo; 

f) interdisciplinaridade; 
g) predominância de formação sobre a informação; 
h) articulação entre teoria e prática; 
i) produção de atividades educativas de natureza científica e de extensão; 
j) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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3.2.3 – Princípios metodológicos 
 

Na percepção da UFMS, a prática educativa tem como princípio a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, os currículos dos 
cursos ofertados devem ser dinâmicos, flexíveis e transformadores. 

Assim, as metodologias de ensino-aprendizagem devem resultar em: 
democratização do conhecimento acadêmico; instrumentalização do processo dialético 
teoria/prática; promoção da interdisciplinariedade; visão integrada da sociedade com a 
universidade e acima de tudo conscientização para responsabilidade social. 
 
3.2.4 – Processo de avaliação 
 

Os cursos, de modo geral, têm mantido uma boa média nas avaliações realizadas 
pelo MEC, resultado expresso nas notas do Enade, demonstrando capacidade de 
agregar valores aos acadêmicos, contribuindo para uma formação consolidada e 
responsável. 

 
A avaliação externa é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que verifica as condições de oferta dos cursos 
presenciais e a distância.  
 
3.2.5 – Atividade prática profissional, complementares e estágios 
 

Nos cursos de graduação, por meio de projetos especiais, são desenvolvidos os 
componentes curriculares, estágios supervisionados, práticas profissionais, atividades 
complementares, trabalhos de conclusão de curso e atividades similares, respeitando-se 
a regulamentação da própria UFMS e da legislação federal. 

 
Estágios e Práticas Profissionais 

 
O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório para as 

licenciaturas e para os bacharelados cujas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) assim 
determinem. Os estágios visam a articulação da teoria e da prática, de acordo com seu 
regulamento específico e a legislação vigente. 

 
As atividades referentes ao estágio supervisionado estão relacionadas nos 

Projetos Pedagógicos de cada curso, atendendo as suas especificidades. Os estágios 
são oferecidos em instituições públicas ou em empresas privadas que celebram 
convênio com a UFMS e/ou nas unidades da própria UFMS, bem como através de 
agências integradoras. 

 
Atividades Complementares 

 
As Atividades Complementares são integrantes da formação acadêmica, que 

possibilitam o desenvolvimento das competências e das habilidades individuais do aluno 
e devem ser previstas no Projeto Pedagógico de cada Curso e regulamentadas de 
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acordo com as especificidades dos cursos. São consideradas atividades 
complementares: estágios curriculares não obrigatórios, projetos de extensão, projetos 
de ensino, projetos de pesquisa, iniciação científica, cursos, publicações, monitorias, 
trabalhos de conclusão de curso (quando não forem obrigatórios), eventos, disciplinas 
complementares cursadas como enriquecimento curricular e outras atividades. 
 
 

3.3 - Inovações consideradas significativas, especialmente quanto 
à flexibilidade dos componentes curriculares. 
 
 

O princípio da flexibilização, o qual contempla maior e melhor movimentação 
interna do acadêmico por meio da organização e ampliação de atividades, é adotado 
pela UFMS a partir das seguintes ações: 

 
a) disciplinas optativas; 
b) atividades complementares, de caráter técnico, científico-culturais, envolvendo 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
c) maior fluidez e dinamização no percurso acadêmico, pela minimização dos 

pré-requisitos; e 
d) atividades de intercâmbio e mobilidade acadêmica (permite ao acadêmico 

cursar disciplinas em outros cursos e instituições conveniadas). 
 

 

3.4 Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos. 
 

Não existe até momento nenhum instrumento que permita de forma diferenciada a 
integralização dos cursos de graduação. 
 

 
3.5 - Avanços tecnológicos. 
 

 
As alterações no conteúdo dos cursos no ambiente de ensino-aprendizagem são 

fundamentais e urgentes para as instituições que almejam dar um salto de qualidade 
nestes novos tempos. Investir na atualização tecnológica e na inserção de novas 
práticas e processos, demandados em razão da constante transformação dos 
paradigmas tecnológicos, pode contribuir efetivamente na formação e preparação dos 
profissionais para que atuem nas diferentes áreas de conhecimento. 

 
À luz deste entendimento, a UFMS sempre apoiou o desenvolvimento de novas 

experiências de aprendizagem capazes de conectar a instituição com a nova realidade 
local, regional, nacional e internacional. Neste contexto de mudanças de difícil 
dimensionamento, estão sendo adotadas políticas inovadoras para a transmissão e 
produção do conhecimento, entre as quais, destacam-se: 
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a) a possibilidade de oferecer nos cursos 20% de sua carga didática na 
modalidade a distância, conforme prevê a Portaria nº 2.253 de 18/10/01 – 
MEC, possibilitando, deste modo, que as atuais e novas tecnologias de 
informação e de comunicação (vídeo-conferência, e lousa eletrônica, e outros) 
possam produzir melhorias significativas no que se refere ao processo de 
ensino-aprendizagem;  

b) a criação e adequação dos espaços pedagógicos informatizados; 
c) a possibilidade das Unidades Acadêmicas atuarem na área da Educação a 

Distância; 
d) a inserção da plataforma MOODLE nas práticas de ensino presencial e a 

distância; 
e) a implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao 

desenvolvimento de ações inovadoras de ensino-aprendizado; e 
f) a realização de eventos relacionados à Inovação Tecnológica. 

 
A UFMS entende que os avanços tecnológicos contribuem essencialmente para 

aprimorar as políticas e diretrizes pedagógicas e corroboram para fortalecer e incentivar 
o ensino, a pesquisa e extensão.  Neste sentido, os esforços estão direcionados para 
criação de novos cursos, disponibilização de laboratórios e fortalecimento das 
infraestruturas de apoio, além da proposição de ações que possibilitem a solidificação 
da cultura em pesquisa científica e tecnológica, propiciando à comunidade acadêmica, 
meios para adquirir a competência necessária para fazer essa transformação. 
Destacando-se a implantação e implementação: 

 
a) do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento, vinculado à Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, faz parte da infraestrutura de pesquisa do 
programa de Mestrado em Engenharia Elétrica e tem por objetivos a formação 
de pessoal, o desenvolvimento de pesquisa orientada a produtos e a 
publicação de artigos científicos em conferências e periódicos, visando à 
disseminação de contribuições; 

 
b) da Agência de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, nasceu 

do projeto “Agência de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
da UFMS” financiado pela Finep. Tem como objetivo gerir a política de 
propriedade intelectual na UFMS, bem como promover ações para a 
disseminação da cultura de propriedade intelectual e inovação tecnológica no 
Estado de Mato Grosso do Sul; 

 
c) da Base de Estudos do Pantanal, posto avançado de apoio aos 

pesquisadores que desenvolvem atividades científicas e tecnológicas na 
região do Pantanal sul-mato-grossense. Localizada na margem direita do Rio 
Miranda, na região do Passo do Lontra, município de Corumbá, a BEP possui 
uma área edificada de 1.208 m2 dispondo de cômodos equipados para fins de 
alojamento. Um dos objetivos principais da BEP é apoiar projetos que 
proporcionem a expansão do conhecimento das diversas áreas da ciência: 
agronomia, biologia, farmácia, bioquímica, geografia, geologia, jornalismo, 
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medicina, meteorologia, climatologia, odontologia, tecnologias ambientais, 
tecnologias de alimentos e medicina veterinária; 

 
d) da oferta dos Cursos Superiores em Tecnologia nas áreas: Redes de 

Computadores, Eletrotécnica Industrial, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Processos Gerenciais, tem como objetivo formar profissionais 
aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades em uma 
determinada área profissional e com capacidade para utilizar, desenvolver ou 
adaptar tecnologias para o processo produtivo; 

 
e) novos doutorados em Tecnologias Ambientais, Ciência da Computação e 

Ciência Animal que serão fundamentais para a disseminação e fortalecimento 
das políticas de inovações tecnológicas da Instituição e irão propiciar o estudo 
e o desenvolvimento de pesquisa nas áreas de: (1) Recursos Hídricos, 
Tecnologias de Controle da Poluição, e Diagnóstico e Avaliação de Impactos 
Ambientais, (2) Sistemas de Computação, Sistemas de Informação e Teoria 
da Computação, e (3) Produção Animal e em Saúde Animal, respectivamente; 

 
f) do Centro Tecnológico de Eletrônica e Informática de Mato Grosso do Sul 

(CTEI-MS): desenvolvido em parceria com duas universidades particulares do 
Estado, o centro está instalado na Faculdade de Computação da UFMS. No 
local serão desenvolvidos trabalhos de computação de alto desempenho em 
processamento de dados, análise de base de dados e desenvolvimento de 
chips, novidade no Estado. Esses polos tecnológicos, também trabalharão 
com desenvolvimento de tecnologia de televisão tridimensional, computação 
robótica, análises precisas de dados meteorológicos e cadeias produtivas, 
como a do peixe, da soja e do gado. A expectativa é poder fornecer serviços e 
soluções tecnológicas que antes não poderiam ser conseguidas no Estado; 

 
g) da  Pantanal - Incubadora Mista de Empresas da UFMS,  escritório modelo 

que se destina a manter e apoiar empreendedores nas fases de implantação, 
desenvolvimento, consolidação e desincubação de empresas, fornecendo-lhe 
ambiente e condições de funcionamento apropriado, tendo por objetivos 
apoiar a formação e consolidação de empresas mistas caracterizadas pelo 
conteúdo inovador, contribuindo para o desenvolvimento do mercado 
brasileiro e internacional, de modo a assegurar seu fortalecimento e melhoria 
do seu desempenho.  
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4. CORPO 
DOCENTE. 
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4.1 - Requisitos de titulação. 
 

Considerando a qualificação do quadro docente e a eliminação da necessidade de 
capacitação e aperfeiçoamento futuro, esta IFES tem como práxis o estímulo à exigência 
de titulação mínima de mestre e doutor e o regime de trabalho de tempo integral, com 
dedicação exclusiva para os concursos realizados, excetuando-se casos devidamente 
justificados, que obedecerão ao que preconiza a legislação vigente: 

 
a) para a classe de Professor Auxiliar serão exigidos o diploma de curso de 

graduação e, no caso de médico, o certificado de Residência Médica 
(reconhecida ou outorgada por sociedade científica da referida especialidade) 
ou comprovante de obtenção de créditos em cursos de pós-graduação stricto 
sensu; 

b) para a classe de Professor Assistente: diploma de curso de graduação e título 
de mestre; 

c) para a classe de Professor Adjunto: diploma de curso de graduação e título de 
doutor; 

d) para a classe de Professor Titular: diploma de curso de graduação e título de 
doutor,  ou pertencer à classe de Professor Adjunto ou Associado. 

 
 
 

4.2 - Experiência no magistério superior e experiência profissional 
não acadêmica. 
 

A Prova de Títulos, exigida para os candidatos de todas as Classes, terá como 
objetivo avaliar o aperfeiçoamento profissional, crescimento de sua produção 
intelectual e a atualização científica dentro do seu projeto pessoal de vida, 
evidenciando os trabalhos acadêmicos do candidato em relação às atividades de 
ensino, de pesquisa, de extensão e de administração acadêmica. A pontuação do 
candidato será nos seguintes grupos: 

 
a) GRUPO I: julgamento do título que corresponde à titulação máxima, não 

sendo cumulativa; 
b) GRUPO II: produção de natureza intelectual; científica; artística e cultural; 

técnica ou tecnológica; 
c) GRUPO III: desempenho nas atividades do magistério em nível superior 

considerando-se como fatores para a pontuação o tempo de exercício e as 
contribuições ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão; 
bancas examinadoras de dissertação ou teses de pós-graduação e de 
concurso para professor do magistério superior; e 

d) GRUPO IV: atividades de administração acadêmica e/ou outras atividades, o 
exercício de funções na administração universitária compreendendo: direção, 
chefia, coordenação, participação em conselhos, colegiados, comissões 
permanentes. 



 

 66 

 
O julgamento da Prova de Títulos será baseado na apresentação do Curriculum 

Vitae e nos comprovantes apresentados em relação às atividades desenvolvidas pelo 
candidato.  Os parâmetros para pontuação da Prova de Títulos e a forma de 
comprovação constam na Tabela de Pontuação, aprovado pela Resolução do Conselho 
Diretor nº 7, de 20 de Fevereiro de 2009 que aprovou Regulamento do Concurso Público 
para Ingresso na Carreira do Magistério Superior da Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul. 

 
 

4.3 - Os critérios de seleção e contratação. 
 

O plano de carreira é fixado por lei em todas as IFES. Na admissão na carreira, 
também, o processo é normalizado por lei, na forma de concurso público de provas e títulos 
para qualquer instituição pública, podendo variar nos critérios específicos. De uma forma 
geral as provas são: escrita (demonstração de conhecimento); didática (habilidade de 
transmitir conhecimento); títulos (histórico de trabalho e estudos na área do concurso) e, se 
for o caso, prova prática (demonstração de habilidade manual e técnica na área de 
conhecimento). No caso da contratação de profissionais temporários o teste é simplificado, 
constituindo-se da avaliação dos títulos e prova didática, podendo ou não haver as outras 
provas.  
 
 

4.4 - Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de 
trabalho. 
 

A carreira de magistério superior está estruturada em conformidade com o que 
determina o Decreto nº 94.664, de 25-07-1987, regulamentado pela Portaria MEC nº 475, 
na Lei nº 8.112/1990, além de outros instrumentos legais (internos e externos) que 
estabelecem normas de capacitação docente, regimes de trabalho, critérios de pontuação, 
GAE, etc. Com relação a planos de expansão do corpo docente, esta IFES, bem como 
todas as demais, segue a política de recursos humanos do governo federal quanto à 
autorização para a realização de novos concursos e, por conseguinte, novas 
contratações. 
  
 

4.5 - Procedimentos para substituição eventual dos professores 
do quadro. 
 

Na UFMS, a contração de professores visitantes ou substitutos para as substituições 
eventuais dos professores do quadro regular, é realizada para atender a necessidade 
temporária e excepcional interesse público, por tempo determinado, conforme preconiza a 
legislação em vigor, ou seja, por meio do Processo Seletivo Simplificado. 
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A seleção publica é realizada através de processo seletivo simplificado que não se 
constitui concurso para ingresso na Carreira do Magistério Superior. Poderão ser 
contratados servidores da Administração Direta ou Indireta da União, Estado, Município, 
Distrito Federal, exceto os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras de 
magistério de que trata a Lei nº 7.596/87, e condicionado à formal comprovação de 
compatibilidade de horários (Artigo 6º da Lei 8.745/93, alterada pela Lei nº 9.849/99). Os 
candidatos que firmarem contrato com Instituição Pública, com base nas Leis 8745/93 e 
9849/99, não poderão ser contratados antes de decorridos 24 (vinte e quatro meses) do 
encerramento do último contrato.  

 
 

4.6 - Cronograma de expansão do corpo docente, considerando o 
período de vigência do PDI. 
 
 

Titulação 
Regime de 
trabalho 2010 2011 2012 2013 2014 

Mestre DE 43 29 79 27 48 
Doutor DE 30 20 53 18 32 
Total DE 73 49 132 45 80 

Fonte: PREG 
*OBS: Expectativa de ampliação do quadro de docentes sem a reposição de vagas provenientes de vacância 
(aposentadoria, falecimentos e desligamentos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CORPO 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO. 
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5.1 - Os critérios de seleção e contratação. 
 

O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á no padrão inicial do 1º 
(primeiro) nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, observadas a escolaridade e experiência 
estabelecidas na legislação em vigor. 
 

O concurso referido no parágrafo anterior poderá ser realizado por áreas de 
especialização, organizado em uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação, 
conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira. 

 
O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos 

de escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios 
eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes 
decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. 
 
 
 

5.2 - Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de 
trabalho. 

 
O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Cargos da Carreira dos 

Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
– PDI-PCCTAE, foi elaborado de acordo com o disposto no artigo 24 da Lei 11.091 de 
12 de janeiro de 2005, bem como as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 5.825 de 29 
de junho de 2006. 

 
O Plano está fundamentado em três grandes programas: Programa de 

Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal, Programa de Avaliação 
de Desempenho e Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento. 

 
O Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal é 

um processo de planejamento contínuo de avaliação das necessidades de pessoal e 
competências para atender aos objetivos institucionais e visa estabelecer a matriz de 
alocação de cargos e definir os critérios de distribuição de vagas. 

 
O modelo de alocação de vagas deve considerar o quadro de pessoal e a efetiva 

força de trabalho existente, além de outros fatores como as necessidades da unidade, 
os processos de trabalho, as condições tecnológicas, a legislação e ainda identificar: 

 
a) a necessidade de pessoal, inclusive remanejamento, readaptação e 

redistribuição da força de trabalho de cada unidade organizacional; 
b) a força de trabalho e sua composição, considerando seus vínculos 

empregatícios: servidores do quadro, terceirizados em suas mais diversas 
formas de contrato, estagiários e bolsistas; 
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c) a necessidade de abertura de vagas para concursos públicos a fim de atender 
ás necessidades institucionais e a substituição da mão de obra terceirizada; 

d) a necessidade de novas vagas para atender à expansão das unidades; 
e) os servidores em condições de aposentadoria. 

 
A elaboração e implantação do Programa de Avaliação de Desempenho visam 

garantir um modelo gerencial que permita mensurar os resultados obtidos pelo servidor 
ou pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas 
institucionais, previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão 
de qualidade de atendimento ao usuário definido pela Universidade, com a finalidade de 
subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor. 

 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento é um conjunto de ações 

vinculadas ao planejamento institucional que visa ao desenvolvimento do servidor para o 
melhor desempenho de suas atividades. 

 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento está implementado nas 

seguintes linhas de desenvolvimento: 
 

a) iniciação ao serviço público: visa ao conhecimento da função do Estado, das 
especificidades do serviço público, da missão da UFMS e da conduta do 
servidor público e sua integração no ambiente institucional; 

b) formação geral: visa à oferta de conjunto de informações ao servidor sobre a 
importância dos aspectos profissionais vinculados à formulação, ao 
planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais; 

c) educação formal: visa à implementação de ações que contemplem os 
diversos níveis de educação formal; 

d) gestão: visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de 
gestão, que deverá se constituir em pré-requisito para o exercício de funções 
de chefia, coordenação, assessoramento e direção; 

e) interrelação entre ambientes: visa à capacitação do servidor para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um 
ambiente organizacional; e 

f) específica: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades 
vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa. 

 
A carreira está estruturada em 05 Níveis de Classificação – A, B, C, D e E; 4 

Níveis de Capacitação – I, II, III e IV; e 39 padrões de vencimento básico, justapostos 
com intervalo de 1 padrão entre os níveis de capacitação e 2 entre os níveis de 
classificação. 
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5.3 – Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo, 
considerando o período de vigência do PDI. 
 
5.3.1 - Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo da UFMS 
 

CLASSE 
Regime de 

trabalho Atual 2010 2011 2012 2013 2014 

C 40 h  177      

20 h 1 - - - - - 

24 h 1 - - - - - D 

40 h 431 160 150 80 50 40 

20 h 2 - - - - - 

24 h - - - - - - 

30 h 3 - - - - - 
E 

40 h 199 90 55 40 30 25 

Total 814 250 205 120 80 65 

Fonte: GRH/PRAD 
 
 
5.3.2 - Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo do Hospital Universitário REHUF 
 

CLASSE 
Regime de 

trabalho Atual 2010 2011 2012 2013 2014 

A 40 h 56 - - - - - 
B 40 h 68 - - - - - 
C 40 h  274 - - - - - 

24 h 26 13 0 3 0 0 
D 

40 h 183 200 176 170 81 81 

20 h 110 84 20 10 5 5 

30 h 2 27 20 15 0 0 E 

40 h 110 160 100 30 20 15 

Total 829 484 276 228 106 101 

Fonte:GRH/PRAD e NHU
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6. CORPO 
DISCENTE. 
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6.1 Formas de acesso. 
 
 O acesso de discentes à Universidade está regulamentado no artigo 46 do 
Regimento Geral da Universidade, aprovado pela Resolução nº 55/2004 do Conselho 
Universitário, conforme segue: 
 

O ingresso de candidatos aos cursos de graduação da Universidade é realizado: 
a) por portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente 

que tenham sido classificados no processo seletivo específico para a primeiro 
ano do cursos; 

b) por transferência de acadêmicos regulares para cursos afins, mediante 
existência de vagas e por meio de processo seletivo; 

c) por transferência compulsória de acadêmicos regulares para cursos afins, 
mediante comprovação de atendimento à legislação específica; 

d) por portadores de diploma de curso superior para o preenchimento de vagas, 
mediante processo seletivo; 

e) por acadêmico especial, desde que satisfaça aos requisitos exigidos, na  
legislação pertinente;  

f) por convênio com instituições nacionais;e 
g) por convênio ou acordo cultural internacional. 
 
O ingresso é realizado de acordo com as normas fixadas pelo Conselho de 

Ensino de Graduação e com a legislação em vigor. 
 

As vagas e as condições de ingresso na Universidade são divulgadas por meio 
de edital. 

 
Os acadêmicos da Universidade podem ser transferidos por meio de 

movimentação interna entre os cursos afins mediante processo seletivo das vagas 
disponíveis, ou se for caracterizada a transferência compulsória nos demais casos. 

 
A resolução do Conselho Universitário nº 26, de 7 de maio de 2009, aprovou, a 

partir do ano de 2011, a adesão total da Universidade ao Sistema de Seleção Unificada. 
Para o Vestibular de Verão 2010 foi adotado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
como primeira fase. 
 
 

6.2 - Programas de apoio pedagógico e financeiro. 
 

A UFMS, conforme estabelece o artigo 77 do Estatuto, presta assistência ao 
corpo discente, sem prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da 
comunidade, desenvolvendo, entre outras iniciativas: 

 
a) promoções de natureza cultural, esportiva e recreativa; 
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b) programas de bolsas de trabalho, extensão, monitoria, iniciação cientifica e 
estágio;e 

c) orientação psicopedagógica e profissional. 
 
Além do amparo estatuário, a assistência estudantil se consolida com a 

implantação do Programa Nacional de Assistência Estudantil/PNAES/SISU/MEC, por 
meio da Portaria Normativa n.º 39, de 12 de dezembro de 2007, cujo objetivo é garantir 
o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes, na perspectiva da 
inclusão social, da formação ampliada, da produção de conhecimento, da melhoria do 
desempenho acadêmico e de realidade de vida. 

 
Neste contexto, a UFMS busca redimensionar as ações desenvolvidas, 

implementando programas existentes e implantando novas ações a partir das áreas 
estratégicas e linhas temáticas definidas no Plano Nacional de Apoio ao Estudante, 
possibilitando o envolvimento dos acadêmicos beneficiários dos programas de 
assistência estudantil, em atividades relacionadas à sua área de formação na interface 
com o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 
Por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, após discussões e 

amadurecimento com a equipe responsável pela realização dos programas, foi 
estabelecida a reestruturação de ações, definindo, a partir de 2010, programas 
institucionais com vistas a revitalizar os programas já existentes e implantar novas 
ações.  

 
As respectivas ações estão voltadas às áreas estratégicas da permanência, 

desempenho acadêmico, cultura, lazer, esporte e assuntos da juventude.  
 

Para a inclusão do acadêmico nas ações que compõem as linhas temáticas da 
permanência e desempenho acadêmico, priorizam-se aqueles que se encontram em 
vulnerabilidade socioeconômica e, para tanto, utiliza-se critérios condizentes com essa 
realidade, definidas em regulamentos próprios para cada ação. Em relação ás demais 
áreas temáticas, estas não utilizam critério de acesso, garantindo, dessa forma, o 
atendimento a todos os acadêmicos interessados. 

 
Dentre os Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro, destacam-se os 

seguintes: 
 

a) Programa de Apoio ao Estudante: bolsa permanência, auxílio-alimentação, 
inclusão digital, brinquedoteca, incentivo a participação em eventos, 
nivelamento, suporte instrumental, recepção aos calouros, inclusão às línguas 
estrangeiras, suporte médico e odontológico, incentivo a participação em 
fóruns e eventos relacionados à assistência estudantil, apoio a eventos do 
movimento estudantil e auxílio financeiro ao estudante; 

b) Programa Qualidade de Vida; 
c) Programa de Orientação Profissional; 
d) Programa Acessibilidade. 
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6.3 - Estímulos à permanência.  
 

 Dentre as ações do Programa de Apoio ao Estudante, destacam-se: 
 
 Bolsa Permanência: tem por objetivo atender o acadêmico em necessidade 

socioeconômica, prestando auxilio financeiro, propiciando meio de integração teórico-
prático na sua área de formação, de modo a despertar hábitos e aptidões compatíveis 
com a sua futura atividade profissional, possibilitando integração com a comunidade 
acadêmica, garantindo, dessa forma, sua permanência na Universidade. Para inclusão 
no programa, é necessária a disponibilidade de 12 horas semanais para o 
desenvolvimento de atividades vinculadas e projetos de ensino, pesquisa ou extensão. 
 
  Auxílio-alimentação: tem por objetivo subsidiar a alimentação dos acadêmicos em 
vulnerabilidade socioeconômica. 
 
  Incentivo à participação em eventos: possibilita contribuir para a formação dos 
acadêmicos dos cursos de graduação, mediante custeio de passagens rodoviárias para 
que possam participar de conferências, congressos, cursos e outros eventos que 
versem sobre temas de cunho científico, cultural, técnico, artístico ou equivalente, 
realizados no País. 

 
Nivelamento: oferecer, por meio de bolsistas supervisionados, aulas de reforço 

escolar aos acadêmicos com déficit de aprendizagem e respectivo baixo rendimento 
escolar, facilitando o acompanhamento dos conteúdos ministrados em sala de aula. 

 
Suporte instrumental: aos acadêmicos que se encontram em vulnerabilidade 

socioeconômica lhe são garantidos o acesso a materiais básicos para o 
acompanhamento dos conteúdos ministrados em sala de aula, especialmente nos 
Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Medicina 
Veterinária, Medicina, Enfermagem, Odontologia, Música e Artes. 

 
Suporte médico e odontológico: os acadêmicos que necessitam dessa assistência 

são encaminhados pela DIAA ao Ambulatório Geral do Núcleo do Hospital Universitário 
(NHU). O agendamento ocorre conforme disponibilidade de vagas. Em casos de 
emergência, o acadêmico deverá procurar o Pronto Atendimento Médico (PAM), não 
necessitando do encaminhamento da DIAA/CAE/Preae. A assistência odontológica é 
realizada diretamente pela Policlínica da Faodo/UFMS. A consulta deverá ser marcada 
diretamente na Policlínica. 

 
Brinquedoteca: propiciar oportunidades para assegurar a guarda aos filhos dos 

acadêmicos, bem como funcionar para campo de estágio. 
 

Inclusão às línguas estrangeiras: conceder aos acadêmicos beneficiários da 
Bolsa Permanência, uma bolsa correspondente ao valor da matrícula por 
módulo/semestre acrescido do valor do material didático para o curso de línguas. 
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Inclusão digital: permitir o acesso aos estudantes, especialmente os de 
vulnerabilidade socioeconômica, à tecnologia digital, bem como oferecer cursos de 
informática aos interessados. 

 
 

6.4 - Organização estudantil.  
 

Os estudantes da UFMS estão organizados em núcleos estudantis 
representativos de cada curso, denominados Centros Acadêmicos, e estes se mantêm 
ligados a uma entidade superior à qual todos se subordinam, o DCE – Diretório Central 
de Estudantes, que é o órgão máximo de representação discente na Universidade, 
filiado a União Nacional dos Estudantes (UNE) e composto de uma Diretoria Executiva, 
sediada na Cidade Universitária de Campo Grande. 

 
Os acadêmicos estão representados em todos os órgãos deliberativos, 

consultivos e normativos da Universidade, conforme o estatuto da UFMS: 
 

a) Conselho Universitário – dois representantes discentes, preferencialmente um 
da graduação e um da Pós-graduação stricto sensu, indicados pelo DCE para 
o mandato de um ano; 

b) Conselho Diretor - dois representantes discentes, preferencialmente um da 
graduação e um da Pós-graduação Stricto sensu, indicados pelo DCE para o 
mandato de um ano; 

c) Conselho de Ensino e Graduação – um representante discente indicado pelo 
DCE, escolhido entre os estudantes de graduação regulares, para o mandato 
de um ano; 

d) Conselho de Pesquisa e Pós-graduação - um representante discente indicado 
pelo DCE, escolhido entre os estudantes dos programas de Pós-graduação, 
regulares, para o mandato de um ano; 

e) Conselho de Extensão – por lei um representante discente entre os alunos 
regulares indicado pelo DCE, porém esse número pode ser ampliado a dois 
discentes de acordo com o Art. 15 das Normas que Regulamentam a 
Extensão Universitária na UFMS; 

f) Conselho de Centro – um representante discente para cada Conselho de 
Câmpus, Centro ou Congregação; 

g) Conselho de Departamento – um representante discente; 
h) Colegiado de curso – um representante do 2º ano em diante indicado pelo 

DCE.  
  
 

6.5 - Acompanhamento dos egressos. 
 

A preocupação com a formação de um profissional crítico, com visão humanista e 
comprometida com as transformações sociais tem acompanhado todo o contexto 
pedagógico dos cursos da UFMS. Com este objetivo, os acadêmicos são chamados a 
desenvolver e experimentar atividades de ensino, de pesquisa e de extensão durante o 
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período de realização da graduação, possibilitando lograr conhecimentos sobre a 
realidade teórica e prática que encontrarão no mercado de trabalho. 

 
Todavia, a formação profissional, como processo dinâmico que é, exige constante 

reflexão e revisão dos procedimentos adotados, o que se dará através das avaliações 
próprias da Instituição e do acompanhamento do egresso. 

 

Neste contexto, a UFMS considera de grande relevância que sua relação com os 
acadêmicos não se encerre com o término do curso de graduação, mas que prossiga, 
embora de forma diferenciada, no decorrer da vida profissional. 

 
O acompanhamento ao egresso desempenha um papel bastante significativo, 

pois possibilita que se avaliem os cursos da Instituição, de forma direta, e ainda, se 
verifique o tipo de profissional formado e se o perfil apresentado vem ao encontro dos 
objetivos delineados no Projeto Pedagógico de cada Curso.  

 
Para atender a estes pressupostos, a UFMS viabilizará o desenvolvimento de 

programas e ações capazes de promover uma avaliação constante dos profissionais 
oriundos da Instituição, visando: 

 
a) oferecer oportunidades de aperfeiçoamento e formação permanente, além do 

acompanhamento de sua inserção no mercado de trabalho; 
b) avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da situação 

profissional dos ex-alunos; 
c) manter registros atualizados de alunos egressos; 
d) promover intercâmbio entre ex-alunos; 
e) realizar atividades extracurriculares (estágios e /ou participação em projetos 

de pesquisa ou extensão), de cunho técnico-profissional, a fim de 
complementar a formação prática; 

f) condecorar egressos que se destacam profissionalmente;e 
g) identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação, a fim de 

buscar capacitações compatíveis com as exigências do mercado de trabalho. 
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7. ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. 
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7.1 Estrutura organizacional com as instâncias de decisão. 
 

A UFMS tem estrutura organizacional multicâmpus, composta por Órgãos de 
Administração Central, Órgãos de Administração Setorial, Órgãos Suplementares e 
Órgãos de Ensino, Pesquisa e Extensão, distribuídos no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
 

7.2  - Organograma institucional e acadêmico. 
 

 
 

 
 
7.3 - Órgãos colegiados: competências e composição. 
 
Conselho Universitário - COUN 
 

O Conselho Universitário, órgão de jurisdição superior da UFMS, deliberativo e 
consultivo em matéria acadêmica, de definição da política universitária, e instância final 
nesses assuntos, e de recursos, nos de natureza didático-científica, administrativa, 
econômico-financeira e patrimonial, obedecida à proporcionalidade docente 
estabelecida em lei, será integrado: 
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I. pelo Reitor, como seu presidente, com voto de qualidade, além do voto 
comum; 

II. pelo Vice-Reitor; 
III. pelos Pró-Reitores; 
IV. pelos Diretores de Câmpus, Centro, Faculdade e Instituto; 
V. por um representante docente da carreira do Magistério Superior de cada 

Câmpus, Centro, Faculdade e Instituto, eleito por seus pares em eleição direta 
e universal, com mandato de dois anos, permitida a recondução; 

VI. por dois representantes docentes da carreira do Magistério Superior da 
UFMS, indicados, cada um, pelos sindicatos da categoria, com mandato de 
dois anos, permitida a recondução; 

VII. por um representante da Associação de Aposentados e Pensionistas da 
UFMS, indicado por lista tríplice, com mandato de dois anos, permitida a 
recondução; 

VIII. por dois representantes do corpo técnico-administrativo da UFMS, indicados 
pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida a 
recondução; 

IX. por dois representantes discentes, preferencialmente um da Graduação e 
outro da Pós-Graduação stricto sensu, indicados pelo Diretório Central de 
Estudantes, com mandato de um ano; 

X. por três representantes da comunidade não universitária, sendo um indicado 
por lista tríplice elaborada pelas Federações Patronais, um indicado por lista 
tríplice elaborada pela Federação dos Trabalhadores e um indicado por lista 
tríplice elaborada pelos Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional, em 
sistema de rodízio e que tenham sido egressos de cursos ministrados pela 
UFMS, todos com mandato de dois anos; 

XI. pelos ex-Reitores, com direito a voz e sem direito a voto; 
XII. por um representante do Governo Federal, nomeado e exonerado, ad nutum, 

pelo Ministro da Educação. 
 
Ao Conselho Universitário compete: 
 

a) aprovar a criação, modificação, ampliação e desativação de órgãos da 
estrutura interna indicados pelo Conselho Diretor; 

b) aprovar, proposta de criação, expansão, desativação temporária e extinção de 
cursos de graduação e de programas de pós-graduação stricto sensu, bem 
como de alteração do número total de vagas da UFMS nos seus cursos e 
programas, ouvido o Conselho competente; 

c) aprovar, por pelo menos dois terços da totalidade de seus membros, a 
outorga de distinções universitárias, por voto aberto; 

d) aprovar o relatório anual de atividades da UFMS, encaminhado pelo Reitor; 
e) aprovar o sistema de avaliação institucional; 
f) aprovar emendas ao Estatuto da UFMS; 
g) aprovar a criação, a modificação e a extinção de Departamentos e 

Coordenações de Cursos, ouvido o Conselho de Ensino de Graduação; 
h) aprovar os Regimentos Internos dos Órgãos da Administração Central, da 

Administração Setorial, e dos Órgãos Suplementares; 
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i) constituir câmaras consultivas conforme a natureza dos assuntos; 
j) promover a elaboração do Regimento Geral da UFMS aprovando-o e 

alterando-o, quando necessário; 
k) estabelecer as diretrizes acadêmicas e administrativas da UFMS; 
l) estabelecer as condições gerais de criação e funcionamento das Unidades 

Acadêmicas; 
m) estabelecer as políticas institucionais de recursos humanos; 
n) promover, na forma da lei, o processo de escolha do Reitor e do Vice-Reitor; 
o) atuar como instância máxima de recurso por estrita arguição de ilegalidade, 

no prazo de 10 dias, contados da publicação no Boletim de Serviço referente 
à Resolução, bem como avocar o exame e deliberação sobre qualquer 
matéria de interesse da UFMS; 

p) analisar e aprovar o Código de Ética e o Regime Disciplinar da UFMS; 
q) aprovar os procedimentos relativos à revalidação de diplomas; 
r) supervisionar a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão em 

consonância com o disposto no Estatuto, no Regimento Geral e nos demais 
instrumentos normativos; 

s) aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), encaminhado pelo 
Reitor. 

t) sugerir à autoridade competente a destituição do Reitor; 
u) elaborar o seu Regimento Interno; e 
v) resolver os casos omissos. 

 
 

Conselho Diretor - CD 
 

O Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo em matéria administrativa, 
disciplinar, econômico-financeira e patrimonial, será constituído, observado a 
proporcionalidade mínima de participação de docente estabelecida em lei, pelos 
seguintes membros: 

 
I. pelo Reitor, como presidente, com o voto de qualidade, além do voto comum; 
II. pelo Vice-Reitor; 
III. pelos Pró-Reitores; 
IV. pelos Diretores de Câmpus, de Centro, de Faculdade e de Instituto; 
V. por dois representantes docentes da carreira do Magistério Superior da 

UFMS, indicados, cada um, pelos sindicatos da categoria, com mandato de 
dois anos, permitida a recondução; 

VI. por um representante da Associação de Aposentados e Pensionistas da 
UFMS, indicado por lista tríplice, com mandato de dois anos, permitida a 
recondução; 

VII. por dois representantes técnico-administrativos da UFMS, indicados pelo 
sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida a recondução; 

VIII. por dois representantes discentes, preferencialmente, um da Graduação e 
outro da Pós-Graduação stricto sensu, indicados pelo Diretório Central de 
Estudantes, com mandato de um ano. 
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Das decisões do Conselho Diretor, caberá recurso ao Conselho Universitário, no 
prazo de dez dias, por estrita arguição de ilegalidade, contados da publicação da 
respectiva Resolução. 

 
O Conselho Diretor tem por competência: 
 

a) aprovar a prestação de contas da UFMS; 
b) aprovar a proposta orçamentária da UFMS; 
c) aprovar critérios para distribuição dos recursos financeiros aos órgãos da 

administração setorial; 
d) emitir pareceres e fixar normas em matérias de sua competência; 
e) opinar a respeito de projetos relativos à utilização de prédios e de instalações 

da UFMS; 
f) aprovar normas sobre a administração orçamentária e financeira da UFMS; 
g) aprovar as normas que disciplinam as rotinas administrativas da UFMS; 
h) aprovar tabelas de preços, taxas e emolumentos; 
i) aprovar normas relativas à gestão de recursos humanos; 
j) atuar como instância de recursos dos assuntos pertinentes à área de sua 

competência; 
k) decidir sobre propostas, indicações ou representações em assuntos de sua 

competência; 
l) aprovar a regulamentação de serviços e programas comunitários; 
m) aprovar a normatização de cursos de pós-graduação lato sensu quanto à 

previsão de gastos e das receitas auferidas; 
n) autorizar, observadas as disposições legais pertinentes, a alienação e 

oneração de bens patrimoniais, assim como a aceitação de legados de 
doações feitos a UFMS.  

o) elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; e 
p) resolver os casos omissos. 

 
 

Conselho de Ensino de Graduação - COEN 
 

O Conselho de Ensino de Graduação, órgão deliberativo, normativo e consultivo 
em matéria didático-científica relativa ao ensino de graduação, obedecida à 
proporcionalidade docente estabelecida em lei, será integrado: 

 
I. pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação, como presidente, com voto de 

qualidade, além do voto comum; 
II. pelos Chefes das Coordenadorias da Pró-Reitoria; 
III. por um representante docente de cada Câmpus e Centro, escolhido, em 

sistema de rodízio, dentre os presidentes dos Colegiados de Cursos de 
Graduação, com mandato de dois anos, permitida a recondução; 

IV. por um representante docente de cada Congregação, escolhido dentre seus 
membros, com mandato de dois anos, permitida a recondução; 
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V. por um representante discente, indicado pelo Diretório Central de Estudantes, 
escolhido dentre os alunos regulares dos cursos de graduação, com mandato 
de um ano; 

VI. por um representante do corpo técnico-administrativo da UFMS, indicado pelo 
sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida a recondução. 

 
O Conselho de Ensino de Graduação tem por competência: 

 
a) propor ao Conselho Universitário políticas e diretrizes relativas ao ensino 

superior de graduação, sequencial, presencial e a distância; 
b) atuar como instância de recursos dos assuntos pertinentes à sua área de 

competência; 
c) opinar sobre o Programa de Avaliação Institucional da UFMS; 
d) aprovar a regulamentação das atividades de ensino superior de graduação e 

sequencial, quanto à elaboração de projetos pedagógicos e organização, 
criação, funcionamento, fixação de vagas, avaliação e extinção de cursos; 

e) aprovar a regulamentação das atividades de ensino superior de graduação e 
sequencial, quanto à elaboração de propostas de alteração de nomenclatura 
de cursos, modalidades e habilitações e, ainda, aquelas relativas à oferta de 
cursos quanto ao turno de funcionamento, número de vagas e tempo de 
integralização; 

f) aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior de graduação 
e sequencial; 

g) aprovar o Calendário Acadêmico, do ponto de vista das atividades dos cursos 
de graduação e sequencial; 

h) manifestar-se sobre a criação, desativação temporária e extinção de cursos 
de ensino superior de graduação e sequencial; 

i) aprovar as normas referentes aos processos seletivos de ingresso inicial, 
movimentação entre cursos homônimos, transferências de outras IES, 
portadores de curso superior e convênios para ocupação das vagas; 

j) propor ao Conselho Diretor normas e diretrizes sobre o pessoal docente; 
k) manifestar-se sobre a suspensão temporária, total ou parcial, das atividades 

universitárias relativas à sua área de competência; 
l) apreciar, se solicitado, o Regulamento Disciplinar do Corpo Discente; 
m) deliberar ou opinar sobre outras matérias de sua competência; 
n) elaborar o seu Regimento Interno; e 
o) resolver os casos omissos, na área de sua competência. 

 
Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação - COPP 
 

O Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, órgão deliberativo, normativo e 
consultivo em matéria das áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e do ensino 
de pós-graduação, obedecida à proporcionalidade docente estabelecida em lei, será 
integrado: 

 
I. pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, como presidente, com voto de 

qualidade, além do voto comum; 
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II. pelos Chefes das Coordenadorias da Pró-Reitoria; 
III. por um representante docente de cada grande área de conhecimento, do 

quadro regular da UFMS, escolhido dentre os professores participantes dos 
programas de pós-graduação, stricto sensu, com mandato de dois anos, 
permitida a recondução; 

IV. por um representante de cada Câmpus, Centro, Faculdade e Instituto, escolhido 
dentre os professores da carreira do Magistério Superior e com projeto de 
pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria competente, desde que possua, no 
mínimo, o título de Mestre, com mandato de dois anos e permitida a 
recondução; 

V. por um representante discente, escolhido dentre os alunos regulares dos cursos 
de Pós-Graduação, stricto sensu, com mandato de um ano; 

VI. por um representante do corpo técnico-administrativo da UFMS, indicado pelo 
sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida a recondução. 

 
O Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação tem por competência: 

 
a) aprovar os currículos dos cursos e programas de pós-graduação, bem como 

suas alterações; 
b) propor ao Conselho Universitário políticas relativas aos assuntos de pesquisa,  

movimentação interna e outros da mesma natureza; 
c) desenvolvimento tecnológico e pós-graduação; 
d) aprovar as normas gerais para a organização, funcionamento, implementação, 

extinção, avaliação e alterações relativas aos cursos e programas de pós-
graduação e atividades de pesquisa; 

e) atuar como instância de recursos dos assuntos pertinentes à área de sua 
competência; 

f) aprovar as normas relativas aos processos de transferência, aproveitamento 
de créditos, elaborar o seu Regimento Interno; e 

g) resolver os casos omissos, na área de sua competência. 
 

Conselho de Extensão - COEX 
 

O Conselho de Extensão, órgão deliberativo, normativo e consultivo em matéria 
de extensão, prestação de serviços e questões relativas ao corpo discente e às relações 
interinstitucionais e internacionais, observadas a proporcionalidade docente 
estabelecida em lei, será integrado: 

 
I. pelo Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, como presidente, 

com o voto de qualidade, além do voto comum; 
II. pelos Chefes das Coordenadorias da Pró-Reitoria; 
III. por um representante de cada Câmpus, Centro, Faculdade e Instituto, 

escolhido dentre os professores da carreira do Magistério Superior da UFMS, 
com projeto cadastrado na Pró-Reitoria competente, com mandato de dois 
anos, permitida a recondução; 

IV. por um representante discente, indicado pelo Diretório Central de Estudantes, 
escolhido dentre os alunos regulares, com mandato de um ano; 
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V. por um representante do corpo técnico-administrativo da UFMS, indicado pelo 
sindicato da categoria, com mandato de dois anos, permitida a recondução. 
 

O Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, tem por competência: 
 
a) propor, ao Conselho Universitário, diretrizes da UFMS relativas à extensão, 

cultura e assuntos estudantis; 
b) analisar e aprovar as normas gerais para a organização, funcionamento, 

implementação, avaliação e alterações relativas às atividades de extensão, 
cultura e assuntos estudantis; 

c) atuar como instância de recursos dos assuntos pertinentes à área de sua 
competência; 

d) elaborar o seu Regimento Interno; e 
e) resolver os casos omissos, na área de sua competência. 

 
Conselho de Centro ou de Câmpus - CC 

 
O Conselho de Centro ou de Câmpus, órgão deliberativo e consultivo em todas as 

matérias pertinentes às suas atribuições e competências, definidas no Regimento Geral, 
será constituído, observada a proporcionalidade mínima de participação de docente 
estabelecida em lei, pelos seguintes membros: 

 
I. Diretor; 
II. Coordenadores de Cursos de Graduação; 
III. Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu; 
IV. Chefes de Departamentos; 
V. um representante discente, escolhido dentre os alunos regulares do Câmpus 

ou do Centro e indicados pelo Diretório Central de Estudantes, com mandato 
de um ano; 

VI. um representante do Corpo Técnico-Administrativo da UFMS escolhido dentre 
os servidores lotados no Câmpus ou Centro e indicado pelo sindicato da 
categoria, com mandato de dois anos, permitida a recondução; 

VII. um representante do Corpo Docente da carreira do Magistério Superior, em 
efetivo exercício, indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de dois 
anos, permitida a recondução. 

 
São atribuições e competências dos Conselhos de Centro ou de Câmpus: 

 
a) deliberar, em primeira instância, sobre a proposta orçamentária do Centro ou 

do Câmpus, com base nos planos e programas departamentais e dos 
colegiados de cursos, nas diretrizes políticas e prioridades do Plano 
Institucional de Desenvolvimento, para posterior aprovação do órgão 
colegiado superior competente; 

b) deliberar, após a aprovação do Conselho Diretor à proposta orçamentária de 
que trata o inciso anterior, sobre a destinação, aos Departamentos, dos 
recursos financeiros concedidos aos Centros ou Câmpus, visando ao 
equilíbrio e à otimização de sua aplicação; 
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c) deliberar sobre normas e ações necessárias à integração das atividades 
departamentais e dos colegiados de cursos, quando couber; 

d) deliberar, para efeito de apreciação por parte da Administração Central, sobre: 
I. afastamento de docente e técnico-administrativo, quando superior a trinta 

dias; 
II. remoção, redistribuição e intercâmbio de pessoal docente e técnico-

administrativo; 
III. criação de novos cursos ou departamentos no Centro ou no Câmpus, 

encaminhando o parecer à Administração Central. 
e) deliberar, em primeira instância, sobre o plano de capacitação de docentes 

dos Centros ou dos Câmpus, com base nas propostas apresentadas nos 
planos departamentais e dos colegiados de cursos, obedecidas às diretrizes e 
prioridades estabelecidas pela Universidade, encaminhando-o ao Pró-Reitor 
competente; 

f) sugerir ao Conselho Universitário a concessão de títulos de Professor 
Emérito, Professor Honoris Causa e Doutor Honoris Causa; 

g) propor à Pró-Reitoria competente a organização e funcionamento de cursos e 
programas de pós-graduação; 

h) constituir comissões para estudar assuntos de interesse do Centro ou do 
Câmpus; 

i) opinar, quando solicitado pela Pró-Reitoria competente, sobre questões 
referentes à matrícula, transferência, jubilação e revalidação de diplomas; 

j) elaborar e alterar o Regimento do Centro ou do Câmpus, submetendo-o ao 
Conselho Universitário; 

k) informar ao Conselho de Departamento, por meio do Chefe de Departamento, 
a pauta de suas reuniões e suas decisões; 

l) sugerir à autoridade competente a destituição do Diretor do Centro ou do 
Câmpus; e 

m) criar comissões para estudar assuntos pertinentes ao ensino, a pesquisa e a 
extensão. 

 
Congregação - CGR 

 
A Congregação, órgão deliberativo e consultivo em todas as matérias 

concernentes às suas atribuições e competências, será constituída, observada a 
proporcionalidade mínima de participação docente estabelecida em lei, pelos seguintes 
membros: 

 
I. Diretor; 
II. Coordenadores de Curso de Pós-Graduação stricto sensu; 
III. Coordenador de Estágio Supervisionado; 
IV. Coordenador de Residência Médica ou equivalente; 
V. Chefes de Departamentos; 

VI. Chefes de Divisão; 
VII. um representante discente, escolhido dentre os alunos regulares da 

Faculdade ou Instituto, indicado pelo Diretório Central de Estudantes, com 
mandato de um ano; 
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VIII. um representante do Corpo Técnico-Administrativo, escolhido dentre os 
servidores lotados na Faculdade ou Instituto, indicado pelo sindicato da 
categoria, com mandato de dois anos, permitida a recondução; 

IX. um representante docente, da carreira do Magistério Superior, em efetivo 
exercício, indicado pelo sindicato da categoria, com mandato de dois anos, 
permitida a recondução. 

 
Compete à Congregação: 
 

a) aprovar os programas, cargas horárias e planos de ensino das disciplinas 
componentes da estrutura curricular do curso, obedecida às normas da Pró-
Reitoria competente; 

b) aprovar os projetos de ensino de acordo com as normas pertinentes, 
aprovadas pelo Órgão Colegiado Superior competente; 

c) solicitar à Pró-Reitoria competente, assessoramento didático-pedagógico; 
d) deliberar, em primeira instância, sobre a proposta orçamentária da Faculdade 

e do Instituto, com base nos planos e programas departamentais e nas 
diretrizes e prioridades do Plano Institucional de Desenvolvimento para 
posterior aprovação do órgão colegiado superior competente; 

e) deliberar, após aprovação do Conselho Diretor, sobre a proposta orçamentária 
de que trata o inciso anterior, sobre a destinação aos Departamentos dos 
recursos financeiros concedidos à Faculdade ou Instituto, visando ao 
equilíbrio e ao desenvolvimento da aplicação destes; 

f) deliberar sobre normas e ações necessárias à integração das atividades 
departamentais; 

g) deliberar para efeito de apreciação por parte da Administração Central sobre: 
I. afastamento de docente e técnico-administrativo, quando superior a trinta 

dias; 
II. remoção, redistribuição e intercâmbio de pessoal docente e técnico-

administrativo; 
III. criação de novos departamentos. 

h) deliberar, em primeira instância, sobre o plano de capacitação de docentes da 
Faculdade e do Instituto, com base nas propostas apresentadas nos planos 
departamentais, obedecidas às diretrizes e prioridades estabelecidas pela 
Universidade encaminhando-o ao Pró-Reitor competente; 

i) deliberar sobre normas visando a compatibilização dos programas, cargas 
horárias e planos de ensino das disciplinas, componentes da estrutura 
curricular, com o perfil do profissional objetivado pelo curso, considerando as 
instruções da Pró-Reitoria e as Resoluções dos Órgãos Colegiados 
Superiores competentes; 

j) deliberar sobre mecanismos de aferição do rendimento escolar, obedecidas 
as normas aprovadas pelo Órgão Colegiado Superior competente; 

k) deliberar sobre normas e procedimentos, visando à compatibilização com as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

l) elaborar e alterar o Regimento da Faculdade e do Instituto, submetendo-os à 
aprovação do Conselho Universitário; 
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m) garantir que sejam estabelecidas e mantidas as relações didático-
pedagógicas das disciplinas do curso, respeitando os objetivos e o perfil do 
profissional definido no projeto pedagógico do curso; 

n) propor ao Conselho Universitário a concessão de títulos de Professor Emérito, 
Professor Honoris Causa e Doutor Honoris Causa; 

o) propor à Pró-Reitoria competente a organização e o funcionamento de cursos 
e programas de pós-graduação; 

p) constituir comissões para tratar de assuntos de interesse da Faculdade e do 
Instituto; 

q) opinar, quando solicitada pela Pró-Reitoria competente, sobre questões 
referentes à matrícula, transferência, jubilação e revalidação de diplomas; 

r) apreciar e autorizar a dispensa de cursar disciplinas do currículo do curso de 
graduação, segundo o plano de estudo elaborado pelo Diretor da Faculdade e 
do Instituto ou por seu preposto; 

s) apreciar o projeto pedagógico do curso, elaborado de acordo com a 
orientação da Pró-Reitoria competente, submetendo-o à aprovação do Órgão 
Colegiado Superior pertinente; 

t) sugerir à autoridade competente, a destituição do Diretor da Faculdade e do 
Instituto; 

u)  acompanhar as evoluções das necessidades especiais no sentido de adequar 
o perfil do profissional às exigências da comunidade e do mercado de 
trabalho; e 

v) divulgar junto aos Departamentos a pauta de suas reuniões, bem como as 
suas decisões através de Resoluções. 

 
Conselho de Departamento  

 
Compete ao Conselho de Departamento: 

 
I. aprovar o planejamento de ofertas das disciplinas dos cursos dos quais o 

Departamento participa, encaminhando-o à Pró-Reitoria competente por 
intermédio da Direção do Centro, Câmpus, Faculdade e Instituto; 

II. deliberar anualmente sobre os planos de pesquisa e de extensão do 
Departamento, obedecidas às diretrizes políticas da Universidade, definidas 
no Plano Institucional de Desenvolvimento; 

III. deliberar, para posterior aprovação dos órgãos competentes, sobre o plano de 
capacitação dos docentes lotados no Departamento, obedecidas às diretrizes 
políticas do Plano Geral de Capacitação; 

IV. opinar sobre o afastamento de Professor para ministrar aulas, palestras, 
cursos em outros Departamentos da UFMS; 

V. deliberar, para posterior aprovação dos órgãos competentes, sobre o 
planejamento físico do Departamento, do qual constarão: plano de uso de 
salas para aulas teóricas e práticas e planos de aquisição de materiais e 
equipamentos; 

VI. deliberar sobre as prioridades do Departamento a serem atendidas com 
recursos financeiros que lhe foram destinados pelo Conselho de Centro, 
Câmpus e Congregação; 
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VII. aprovar, em primeira instância, a política ocupacional do Departamento, 
deliberando sobre o Quadro Ocupacional para as disciplinas, com a 
distribuição dos encargos de ensino, pesquisa, extensão e administração, 
correspondentes às cargas horárias contratuais; 

VIII. opinar sobre a movimentação de servidores docentes e técnico-
administrativos lotados no Departamento; 

IX. pronunciar-se sobre a contratação de professores não regulares para o 
Departamento; 

X. eleger o Chefe do Departamento; e 
XI. sugerir à autoridade competente a destituição do Chefe de Departamento. 
 

Colegiado de Curso 
 

O colegiado de Curso, definido como unidade didático-científica, é responsável 
pela supervisão das atividades didáticas do curso, pela orientação aos acadêmicos, com 
vistas a sua efetiva integração no âmbito comunitário e do desempenho de cada um 
deles, no cumprimento de suas obrigações. 
 

A coordenação do curso de graduação é exercida:  
I. em nível deliberativo, pelo Colegiado de Curso de Graduação ou pela 

Congregação; 
II. em nível executivo, pelo Coordenador de Curso de Graduação ou pelo Diretor 

de Faculdade ou de Instituto. 
 
Compõem o Colegiado de Curso: 
 

I. cinco representantes docentes, no máximo, integrantes da Carreira do 
Magistério Superior, eleitos por seus pares assim entendidos os professores 
que ministram disciplinas do Curso afeto a cada Colegiado, com mandato de 
dois anos, permitida uma recondução; 

II. um representante discente, que esteja cursando a segunda ou a terceira série 
do respectivo curso, que tenha bom rendimento escolar, indicado pelo 
Diretório Central dos Estudantes, para os Colegiados em Campo Grande, e 
pelo Diretório Setorial de Estudantes, para os Colegiados dos Câmpus; 

 
Compete ao Colegiado de Curso de Graduação: 
 

a) garantir que sejam estabelecidas e mantidas as relações didático-
pedagógicas das disciplinas do curso, respeitando os objetivos e o perfil do 
profissional, definido no projeto pedagógico do curso, ou outra finalidade nos 
casos de cursos não profissionalizantes; 

b) deliberar sobre normas, visando a compatibilização dos programas, cargas 
horárias e planos de ensino das disciplinas componentes da estrutura 
curricular, com o perfil do profissional objetivado pelo curso, considerando as 
instruções das Pró-Reitorias e as Resoluções dos Órgãos Colegiados 
Superiores competentes; 
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c) acompanhar a evolução das necessidades sociais, no sentido de adequar às 
exigências da comunidade; 

d) indicar aos Departamentos, nos casos necessários, o desdobramento de 
turmas, consultando e observando as normas e orientações da Administração 
Central; 

e) solicitar à Pró-Reitoria competente assessoramento didático-pedagógico; 
f) deliberar sobre estabelecer mecanismos de aferição de rendimento escolar, 

obedecidas às normas aprovadas pelo Órgão Colegiado Superior competente; 
g) aprovar os programas, cargas horárias e plano de ensino das disciplinas 

componentes da estrutura curricular do curso, obedecidas as normas da Pró-
Reitoria competente; 

h) apreciar, em primeira instância, as solicitações de aproveitamento de estudos 
de disciplinas do Currículo do curso de graduação, segundo plano de estudo 
elaborado pelo Coordenador do Curso; 

i) apreciar, em primeira instância, as propostas de criação, reformulação, 
desativação, extinção ou suspensão temporária de oferecimento de curso, 
habilitação ou ênfase, de acordo com as normas expedidas pelo Órgão 
Colegiado Superior competente e orientações técnicas da Pró-Reitoria 
pertinente; 

j) apreciar o projeto pedagógico do curso, elaborado de acordo com as 
orientações da Pró-Reitoria competente, para aprovação final do Conselho de 
Centro ou de Câmpus; 

k) aprovar projetos de ensino de acordo com as normas emanadas pelo Órgão 
Colegiado Superior competente; e 

l) analisar e avaliar os resultados obtidos pela estrutura curricular definidora do 
perfil profissional e obtidos pelas normas e diretrizes estabelecidas pelo 
Colegiado, registrando as necessárias modificações e propondo-as para 
posterior apreciação do Colegiado Superior e da Pró-Reitoria competente. 

 
 

7.4 - Órgão de apoio às atividades acadêmicas. 
 
SECRETARIA ACADÊMICA DE CENTRO/CÂMPUS/FACULDADE 
 

É o órgão responsável pela orientação, acompanhamento e execução das 
atividades de controle escolar no Centro, bem como de apoio à administração 
acadêmica. 
 
 
DEPARTAMENTO 
 

É o órgão responsável pela articulação didática e técnico-científica, bem como 
pelo desenvolvimento do ensino e a execução da pesquisa e extensão universitária. 
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UNIDADES TÉCNICAS DE APOIO 
 

As Unidades Técnicas de Apoio são unidades com objetivo exclusivo de apoio 
logístico à comunidade universitária da UFMS, tendo por finalidade a sua integração ao 
processo educacional desenvolvido pela instituição, dando suporte técnico-científico-
informacional, logístico e sociocultural às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

 
Órgãos Suplementares da UFMS são aqueles com tem finalidades culturais, 

técnicas, assistenciais, desportivas, recreativas, para prestação de serviços e apoio às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

7.5 - Autonomia da IES em relação à mantenedora. 
 

Não se aplica a UFMS. 
 

 

7.6 - Relações e parcerias com a comunidade, instituição e 
empresas. 
 
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no cumprimento de 
sua missão de agente promotor de melhoria de qualidade de vida da população, vem 
firmando parcerias com instituições públicas e privadas, na formulação, concepção, 
implantação e operação de programas e ações em prol do desenvolvimento 
socioeconômico regional e nacional. Em todas as áreas, viabilizam-se parcerias que 
possibilitam a participação da UFMS em empreendimentos desenvolvidos no Estado e 
na região Centro-Oeste, seja de iniciativa do governo federal, estadual e municipal, 
sejam de setores empresariais ou de outras entidades da sociedade civil. 

 
A UFMS deverá oferecer apoio irrestrito às ações coletivas e/ou individuais que 

elevem o nome da Instituição junto aos órgãos oficiais e não oficiais, regionais e 
estrangeiros, incentivando a participação dos docentes, técnico-administrativos e 
discentes em congressos, reuniões científicas e cursos de aperfeiçoamento. 

 
As participações nas atividades serão previamente aprovadas, obedecendo à 

regulamentação interna já existente e observando o mérito da ação a ser desenvolvida e 
seu retorno à Instituição. Essa política também visa à permanência de pessoal na 
unidade, fazendo valer toda a experiência e dedicação dos servidores na Instituição. 
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8. AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL. 
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8.1 Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no 
processo de autoavaliação. 
 

 
A autoavaliação institucional da Universidade tem por objetivo a busca 

permanente da melhoria da qualidade acadêmica, científica e cultural da Instituição, a 
fim de contribuir para ampliar e diversificar sua inserção nos âmbitos regional, nacional e 
internacional, bem como para atingir critérios elevados de desempenho. Por meio dessa 
avaliação, é possível identificar estratégias, instrumentos e ações institucionais 
necessários à formulação de políticas de ensino, pesquisa, extensão, assuntos 
estudantis e de gestão de longo alcance e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios e 
extrair conhecimentos para auxiliar na tomada de decisões estratégicas e na divulgação 
de resultados e prestação de contas à sociedade.  

 
As dimensões consideradas no processo de avaliação institucional são as 

estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º e serão analisadas no processo de 
autoavaliação da Universidade por meio de uma metodologia participativa, buscando 
trazer para o âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de 
forma aberta e cooperativa, o que se dará de maneira global. 
 

Diversos instrumentos e métodos combinados são utilizados, conforme 
necessidades e situações específicas, focos e aprofundamentos exigidos pela própria 
dinâmica de atuação da UFMS. Podemos citar alguns instrumentos de avaliação: 
reuniões, questionários, entrevistas, plenárias para discussão, análise de documentos 
oficiais (PDI, PPI, projeto pedagógico dos cursos, relatórios de gestão, relatórios de 
setores e outros) e o Sistema de Informações SIAI (www.siai.ufms.br) que  integra os  
instrumentos de avaliação  referentes à infraestrutura da Universidade, às disciplinas 
ministradas, ao corpo docente, aos cursos e aos discentes. 
   
 
 

8.2 Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e 
administrativa, incluindo a atuação da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, em conformidade com o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - SINAES. 
 
 
 A comunidade acadêmica participa de diversas formas na autoavaliação, quer 
seja como membro direto da Comissão Próprio de Avaliação - CPA, ou por meio de 
participação em reuniões, palestras, painéis de discussão, entrevistas ou preenchimento 
de questionários avaliativos. Os instrumentos de avaliação integrados no sistema SIAI, 
são preenchidos por docentes, técnicos administrativos, coordenações de cursos, 
chefias de departamento e acadêmicos. 
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 A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade 
acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e da sociedade externa a 
UFMS.  Por ser uma instituição multicâmpus, faz-se necessário a criação de Comissões 
setoriais para auxiliar a Comissão Central compostas por representantes docente, 
discente e técnico, que seja responsável pela coleta de informações locais, verificando 
suas deficiências e encaminhando sugestões de ações de melhorias à CPA. 
 

A CPA, além de coordenar e articular o processo de autoavaliação institucional, é 
responsável pelas seguintes atribuições:  

1. planejar e organizar as atividades da autoavaliação e sensibilização da 
comunidade;  

2. estabelecer os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as estratégias, os 
recursos e o calendário de ações do processo de autoavaliação;  

3. desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para a 
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional;  

4. propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria da 
Universidade; e 

5. elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da avaliação 
institucional. 

 
Seminários, painéis de discussão, sessões plenárias, reuniões técnicas e outros, 

constituem momentos para análise e incorporação das ações planejadas, de forma 
coletiva e democrática. A comunicação e a troca de informações nesta ocasião são 
fundamentais para a propositura e o entendimento das metodologias que serão 
utilizadas pelos responsáveis das ações pretendidas. Os grupos se reúnem para 
análises específicas e globais e encaminham os resultados à comissão de avaliação. A 
programação coletiva da aplicação das ações traz a oportunidade de melhoramentos 
constantes no processo avaliativo, visto que este se realiza com o intercâmbio de 
informações e experiências.  
 

A divulgação dos relatórios de autoavaliação institucional também é realizada no 
portal eletrônico da UFMS e em versões digital e impressa, encaminhadas às diversas 
unidades setoriais. Além disso, a divulgação dos resultados pode ocorrer por meio de 
seminário, reuniões, de documentos informativos impressos e eletrônicos e outros, 
servindo para tornar públicas as oportunidades para ações transformadoras vindas do 
processo avaliativo.  

 
 

8.3 Formas de utilização dos resultados das avaliações. 
 

De acordo com as Diretrizes para a Avaliação das IES, os processos avaliativos 
internos servem como subsídios para o redirecionamento das ações e formulação de 
políticas tanto para a gestão da própria UFMS como para as políticas públicas de 
educação superior.  
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O documento final de autoavaliação da Universidade apresentado pela Comissão 
Própria de Avaliação, tem como finalidade subsidiar o planejamento, auxiliar nas 
avaliações dos servidores, subsidiar as ações acadêmicas das coordenações de curso e 
das chefias de departamento, entre outras ações.  Além disso, a UFMS utiliza as 
informações do SIAI e da autoavaliação na política de progressão funcional de docentes 
e dos técnicos administrativos. 
 

Estratégias como o estudo comparativo entre instituições congêneres podem ser 
incorporadas às ações afirmativas. Aprimoramento, aperfeiçoamento e troca de 
experiências com outras instituições estarão perpassando o processo de reestruturação 
e aperfeiçoamento da UFMS. A avaliação institucional constitui-se de modelos e 
instrumentos que podem, a qualquer momento, ser aplicados em situações específicas, 
gerando subsídios para permanentes reexames e reorientações exigidos pelos avanços 
do conhecimento e demandados pelos contextos regional, nacional e internacional. Os 
resultados vão fundamentar o processo de gestão e os atos de regulação. As 
adaptações e revisões servirão para corrigir os aspectos negativos, fortalecer e 
consolidar os aspectos positivos. 
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9. INFRAESTRUTURA FÍSICA E  
INSTALAÇÕES ACADÊMICAS. 
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9.1 Infraestrutura física geral na área acadêmica. 
 
 
Instalações Unidades Área Total m2 

Área de Circulação 153 19.246,76 

Área de Lazer 9 2.067,40 

Auditório / Anfiteatro 26 4.538,64 

Banheiros 178 2.518,12 

Biblioteca 14 2.415,11 

Centros esportivos e culturais 5 1.788,59 

Depósitos diversos 51 915,51 

Instalações administrativas 157 6.722,21 

Laboratórios e oficinas 218 12.128,23 

Refeitórios, copa e cantinas 34 464,38 

Salas de aula 282 15.798,87 

Salas de coordenação 41 865,49 

Salas de professores 245 7.170,07 

Salas especiais 82 2.603,47 

Outros 42 5.170,96 

Total 1.537 84.413,81 
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9.2 - Infraestrutura acadêmica. 
 

Criação/implantação e otimização de laboratórios de ensino 

 
Em função do crescimento quantitativo dos cursos e dos alunos de graduação, 

bem como da política de expansão proposta pelo Programa de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni), existe a necessidade de criação de 
novos laboratórios e salas de aula, com capacidade operacional maior que a existente. 

 
Além disso, com a verticalização do ensino na UFMS, principalmente a partir da 

década de 1990, foram implantados diversos cursos de mestrado e doutorado, porém a 
estrutura física utilizada, na maioria das vezes, é compartilhada por estudantes de 
graduação e pós-graduação (salas de aula, auditórios, laboratórios e outros). 

 
Os espaços destinados a museus, herbários e coleções científicas ainda são 

precários e precisam ser ampliados para atender aos cursos de graduação 
comprometidos com o desenvolvimento científico e tecnológico. Existe apenas um 
museu na UFMS (Museu de Arqueologia) e três herbários (COR - em Corumbá, CGMS - 
Campo Grande e Três Lagoas), que precisam de programas específicos para sua 
manutenção e gestão. 

 
Essa situação reflete mudanças na política de ensino (associada à pesquisa e à 

pós-graduação) e indica a necessidade de modificações estruturais. É urgente a criação 
de espaços múltiplos destinados a salas de aulas e laboratórios de ensino, 
principalmente nas unidades que atendem diversos cursos.  

 
Destaque-se, ainda, a necessidade de aquisição de equipamentos de informática 

para viabilizar o funcionamento de laboratórios aos estudantes de graduação e pós-
graduação em todas as unidades que compõem a estrutura universitária. 
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9.2.1 - Laboratórios de informática. 

Quantitativo Laboratórios Atendimento a cursos/alunos/comunidade 
Computador Impressora Projetor Retroprojetor Televisor Outros 

CCBS - 
Enfermagem Enfermagem 25 - - - -  

CCBS – GAB/outro Biologia, Medicina, Farmácia, Enfermagem, Odontologia, Biologia 
Vegetal (Mestrado) e Ecologia (Mestrado e Doutorado) 

16 (muito 
antigos) 

- - - 1 - 

CCET (DEC 1) Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Ambiental, Arquitetura e Urbanismo 8 1 1 - - 1 
CCET (DEC 2) Arquitetura e Urbanismo 5 1 - - - 1 
CCET (DEC 3) Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo 3 1 - - - - 
CCET (Dep. 
Química) Química 38 7 2 2 - - 

CCET (DHT 1) Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia civil e 
Engenharia Elétrica 23 - - - - - 

CCET (DHT 2) Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia civil e 
Engenharia Elétrica 

22 - - - - - 

CCET (DHT 3) Engenharia Ambiental 11 - - - - - 
CCET (DMT) Todos 20 - - - - 7 
CCET (DEL) Engenharia Elétrica 15 1 1 1 - - 

CCHS Jornalismo, Economia, Administração, Letras, Psicologia, Ciências 
Sociais, Música, Artes Visuais, Pedagogia, História e Educação Física 

4 - - - - - 

CCHS-DAC Artes Visuais e Música 14 - - - - - 
CCHS-DEA Economia e Administração 47 22 14 4 4 - 
CCHS-DEF Educação Física 7 - - - - - 
CCHS-PPGEdu Mestrado e Doutorado em Educação 11 - - - - - 
CPAN (BLOCO F) Todos os Cursos do CPAN 15 1 - - -  
CPAN (BLOCO RU) Comunidade Carente 8 1 - - -  
CPAN ( BLOCO F) Alunos Bolsistas CPAN 10 1 - - - - 
CPAQ  1 Letras, Pedagogia e História 30 4 2 - - - 
CPAQ  2 Geografia, Turismo, Biologia, Matemática e Administração 22 2 - - - - 
CPAR 1 Administração, Matemática, Psicologia 21 1 - - - - 
CPAR 2 Alunos bolsistas,Administração, Matemática, Psicologia 10 1 1 - - - 
CPCS Agronomia e Engenharia Florestal 26 - 7 5 2 - 
CPNA Administração, Geografia e História 36 1 7 - 2 7  

CPPP I* 
Sistemas de Informação, Matemática (licenciatura), Ciência da 
Computação, Estatística e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

40 - 1 1 - - 

CPPP II* 
Sistemas de Informação, Matemática (licenciatura), Ciência da 
Computação, Estatística e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

40 - 1 1 - - 

FACOM I 
Bach. Ciência da Computação, Bach. Análise de sistemas, Tec. 
Analise e Des. de Sistemas, Tec. Redes de Computadores, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental. 

49 - - - - - 

FACOM II Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Matemática. 30 - - - - - 

NIN/RTR – Unid. 2 Treinamentos da GRH 30 - - - - - 
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9.2.2 - Laboratórios específicos.  
 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE  
Laboratório Cap * Cursos Atendidos Vínculo 

Biotério de Criação e Experimentação 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, 
Zootecnia 

Biotério 

Laboratório de Biologia Geral 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Odontologia, Psicologia, Zootecnia 

Biologia Geral 

Laboratório de Botânica 20 Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Zootecnia 

Botânica 

Laboratório de Ecologia 20 Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, 
Zootecnia 

     -  

Laboratório de Genética 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Odontologia, Psicologia, Zootecnia 

Genética 

Laboratório de Prática de Ensino 30 Ciências Biológicas - 

Laboratório de Enfermagem 20 Enfermagem, Educação Física, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina 

Técnicas de Urgência 20 Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina  

Enfermagem 
 

Laboratório de Análises Clínicas 10 Farmácia Análises Clínicas 

Laboratório de Zoologia 20 Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, 
Zootecnia 

Zoologia 

Laboratório de Controle de Qualidade 4 Farmácia Controle de Qualidade 

Laboratório de Farmacognosia 12 Farmácia Farmacognosia 

Laboratório de Química Farmacêutica 12 Farmácia Química 

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 24 Farmácia Tecnologia Farmacêutica 

Laboratório de Anatomia e Veterinária 20 Medicina Veterinária, Zootecnia Anatomia Animal 

Laboratório de Anatomia Humana 20 
Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 
Odontologia 

Anatomia Humana 

Laboratório de Biofisiofarmacologia 20 
Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 
Odontologia 

Fisiologia Humana 

Laboratório de Bioquímica 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Odontologia, Zootecnia 

Bioquímica 

Laboratório de Histologia 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Odontologia, Zootecnia 

Histologia 

Laboratório de Imunologia 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Odontologia 

Imunologia 
 

Laboratório de Físico-Química 12 Farmácia-bioquímica, Medicina Veterinária, 
Zootecnia Físico-Química 

Laboratório de Microbiologia 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Odontologia 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos 4 Farmácia-Bioquímica, Medicina Veterinária 

Microbiologia 

* cap = capacidade 
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Continuação 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE  

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Laboratório de Parasitologia Humana e 
Veterinária 

20 Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Medicina, Medicina Veterinária 

Parasitologia 

Laboratório de Cromatografia 4 Farmácia-Bioquímica, Medicina Veterinária, 
Química, Zootecnia Cromatografia 

Laboratório de Patologia 20 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Odontologia 

Patologia 

Laboratório de Origem Animal 6 Farmácia-Bioquímica, Medicina Veterinária, 
Zootecnia 

Tecnologia de Alimentos 

Laboratório de Tecnologia de Leite 6 Farmácia-Bioquímica, Medicina Veterinária, 
Zootecnia 

Tecnologia de Alimentos 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGIA 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 

Laboratório de Geologia 10 

Arquitetura e Urbanismo, Ciência Biológicas, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado, Química – Bacharelado, Química 
- Licenciatura 

Geologia 

Laboratório Experimental de Arquitetura e 
Urbanismo - LEX 

5 Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil Arquitetura 

Laboratório de Topografia 10 Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental Topografia 

Laboratório de Análise e Desenvolvimento de 
Edificações - LADE 6 Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil Conforto Ambiental 

Laboratório de Computação Gráfica - MICRO 2 22 
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica 

Computação Gráfica 

Laboratório de Materiais de Construção Civil - 
LMCC 

15 Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil 

Ensaio de Materiais 

Laboratório de Eletrônica 12 Engenharia Elétrica Eletrônica 

Laboratório de Eletrotécnica Industrial 8 Engenharia Elétrica Eletrotécnica 

Laboratório de Máquinas Elétricas 10 Engenharia Elétrica Máquinas Elétricas 

Laboratório de Materiais Elétricos 15 Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 

Elétrica 

Laboratório de Eletromagnetismo e Ótica 9 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado, Química – Bacharelado, Química 
- Licenciatura 

Eletromagnetismo 

Laboratório de Estrutura da Matéria 9 Física - Licenciatura e Bacharelado Física 

Laboratório de Física Computacional 9 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado 

Informática 

Laboratório de Fotoacústica 5 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado, Química – Bacharelado, Química 
- Licenciatura 

Pesquisa 

Laboratório de Liga e Semicondutores 5 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado, Química – Bacharelado, Química 
– Licenciatura 

Pesquisa 

Laboratório de Ensino 4 - LE4 20 

Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Farmácia, Física - Licenciatura e Bacharelado, 
Química – Bacharelado, 
Química - Licenciatura 

Química 

Laboratório de Materiais 5 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado, Química – Bacharelado, Química 
- Licenciatura 

Pesquisa 
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Continuação 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGIA 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 

Laboratório de Mecânica e Termodinâmica I 9 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado, Química – Bacharelado, Química 
– Licenciatura 

Física 

Laboratório de Mecânica e Termodinâmica II 9 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Física - Licenciatura e 
Bacharelado, Química – Bacharelado, Química 
- Licenciatura 

Física 

Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica 
em Saneamento 

25 Engenharia Ambiental, Engenharia Civil Hidráulica 

Laboratório de Estrada 10 Engenharia Civil Mecânica dos Solos 
Laboratório de Pesticidas Naturais - Engenharia Ambiental Pesquisa 
Laboratório de Qualidade Ambiental - LAQUA 25 Engenharia Ambiental Hidráulica 

Laboratório de Solos 10 Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil 

Mecânica do solo 

Laboratório de Computação Matemática - LCS 15 Matemática Informática 

Laboratório de Ensino de Matemática - LEMA 20 Matemática Matemática 

Laboratório de Química Tecnológica 20 Química - Bacharelado Química 
Laboratório Ensino para área de Tecnologia - 
EPIAGRO 

20 Área de Tecnologia Química 

Laboratório de Ensino1 - LE1 20 
Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Farmácia, Física - Licenciatura e Bacharelado, 
Química – Bacharelado, Química - Licenciatura 

Química analítica 

Laboratório de Ensino2 - LE2 20 
Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Farmácia, Física - Licenciatura e Bacharelado, 
Química–Bacharelado, Química - Licenciatura 

Química 

Laboratório de Ensino3 - LE3 20 

Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Farmácia, Física - Licenciatura e Bacharelado, 
Química – Bacharelado, Química - Licenciatura 

Química orgânica 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Briquedoteca 20 Pedagogia Brinquedoteca 

Museu - História - 

Música - Música - 

Laboratório de Psicologia 25 Psicologia Psicologia experimental 

Oficina Alternativa 18 Artes Visuais - 

Oficina de Cerâmica 18 Artes Visuais Cerâmica 

Oficina de Desenho Técnico 24 Artes Visuais Desenho 

Oficina de Gravura 18 Artes Visuais Gravura 

Oficina de Marcenaria 18 Artes Visuais - 

Oficina de Materiais Expressivos 18 Artes Visuais - 

Oficina de Pintura 18 Artes Visuais Pintura 

Campo de Futebol – Morenão 50 Educação Física Campo de futebol 

Ginásio Poliesportivo – Moreninho 50 Educação Física Ginásio Poliesportivo 

Laboratório Cieantropometira 10 Educação Física Movimento Humano 

Laboratório Fisiologia do Exercício 10 Educação Física Fisiologia do Exercício 

Oficina de Escultura 18 Artes Visuais - 
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Continuação 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 

Núcelo de Estudos em Medidas e Avaliação 10 Educação Física Avaliação física e 
treinamento 

Piscina 100 Educação Física Piscina 

Sala de Dança  100 Educação Física Dança 

Sala de Ginástica 50 Educação Física Sala de Ginástica 

Sala de Musculação 100 Educação Física Academia de Musculação 

Laboratório de Fotografia 10 Comunicação Social – Jornalismo Fotografia 

Laboratório de Rádio 20 Comunicação Social – Jornalismo Rádio e TV 

Laboratório de TV 20 Comunicação Social – Jornalismo Rádio e TV 

Núcleo de Jornalismo Científico 20 Comunicação Social – Jornalismo Editoração Eletrônica 

Laboratório de Línguas 32 Letras – Português/Inglês, PROJELE-Projeto 
de Línguas Estrangeiras Línguas 

Laboratório de Redação 25 Comunicação Social – Jornalismo Informática 

 
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Laboratório de Bioinformática e Computação 20 Ciência da Computação Informática 

Laboratório de Ensino I 49 
Administração, Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Engenharia Civil, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Elétrica, Matemática 

Informática 

Laboratório de Ensino II 30 Analise de Sistemas, Ciência da Computação Informática 

Laboratório de Ensino III 24 

Administração, Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Matemática 

Informática 

Laboratório de Pesquisa I 12 Mestrado em Ciência da Computação Informática 

Laboratório de Engenharia de Software – LEDES 30 

Administração, Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Matemática 

Informática 

 
FACULDADE DE MEDICINA 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Hospital Universitário 150 Enfermagem, Medicina Hospital Universitário 
Laboratório de Pesquisa – Pediatria 60 Medicina Biologia Molecular 
Laboratório de Técnicas Cirúrgicas 6 Medicina Técnica Cirúrgica 

 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Laboratório Apícola 20 Medicina Veterinária, Zootecnia Zootecnia 
Laboratório de Anatomia Patológica 20 Medicina Veterinária Patologia 
Laboratório de Bactereologia 20 Medicina Veterinária, Zootecnia Microbiologia 
Laboratório de Doenças Parasitárias 20 Medicina Veterinária, Zootecnia Parasitologia 
Laboratório de Microscopia 20 Medicina Veterinária, Zootecnia Microscopia 
Laboratório de Nutrição Animal 20 Medicina Veterinária, Zootecnia Nutrição Animal 
Laboratório de Parasitologia de Peixes 10 Medicina Veterinária, Zootecnia Parasitologia 
Laboratório de Patologia Clinica 20 Medicina Veterinária Análises Clínicas 
Laboratório de Biotecnologia da Reprodução 20 Medicina Veterinária, Zootecnia Reprodução Anima 
Laboratório de Reprodução Assistida 20 Medicina Veterinária Reprodução Animal 
Laboratório de Virologia 20 Medicina Veterinária Virologia 
Centro Cirúrgico 20 Medicina Veterinária Hospital Veterinário 
Clínica Veterinária 20 Medicina Veterinária Clínica Veterinária 
Fazenda Escola 80 Medicina Veterinária,Zootecnia Fazenda Experimental 
Informática 10 Medicina Veterinária, Zootecnia Informática 
Psicultura 20 Medicina Veterinária,Zootecnia Zootecnia 
Laboratório de Reprodução Animal 20 Medicina Veterinária Reprodução Animal 
Raio X e Ultrassonografia 20 Medicina Veterinária Radiologia 



 

 104 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 

Laboratório de Periodontia e Endodontia 20 Odontologia Dentística Restauradora 

Laboratório de Dentística Restauradora 20 Odontologia Clinica Odontológica 

Laboratório de Radiologia 20 Odontologia Radiologia 

Laboratório de Ortodontia 20 Odontologia Ortodontia 

Laboratório de Patologia 20 Odontologia Patologia 

Laboratório de Materiais Dentários 20 Odontologia Dentística Restauradora 

Laboratório de Prótese 20 Odontologia Prótese 

 
FACULDADE DE DIREITO 

Laboratório Cap Cursos Atendidos Vínculo 

Praticas Jurídicas - Direito - 

 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 

Laboratório de Botânica – BEP 15 
Ciências Biológicas (CCBS, Câmpus de: 
Aquidauana, Pantanal e Três Lagoas)  
Química (CCET) 

Botânica 

Laboratório de Zoologia 5 Ciências Biológicas (CCBS, Câmpus de 
Aquidauana, Pantanal e Três Lagoas) 

Zoologia 

 
CÂMPUS DO PANTANAL 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Biotério 5 Ciências Biológicas, Psicologia Biotério 

Herbário 5 Ciências Biológicas Botânica 

Laboratório de Biologia Geral 20 Ciências Biológicas Biologia celular 

Laboratório de Botânica 20 Ciências Biológicas Botânica  

Laboratório de Cartografia 30 Geografia Geografia 

Laboratório de Ecologia 20 Ciências Biológicas Biologia geral 

Laboratório de Geografia Física 15 Geografia Geologia 

Laboratório de Geoprocessamento 15 Geografia Geografia 

Laboratório de Química 20 Ciências Biológicas Química 

Laboratório de Zoologia 20 Ciências Biológicas Zoologia 
Centro de Referência e Estudos sobre  a Infância 
e  a Adolescência - CREIA 

15 Mestrado em Educação, Pedagogia Projetos 

Núcleo de Práticas Jurídicas 20 Direito Escritório Modelo de 
Direito (prática jurídica) 

Oficina Pedagógica 30 Pedagogia Didática 
Laboratório de Pesquisa Educação Social - 
LABES 

15 Mestrado em Educação Projetos 

Sala Espelhada de Ginástica e Dança 35 Pedagogia Sala de ginástica - 

Laboratório de Ensino de Física 07 Ciências Biológicas, Matemática Física 

Laboratório de Geometria 35 Matemática Matemática 

Laboratório de Inclusão Digital 12 
Matemática, Psicologia, Letras, História, 
Geografia, Direito, Ciências Contábeis, 
Ciências Biológicas, Administração 

Informática 

Laboratório de Informática 17 
Administração, Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Direito, Geografia, História, Letras, 
Matemática, Psicologia 

Informática 

Laboratório de Prática de Ensino 35 Matemática Matemática 

Laboratório de Recursos Audiovisuais 10 Matemática Matemática 
Laboratório de Psicologia 10 Ciências Biológicas, Psicologia Clínica de Psicologia 
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CÂMPUS DE AQUIDAUANA  

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Laboratório de Botânica 20 Ciências Biológicas, Geografia Botânica 

Laboratório de Línguas 48 
Administração, Ciências Biológicas, Geografia 
– Bacharelada e Licenciatura, História, Letras, 
Matemática, Pedagogia, Turismo 
 

Línguas 

Laboratório de  Cultura Pedagogica 40 Pedagogia Pedagogia 

Laboratório de Ensino de Matemática 20 Matemática Matemática 

Centro de Estudos, Pesquisas e Informações 
Turísticas 15 Turismo 

 
Turismo 

Laboratório de Informática 40 
Administração, Ciências Biológicas, Geografia, 
História, Letras, Matemática, Pedagogia, 
Turismo 

Informática 
 

Laboratório de Planejamento em Turismo - 
LABTUR 

10 Turismo Turismo 

Laboratório de Biologia Geral 20 Ciências Biológicas, Geografia Biologia Geral 

Laboratório de Biologia Vegetal 20 Ciências Biológicas Biologia Vegetal 

Laboratório de Cartografia 20 Geografia Cartografia 

Laboratório de Geologia 30 Ciências Biológicas, Geografia Geologia 

Laboratório de Geoprocessamento 20 Ciências Biológicas, Geografia, Turismo Geografia 

Laboratório de Microscopia 17 Ciências Biológicas Microscopia 

Laboratório de Prática de Ensino em Geografia 30 Geografia Didática 

Laboratório de Zoologia 20 Ciências Biológicas Zoologia 

Laboratório de Educação Indígena 30 Pedagogia Didática 
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Historia - 
LAPHIS 20 História História 

Laboratório de História Indígena 20 História História 

Laboratório de Pesquisas Arqueológicas 10 Ciências Biológicas, Geografia, Historia História 
Laboratório de Pesquisas Históricas e Culturais 
das Bacias dos rios Aquidauana e Miranda 40 Geografia, Historia, Pedagogia, Turismo 

 
História 

Laboratório de Restauro de Documentos e Fontes 
Históricas 10 História 

 
História 
 

Laboratório de Códigos e Linguagens 18 Letras Línguas 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Matemática - LEPEM 

20 Matemática Matemática 

 
CÂMPUS DE PARANAÍBA 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 

Empresa Júnior de Administração 41 Administração Laboratório de Empresa 

Laboratório de Informática 45 Administração, Matemática, Psicologia Informática 

Laboratório de Psicologia Experimental 20 Psicologia Psicologia Experimental 

Clínica Psicológica  15 Psicologia Clínica de Psicologia 

 
CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Tecnologia de Sementes 15 Agronomia, Engenharia Florestal Tecnologia de Sementes 

Entomologia 15 Agronomia, Engenharia Florestal Entomologia 

Biotecnologia 15 Agronomia, Engenharia Florestal Botânica 

Fitopatologia 15 Agronomia, Engenharia Florestal Fitopatologia 

Microscopia 50 Agronomia, Engenharia Florestal Microscopia 

Química e Fertilidade do Solo 50 Agronomia, Engenharia Florestal Fertilidade do solo 

Topografia 30 Agronomia,Engenharia Florestal Topografia 
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Laboratório de Preparo e Esterilização 10 Agronomia, Engenharia Florestal Química 

Informática 27 Agronomia, Engenharia Florestal Informática 
CÂMPUS DE COXIM 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Laboratório da CPAC 10 História, Letras, Sistemas de Informação Informática 
Laboratório de Informática 30 História, Letras, Sistemas de Informação Informática 
Laboratório de Línguas 40 Letras - Português/Espanhol Línguas 
Museu Henrique Spengler 10 História Museu 
Laboratório de Suporte e Desenvolvimento 10 Sistemas de Informação Laboratório Empresa 

 
CÂMPUS DE NOVA ANDRADINA 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 
Laboratório de Informática 38 Administração, Geografia, História Informática 

 
CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS 

Laboratório Cap  Cursos Atendidos Vínculo 

Citogenética - Ciências Biológicas Biologia Molecular 
(pesquisa) 

Embriologia Animal - Ciências Biológicas, Enfermagem Biologia Animal (pesquisa 
e extensão) 

Fisiologia - Ciências Biológicas Fisiologia vegetal 
(pesquisa) 

Geologia 20 Ciências Biológicas, Geografia, História Geologia 

Herbário - Ciências Biológicas Biologia Vegetal 
(pesquisa) 

Ictiologia - Ciências Biológicas Biologia Animal (pesquisa) 
Laboratório de Apoio I - Ciências Biológicas Biologia Geral (pesquisa) 
Laboratório de Apoio II - Ciências Biológicas Biologia Geral (pesquisa) 
Microscopia 20 Ciências Biológicas, Enfermagem Microscopia 
Zoologia 20 Ciências Biológicas Zoologia 
Cartografia e Sensoriamento Remoto 8 Geografia Cartografia 
Estudos Ambientais 10 Ciências Biológicas, Geografia Geografia 

Estudos Regionais - Geografia Geografia (pesquisa e 
extensão) 

Estudos Urbanos e do Território - Geografia, Geografia (pesquisa) 

Núcleo de Documentação Histórica - Geografia, História, Pedagogia História (pesquisa e 
extensão) 

Ensino de Matemática 20 Matemática Matemática 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 20 Ciências Biológicas, Geografia Geografia 
Prática de Ensino de Geografia 20 Geografia Geografia 

Empresa Júnior - Administração Laboratório Empresa 
(pesquisa e extensão) 

Escritório de Apoio Jurídico 5 Direito Escritório Modelo de 
Direito (práticas jurídicas) 

Ecologia, Sistemática e Conservação de Aves - Ciências Biológicas Biologia Animal (pesquisa 
e extensão) 

Anatomia 40 Enfermagem Enfermagem 
Semiologia 40 Enfermagem Enfermagem 
Programa de Educação Tutorial - PET 12 Geografia Geografia 
Laboratório de Ensino 20 Ciências Biológicas, Enfermagem Biologia geral 
Farmacologia e Genética Humana  Ciências Biológicas Hematologia (pesquisa) 
Línguas 30 Letras Línguas 
Alfabetização, Letramento e Matemática 20 Pedagogia Projetos 
Genética - Ciências Biológicas Genética (pesquisa) 
Genética Molecular e Microorganismos / 
Biotecnologia 

- Ciências Biológicas Biologia Molecular 
(pesquisa) 

Educação Ambiental - GEA - 

Administração, Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia 
de  Produção, Geografia, Historia, Letras, 
Matemática, Pedagogia 

Biologia Geral (pesquisa e 
extensão) 

Informática 40 
Administração, Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia 
de Produção, Geografia, Historia, Letras, 
Matemática, Pedagogia 

Informática 
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9.2.3 - Infraestrutura do Hospital Universitário 

 
Instalações Qtde. 

Equipe Área (m2) Situação Atual 

Bloco CTI-DIP-Pilotis-Pediatria  1 3.040 Aguardando recursos do Ministério da Saúde e do Governo do 
Estado para reformas 

Bloco Administração 1 3.076 Necessita de algumas adequações internas e 
ampliação/anexo II 

Bloco Maternidade – Médica - Lavanderia 1 5.528, Necessita de reformas básicas e revitalização 
Blocos – Ala antiga 3 6.535 Necessita de reformas básicas e adequações estruturais 
Hemonúcleo 1 391 Encontra-se em reforma custeado pelo Governo do Estado 
Hospital Dia 1 499, Aguardando recursos do Ministério da Saúde para ampliação 
Almoxarifado 1 472, Necessita urgentemente de ampliação 
Ambulatório Geral 1 3.795 Necessita de revitalização 
Ambulatório Pediatria 1 314, Necessita de revitalização 
Laboratório 1 943 Necessita de revitalização 
Bloco Manutenção/vestiário 1 1.194 Necessita de reforma interna e readequação de espaço físico. 
Subestações 5 181 Adequado 

Bloco Antiga Policlínica 1 405 Necessita de reforma para adequação do ambulatório de 
Ortopedia 

Outros 4 409 Necessita de revitalização. 
    
Total  26.782  

 

9.2.4 – Infraestrutura dos setores específicos do Hospital Universitário 

 
Serviços/setores Salas Consultórios Leitos Quantidade de 

Equipamentos 
Cursos que Atendem 

Anatomia Patológica 09   16 Enfermagem/Medicina 
Banco de Leite 01   25 Nutrição 
Cardiologia (eletro/teste esforço/eco) 02   04 Enfermagem/Medicina 
Eletroencefalografia 01   01 Enfermagem/Medicina 
Endoscopia 03   05 Enfermagem/Medicina 
Fisioterapia 10   22 Fisioterapia 
Fonoaudiologia 02   02 Fonoaudiologia 
Hemodinâmica 01   01 Medicina 
Patologia Clínica  (Laboratório) 10   33 Farmácia Bioquímica 
Pneumologia 07   10 Enfermagem/Medicina 
Radiologia 07   05 Medicina 
Tomografia 03   01 Medicina 
Ultrassonografia 02   04 Enfermagem/Medicina 
Unidade Renal 05 01  14 Enfermagem/Medicina 
Litotripsia  01   03 Enfermagem/Medicina 
Enfermarias Diversas   190 40 Enfermagem/Medicina 
Centros de Tratamento Intensivo   27 50 Enfermagem/Medicina 
Unidade Intermediária    12  Enfermagem/Medicina 
Pronto Atendimento  05 15 30 Enfermagem/Medicina 
Hospital Dia  06 12 14 Enfermagem/Medicina 
Ambulatórios  74  - Enfermagem/Medicina 
Caldeira 01   02 - 
Centro Cirúrgico 16   58 Enfermagem/Medicina 
Centro de Materiais 07   05 Enfermagem/Medicina 
Centro Obstétrico 05   25 Enfermagem/Medicina 
Costura  01   11 - 
Informática 02   10 - 
Lavanderia 03   11 - 
Nutrição 05   27 Nutrição 
Transporte 01   05 - 
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9.3 - Inovações tecnológicas significativas. 
 

A rede de comunicação de dados da UFMS desenvolve um papel fundamental no 
ensino e na pesquisa, pois fornece acesso rápido a fontes de informações atualizadas. 

 
 Durante os últimos anos, o backbone da UFMS em Campo Grande, foi 

reestruturado e expandido com conexões de fibra ótica, que possibilitaram velocidades 
maiores em várias sub-redes da Instituição. Em particular, foi fechado o anel central de 
fibra ótica que interliga o Núcleo de Informática aos Centros de Ciências Humanas e 
Sociais, de Ciências Biológicas e da Saúde e à Biblioteca Central, permitindo caminhos 
redundantes e tornando a rede mais resistente a falhas. Os setores mais distantes do 
Núcleo de Informática, como Pró-Reitorias, Hospital Universitário, GRM, entre outros, 
estão todos ligados à rede por fibra ótica, com conexões que variam de 100Mbps a 
1Gbps. 

 
Todos os Câmpus estão ligados à Capital com links dedicados de pelo menos 

1Mbps. No caso dos Câmpus maiores, os links são de pelo menos 4Mbps. Com essa 
nova infraestrutura, é possível a implantação de projetos de videoconferência e 
colaboração entre os Câmpus da UFMS e entre a UFMS e outras instituições. A 
conexão da UFMS com a RNP também foi ampliada de maneira significativa, passando 
de 34Mbps para 155Mbps. O Núcleo de Informática disponibilizou um serviço de Virtual 
Private Network - VPN que permite acesso aos periódicos da Capes à comunidade da 
UFMS de qualquer ponto da Internet e não somente dentro do Câmpus como vinha 
acontecendo.  

 
Cabe salientar que a rede da UFMS possui mais de quatro mil estações de 

trabalho, quarenta servidores de Internet e mais de duzentos switches de rede. Além 
disso, são disponibilizados inúmeros serviços de rede, como, por exemplo, mais de três 
mil contas de email, sites institucionais para a maioria das unidades administrativas e 
acadêmicas da Instituição e um serviço contínuo de monitoramente da rede para 
detecção e prevenção de incidentes de segurança. 
 

Ainda do ponto de vista de comunicação de dados, a UFMS lidera o Projeto 
Redecomep de Campo Grande. Este projeto tem por objetivo construir uma rede de fibra 
ótica de alta velocidade para interligar todas as entidades de ensino e pesquisa de 
Campo Grande. Também possibilitará acesso dos órgãos do Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul e da Prefeitura Municipal de Campo Grande.  
 

O Hospital Universitário está participando do Projeto RUTE (Rede Universitária de 
Telemedicina) que utiliza a rede da UFMS e a Internet para viabilizar a prática da 
Telemedicina. 

 
 A Telemedicina possibilita atividades remotas entre participantes e vem ganhando 

bastante destaque no cenário nacional. As principais atividades desenvolvidas nesse 
projeto são telediagnóstico, segunda opinião, grupos de interesses especiais e 
colaborações na área médica. 
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Com relação ao apoio à gestão dos cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão, estão sendo desenvolvidos novos sistemas Web para migrar os antigos 
sistemas desenvolvidos em plataforma cliente/servidor. Os novos sistemas estão sendo 
desenvolvidos dentro de uma política de integração entre as bases de dados para evitar 
problemas de inconsistências de dados normalmente observados nos sistemas 
fragmentados que estão em operação na Instituição. A plataforma de extensão está em 
operação e serve de modelo para diversas instituições do país, além de ter sido adotada 
pelo MEC para gerenciamento de seus projetos. Hoje, a UFMS possui licenças 
devidamente legalizadas para os principais softwares utilizados nos computadores da 
Instituição, como sistemas operacionais, antivírus e aplicativos de escritório. Com essa 
iniciativa, foi possível reduzir significativamente os incidentes de segurança, como 
proliferação de vírus, e também evitar problemas de ilegalidades com softwares piratas 
nos computadores. 

 
9.4 - Biblioteca. 
 
9.4.1 Acervo por área de conhecimento 
 
9.4.1.1- Livros 
 

Quantidade Atual Meta de Crescimento de Exemplares 
Tipo 

Área de 
conhecimento 

CNPq Exemplares Acervo 2010 2011 2012 2013 2014 
Ciências Exatas e da 
Terra 

691 24.877 25.747 26.902 28.359 29.816 31.273 

Ciências Biológicas 656 14.019 14.887 16.036 17.484 18.932 20.380 
Engenharia e 
Tecnologia 

666 7.116 7..990 9.147 10.604 12.061 13.518 

Ciências da Saúde 577 18.426 19.309 20.476 19.944 23.412 24.880 
Ciências Agrárias 438 5..525 6.141 6..954 7..980 9.006 10.032 
Ciências Sociais e 
Aplicadas 911 56.948 58.017 59.431 61.211 62.991 64.771 

Ciências Humanas 1.082 95.754 96.825 98.241 100.025 101.809 103.593 

L
iv

ro
s 

Linguística, Letras e 
Artes 927 35.898 36.969 38.388 40.172 41.956 43.740 

 
 9.4.1.2 - Periódicos  
 

Quantidade Atual 
Tipo 

Área de conhecimento 
CNPq Títulos Fascículos 

Ciências Exatas e da Terra 40 2.782 
Ciências Biológicas 37 2.482 
Engenharia e Tecnologia 11 509 
Ciências da Saúde 137 6.920 
Ciências Agrárias 29 1.528 
Ciências Sociais e Aplicadas 124 8.316 
Ciências Humanas 152 5.132 P

er
ió

d
ic

o
s 

Linguística, Letras e Artes 9 182 
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9.4.1.3 - Outros materiais bibliográficos  
 

Tipo Área 
Quantidade de 

Titulos 
Coleção Editora Atheneu / Área biomédica 299 
Coleção Springer/Engineering 794 
Humanities Social Sciencies e Law  Librarias 488 
Biomedical e Life Science Library 674 
Business & Economic Library  557 

Assinatura eletrônica: e-books 

Architecture, Design & Arts 30 

 
 
9.4.2 - Formas de atualização e expansão do acervo. 
 

 O Sistema de Bibliotecas da UFMS conta com uma Comissão de Seleção de 
Material Bibliográfico – COMABI, constituída por um representante docente de cada 
Centro. As sugestões são efetuadas pelos professores, que devem priorizar os cursos 
em avaliação e o reconhecimento de cursos novos. A distribuição de recursos leva em 
conta o número de alunos e o preço médio do livro.  

 

 A aquisição do Sistema de Bibliotecas da UFMS é centralizada na Coordenadoria 
de Biblioteca Central e os recursos são provenientes do Orçamento, basicamente na 
fonte do tesouro.  Com o software Pergamun que está sendo implantado, pretende-se 
sistematizar melhor o processo de seleção e aquisição de material bibliográfico. Este 
software permitirá a atualização do acervo, favorecendo o enriquecimento da coleção 
referente às bibliografias básicas e complementares dos cursos. 
 
9.4.3 - Horário de funcionamento. 
 

A Biblioteca Central da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é 
de livre acesso, e destina-se à comunidade universitária e ao público em geral, 
permanecendo aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22 horas e 
aos sábados das 7h30min às 12 horas, sendo que, no período de férias escolares 
adotará o seguinte horário: de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 
17 horas, conforme estabelecido nas normas de funcionamento. 

 9.4.4 - Serviços oferecidos. 

Os serviços oferecidos pela Biblioteca da Universidade são os seguintes: 
a) Consultas no catálogo on-line;  
b) Consulta local; 
c) Empréstimo domiciliar (docentes, discentes e funcionários da UFMS); 
d) Reserva de livros e renovação de empréstimo on-line; 
e) Empréstimo entre Bibliotecas; 
f) Empréstimo de salas de estudo;  
g) Orientação no uso de normas sobre documentação; 
h) Divulgação de novas aquisições; 
i) Treinamento de usuário e cursos de orientação bibliográfica: 
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I. Como usar a biblioteca; 
II. Normalização de trabalhos científicos; 
III. Orientação de utilização das bases de dados. 

j) Comutação bibliográfica: via correios, fax, e-mail e software Ariel; 
k) Biblioteca digital de teses e dissertações da UFMS. 

  

9.4.5 - Portal Da Capes/e-Books/Biblioteca Digital 

Oferece acesso rápido e preciso à informação científica, atualizada e de qualidade, 
para a comunidade universitária (professores, pesquisadores e alunos das Instituições 
participantes). 

 
 Disponibiliza texto completo de artigos de periódicos de mais de 12.400 revistas 

científicas publicadas a partir de 1995, e resumos de documentos em todas as áreas de 
conhecimento de mais de 126 bases de dados referenciais. 

 
 O acesso é realizado por meio do provedor UFMS, Home Page: 

www.cbc.ufms.br, link periódicos CAPES. 
 
 Acesso no Câmpus da Universidade e fora, via banda larga, a livros eletrônicos 

da Editora Atheneu: base de dados contendo texto completo de livros em informação 
biomédica científica, produzida por autores nacionais e da editora Springer: base de 
dados de livros áreas – Architecture, Designs and Arts Library; Biomedical and Life 
Science Library; Business and Economics Library; Humanities, Social Sciences and Law 
Library, Enginnering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ATENDIMENTO ÀS PESSOAS 

COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU 
COM MOBILIDADE REDUZIDA. 
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10.1 - Plano de promoção de acessibilidade e atendimento 
prioritário, imediato e diferenciado para a utilização, com 
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
 
10.1.1 - Infraestrutura 
 

Todas as áreas construídas ou reformadas a partir do ano de 2000, já contam com 
recursos de acessibilidade para atender às pessoas com necessidades especiais, 
inclusive os andares superiores, via elevador. 

 
Previstas no PDI e no Reuni, as reformas, construções e adaptações possibilitarão 

a correta aplicação dos princípios de biossegurança, o atendimento às exigências 
sanitárias, às políticas de inclusão social e proteção à saúde e ao ambiente, bem como 
à qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão oferecidos pela Instituição. 

 
Há projetos que ainda estão em fase de estudos, especialmente quanto à 

segurança de alunos, professores, funcionários (bem como de pacientes e 
acompanhantes, no caso da Capital), à preservação do patrimônio, a espaços de 
convivência e iluminação.  

  
10.1.2 - Educação inclusiva 
 

Dentre as políticas de Educação Inclusiva estão àquelas relacionadas aos alunos 
com necessidades especiais (tais como visuais, auditivas e de locomoção), bem como 
aquelas condizentes com a política de inclusão social, cultural e econômica. Implica a 
inserção de todos, sem discriminação de condições linguísticas, sensoriais, cognitivas, 
físicas, emocionais, étnicas ou sócio-econômicas e requer sistemas educacionais 
planejados e organizados que dêem conta da diversidade de alunos e ofereçam 
respostas adequadas às suas características e necessidades. 

 
A capacitação1 de docentes e técnicos para atender casos de pessoas com 

necessidades visuais e auditivas deve ser estimulada por meio de programas 
específicos que atendam as demandas e a legislação.  

 
Diversos cursos de graduação da UFMS já atendem à necessidade de formação 

de profissionais sensíveis à política de inclusão, por meio de disciplinas de Educação 

                                                        
1 “A formação profissional do intérprete requer certificado, devidamente registrado e expedido por instituição reconhecida pelo MEC, em 

nível médio e/ou superior. A função deste profissional é: “interpretar, em Língua Brasileira de Sinais / Língua Portuguesa, as atividades 

didático-pedagógicas e culturais, desenvolvidas nas instituições de ensino que ofertam educação básica, superior e/ou educação 

profissional.” Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/index.php?option=content&task=view&id=65&Itemid=194#4 
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Especial (principalmente nos cursos de Licenciatura). No Câmpus de Paranaíba, por 
exemplo, há um programa de Estágio Supervisionado em Educação Especial, que 
desenvolve ações que reconhecem os direitos e a necessidade da inclusão social das 
pessoas com necessidades especiais.  

 
O Câmpus de Aquidauana, por sua vez, conta com projeto de Educação Inclusiva 

na área de Libras, além de trabalho voluntário de inclusão digital para deficientes 
auditivos, com o apoio dos instrutores do projeto de Libras, envolvendo intérpretes 
formados dentro do próprio projeto.  

 
Na área de saúde, é importante destacar as atividades na clínica de atendimento 

odontológico a pacientes especiais, localizada em Campo Grande, conhecida como 
Centrinho. 

 
Merece destaque a última alteração nos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura em Letras e Pedagogia: foram inseridas, a partir de 2007, disciplinas 
referentes a Libras. No caso específico dos cursos de Letras, não deverão apenas 
incluir disciplinas, mas ser formadores do profissional (tradutor e intérprete de Libras) 
para atuar no ensino-aprendizagem de alunos com necessidades especiais no campo 
da audição. 

 
A UFMS atende às exigências legais em relação à “lei da acessibilidade” (Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000), principalmente em relação à estrutura física 
construída a partir de 2000. Estudantes, funcionários e professores, bem como a 
comunidade em geral, dispõem de fácil acesso aos espaços coletivos. Os prédios mais 
antigos estão gradualmente sendo adequados às exigências legais. 

 
Na UFMS, ainda há carência de sinalização adequada para deficientes visuais e 

auditivos e não há sinalização em Braile ou intérpretes de Libras, por exemplo, nas 
diversas unidades. 
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11. DEMONSTRATIVO  
DE CAPACIDADE E  

SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA. 
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11.1 - Planejamento econômico-financeiro. 
 

A UFMS, como fundação de direito público, vinculada ao MEC, é uma Instituição 
pública de ensino superior e de pesquisa e suas receitas são provenientes de 
transferências do Governo Federal e de receitas diretamente arrecadadas. 
Considerando a forma existente de distribuição dos recursos entre as IFES pelo 
Governo Federal, a UFMS não terá, em futuro próximo, acréscimos significativos no seu 
orçamento, exceto os recursos destinados a programas específicos, como expansão da 
Fase I e REUNI. 
 

Os recursos que fazem parte do orçamento da Universidade são provenientes 
das várias fontes de recursos a seguir: 

a) dotações que, a qualquer título, lhe forem atribuídas nos orçamentos da 
União, dos Estados e dos Municípios; 

b) doações e contribuições, a título de subvenção, concedidas por autarquias ou 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas; 

c) rendas de aplicação de bens e valores; 
d) retribuição de atividades remuneradas; 
e) taxas e emolumentos; 
f) rendas eventuais; 
g) outros recursos. 

 
A principal fonte de recursos da Universidade origina-se do Tesouro Nacional. Neste 
contexto e, tomando por base os critérios adotados na projeção do Orçamento da União, 
estimamos as receitas e as despesas em aproximadamente 5% aa, como se pode 
observar nos quadros abaixo: 
 

PROJEÇÃO DAS RECEITAS 

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 

Tesouro 271.338.209 284.905.119 299.150.374 314.107.893 329.813.287 
Própria 9.300.366 17.500.000 18.375.000 19.293.750 20.258.437 
Convênio 40.000.000 42.000.000 44.100.000 46.305.000 48.620.250 
Total 320.638.575,00 344.405.119 361.625.374 379.706.643 398.691.974 

 
 

PROJEÇÃO DAS DESPESAS 

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 

Pessoal 208.017.223,00 218.418.084 229.338.988 240.805.937 252.846.234 
Ativo 159.791.983,00 167.781.582 176.170.661 184.979.194 194.228.154 
Inativo/Pensionista 48.225.240,00 50.636.502 53.168.327 55.826.743 58.618.080 
Manutenção 72.621.352,00 76.252.419 80.065.040 84.068.292 88.271.707 
Custeio 59.265.031,00 62.228.282 65.338.696 68.606.681 72.037.015 
Capital 13.356.321,00 14.042.137 14.725.343 15.461.611 16.234.691 
Total 280.638.575,00 294.670.503 309.404.028 324.874.230 341.117.941 
Convênios 40.000.000,00 42.0000.000 44.100.000 46.305.000 48.620.250 
Total Geral 320.638.575,00 336.670.503 353.504.028 371.179.230 389.738.191 
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