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APRESENTAÇÃO 
 

A UFMS como instituição pública de ensino superior, alerta quanto à sua finalidade de 
gerar, difundir e aplicar conhecimentos que contribuam para a melhoria da competividade e 
qualidade de vida da sociedade em geral e, em particular, dos cidadãos sul-mato-grossenses, tem 
o compromisso de liderar processos de mudanças tanto na educação quanto na busca de novos 
métodos de gestão para poder atuar como força transformadora da realidade local, regional e 
nacional. 

 
Consciente dos desafios inerentes à gestão pública, a UFMS tem se empenhado em 

consolidar uma prática organizativa em que a modernização e a transparência dos processos 
sejam um imperativo para a tomada de decisão; nessa perspectiva, o esforço para operacionalizar 
as estratégias conduz necessariamente à implementação de procedimentos e sistemas que apoiem 
a gestão universitária em relação à qualidade, à eficácia e, sobretudo, à aprendizagem 
organizacional. Diante do seu quadro de realidade, a universidade se vê motivada a 
contextualizar o planejamento estratégico contido no Plano de Desenvolvimento Institucional – 
PDI 2015/2019 como uma prática organizativa comum a todas as Unidades; para tanto, faz-se 
necessário adequar todos os recursos e agentes inerentes à gestão universitária.  

 
Com o objetivo de promover uma melhoria contínua nos processos de planejamento e 

idealizando uma gestão marcadamente voltada para o alcance da missão, visão e valores da 
organização, está sendo elaborado o Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU 2018/2021, 
cujo principal objetivo consiste em oportunizar às Unidades de Administração Central e Setorial 
(UAC e UAS) o alinhamento estratégico de seus planos de ações em nível tático-operacional 
com o PDI ora vigente. Por meio desta ferramenta, pretende-se constituir uma rede de Unidades 
com competência, arrojo e autonomia para planejar e operacionalizar o futuro; pois, somente por 
meio de uma coligação de forças e compromissos mútuos, a UFMS poderá assumir os papeis que 
lhe cabem como ente público indispensável ao desenvolvimento do homem e do seu meio.  

 
O PDU 2018/2021 está sendo concebido para viabilizar, no contexto de cada Unidade, 

uma consciência coletiva sobre a importância do planejamento para a gestão universitária; nesse 
sentido, o PDU é uma propositura estratégica dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional 
com mais dinamicidade pelo fato de conter metas e ações concebidos em um horizonte de tempo 
mais curto. Os benefícios que a proposta do PDU pretende entregar são muitos, contudo, são 
dignos de nota a melhoria na comunicação interna e externa, o processo decisorial torna-se mais 
assertivo, há uma maior delegação administrativa e uma relevante melhoria no desempenho 
organizacional da Unidade.  

 
O PDU está sendo estruturado em cinco eixo estratégico: 1) histórico da UAS; 2) Gestão 

da UAS; 3) Organização Acadêmica; 4) políticas de atendimento aos discentes; e 5) 
Planejamento tático –operacional, que passamos a apresentar. 
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1. HISTÓRICO DO CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL (CPCS) 
 

 
O Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS), da UFMS, foi implantado em meados 2006, por 

iniciativa do Reitor Prof. Manoel Catarino Paes ‘Peró’ e, inicialmente, ofereceu o curso de 
Agronomia. 

 
Por meio da inclusão da UFMS no Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) e o incentivo da Reitora, Profa. Dra. Célia Maria da Silva 
Oliveira, foi implantado o curso de Engenharia Florestal no CPCS, sendo que as aulas iniciaram em 
março de 2010. Acredita-se no potencial florestal do Estado de Mato Grosso do Sul e na demanda 
por profissionais que atuarão no setor. 

 
Acompanhando a evolução dos cursos de graduação do CPCS, no ano de 2011 houve a 

implantação do curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado na área de Agronomia, 
permitindo que graduados possam realizar estudos avançados e conduzir pesquisas nesta área, que 
tem se consolidado como a vocação natural do Estado de Mato Grosso do Sul e de toda a região 
centro oeste do Brasil. 

 
Diante de um cenário econômico promissor do município de Chapadão do Sul com o 

crescimento das empresas que atuam no setor do agronegócio e de serviços, dentre outros setores 
da economia, e atendendo aos objetivos de expansão do CPCS, no ano de 2017 foi criado o curso 
de Administração, em nível de bacharelado. O curso entrou em funcionamento no primeiro 
semestre de 2018, na modalidade presencial e no período noturno. 

 
Os dois cursos de graduação lotados no CPCS, Agronomia e Engenharia Florestal, ofertados 

em tempo integral são os únicos existentes na UFMS e proporcionam uma sólida formação 
profissional aos acadêmicos. O curso de Administração – Bacharelado se propõe a atender 
discentes oriundos da própria cidade e de municípios vizinhos, como: Paraíso das Águas, Costa 
Rica, Cassilândia e Chapadão do Céu. Nesse sentido, o curso de Administração se propõe a formar 
profissionais qualificados para atuarem como gestores, tanto no setor público quanto no privado. 

 
Além de recursos físicos e humanos qualificados para atingir esta meta, o CPCS está 

localizado, estrategicamente, na mais importante região agrícola e florestal de Mato Grosso do Sul, 
denominada Bolsão Sul-mato-grossense. A região facilita a oferta de aulas práticas de extrema 
qualidade e de estágios profissionalizantes. Para a região a oferta desses cursos é de suma 
importância em função do seu potencial em agronegócio com a implantação de grandes projetos 
agrícolas (soja, milho, algodão), grandes projetos de pecuária, com um diferencial logístico pela 
proximidade de outros estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.  
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2. GESTÃO DO CPCS 
 

 
Este eixo tem como objetivo demonstrar a composição da estrutura organizacional da 

infraestrutura física, dos recursos humanos e dos créditos orçamentários que estão à disposição do 
CPCS, tópicos norteadores do planejamento, do gerenciamento, da execução e do acompanhamento 
das atividades realizadas na unidade, para propiciar o desenvolvimento qualificado do ensino, da 
pesquisa e da extensão. 

 
O modelo de gestão do Campus de Chapadão do Sul (CPCS) é alicerçado em todas as 

instâncias de sua organização administrativa no modelo de gestão democrática. Ressalta-se que a 
gestão democrática é colegiada e descentralizada através da atuação dos conselhos, colegiados, 
comissões, corpo técnico, corpo docente e corpo diretivo. 

 
O modelo de gestão do CPCS destina-se a resolver problemas e os desafios gerados pelos 

fluxos de processos de ensino, pesquisa e extensão. Constitui um fluxo de processos que define 
como as decisões são tomadas e executadas para aumentar a eficiência e a eficácia. Um fluxo de 
processos que possibilite a participação democrática de todos contribui para desenvolvimento das 
estratégias mais apropriadas para o alcance da excelência. Nesse sentido, o modelo de gestão 
pressupõe:  

 
• o fortalecimento da estrutura do CPCS, como uma ação fortemente institucionalizada, 

relacionada ao poder de decisão da administração central;  

• a composição de uma equipe de excelência, com competência, conhecimento e vivência da 
realidade regional, nacional e internacional em que o capital humano é o principal fator de 
diferenciação na geração do conhecimento e no desenvolvimento de processos inovadores em suas 
áreas de atuação;  

• o estabelecimento de uma política de investimentos, com recursos orçamentários e não 
orçamentários que garantam o alcance dos objetivos traçados.  

Ressalta-se que a gestão do CPCS está associada à autonomia e à colegialidade como 
alicerces da cultura institucional. A autonomia e a colegialidade constituem-se em elementos 
essenciais de identidade universitária.  

 
Dessa maneira, a estrutura administrativa do CPCS é subdividida em órgãos deliberativos e 

executivos. Ambos obedecem aos mesmos princípios em seu funcionamento, em todas as instâncias 
nas quais estão subdivididos e nas atividades que desempenham. Os órgãos deliberativos são os 
colegiados. Já os órgãos executivos são as coordenações de curso, a direção do câmpus. 
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2.1  - Organização Administrativa 
 
Sob a égide do Estatuto vigente, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 

UFMS se organiza observando os seguintes princípios: a) unidade patrimonial e administrativa; b) 
estrutura orgânica acadêmica com base nas Unidades da Administração Setorial; c) racionalidade 
de organização e de gestão de pessoas, com plena utilização de recursos materiais; d) interação 
entre órgãos e unidades que compõem a estrutura da UFMS; e) respeito às diversidades; e f) gestão 
democrática garantida a representação dos segmentos. A estrutura organizacional da UFMS é 
composta:  
a) pelos Conselhos Superiores;  

b) pelas Unidades da Administração Central;  

c) pelas Unidades da Administração Setorial;  

d) pela Unidades Suplementares; e  

e) pela Assembleia Universitária.  
 
O Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) é uma das Unidades de Administração Setorial 

(UAS) da UFMS. Localizado na Rodovia MS 306, Km 105 em Chapadão do Sul – MS, o CPCS 
apresenta a seguinte estrutura organizacional representada graficamente através do seu 
organograma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPCS 
Conselho de Câmpus 

Secretaria 
Administrativa 

Secretaria 
Acadêmica 

Seção de 
Biblioteca 

Secretaria de Apoio 
Acadêmico 

Secretaria de Apoio para 
Assuntos Estudantis 

Curso de 
Administração 

Curso de 
Engenharia 

Florestal 

Curso de 
Agronomia 

Curso de 
Mestrado em 
Agronomia 
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O Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS), com o objetivo de atender as demandas da 

sociedade vem ampliando sua área de atuação. Dependendo do caso, para se adequar ao 
crescimento e desenvolvimento institucional, o CPCS vem se organizando com a aprovação de 
seu conselho de câmpus, secretarias, coordenações de cursos e comissões. Em 2018, a atual 
estrutura organizacional está representada no organograma apresentado anteriormente. 

 
2.1.2 – Quadro de Funções  

 
Para desenvolver todas as atividades de administração, o CPCS dispõe a seguinte estrutura de 
pessoal: 

 
TIPO DA FUNÇÃO TOTAL 
CD-3 01 
FG-2 01 
FG-4 02 
FG-5 02 
FCC 04 
Fonte: Proplan 
 
 
2.1.3 – Detalhamento das Funções  

 
UNIDADES / FUNÇÃO CD/FG 
Direção CD-3 
Secretaria Administrativa FG-2 
Secretaria Acadêmica FG-4 
Seção de Biblioteca FG-4 
Secretaria de Apoio Pedagógico FG-5 
Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis FG-5 
Fonte: Proplan 
 
 
2.1.4 – Detalhamento das Funções Acadêmicas 
 
COORDENAÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

Administração FCC 
Agronomia FCC 
Engenharia Florestal FCC 
COORDENAÇÕES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  
Agronomia FCC 
Fonte: Proplan- janeiro 2018 
 

2.2  - Infraestrutura Física 
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A Unidade está localizada na Rodovia MS 306 KM 105, entrada da Fazenda Campo Bom, 

S/N - Zona Rural, ocupando uma área total 3.155,12 m², distribuídos conforme instalações abaixo: 
 

BLOCOS/UNIDADES ÁREA TERRENO ÁREA CONSTRUIDA 
Unidade I 149.943,00 3.155,12 
Total 149.943,00 3.155,12 
 
2.2.1 – Detalhamento da Infraestrutura 
 
OUTROS DADOS DE INFRAESTRUTURA: QUANTIDADE 
Laboratórios 28 
Salas de aula 11 
Salas administrativas 5 
Gabinetes professores 22 
Salas vídeo conferência 1 
Auditórios 1 
Banheiros comuns 6 
Refeitório/copas 3 
Fonte: CPCS – 2016 

 
 

2.3 – Recursos Humanos  
 
2.3.1 – Perfil do Corpo Técnico 

 
O corpo técnico da Unidade é composto pelos seguintes servidores: 

TÉCNICOS 
CARGA HORÁRIA A B C D E TOTAL 
20 Horas - - - - - - 
24 Horas - - - - - - 
25 Horas - - - - - - 
30 Horas - - - - - - 
40 Horas - - - 20 2 22 
TOTAL - - - 20 2 22 
Fonte: Sistema de pessoal – jan/2018 
 
 
2.3.2 – Perfil do Corpo Docente 

 
Para desenvolver suas atividades acadêmicas, administrativas e de apoio, a Unidade conta 

atualmente com um quadro de docentes. 
 

2.3.2.1 - Docentes – Efetivos 
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CARGA 
HORÁRIA 

A/ 
ADJ A 

A/ 
ASSIST A 

A/ 
AUX 

B/ 
ASSIST 

C/ 
ADJ 

D/ 
ASSOC 

E/ 
TIT 

TOTAL 

20 Horas - - - - - - - - 
40 Horas - - - - - - - - 
DE 7 3 - 1 12 8 - 31 
Total 7 3 - 1 12 8 - 31 
Legenda: A/ADJ A (classe A /Adjunto A); A/ASSIST A (Classe A /Assistente A); A/AUX (Classe A/ Auxiliar); 
B/ASSIST (classe B/ Assistente); C/ADJ (Classe C/ Adjunto); D/ASSOC (Classe D/ Associado); E/TIT (Classe E/ 
Titular), denominação conforme Lei nº 12.772/2012. 
Fonte: Sistema de pessoal – jan/2018 
 

Destaca-se aqui que o curso de Administração iniciou suas atividades no primeiro semestre 
de 2018 com 05 (cinco) professores doutores (dedicação exclusiva), que atendem a oferta de 
disciplinas para os anos de 2018 e 2019.  

Para o início de 2020 existe a necessidade de mais 3 (três) professores doutores 
(dedicação exclusiva) para o quadro de docentes do curso de Administração. Nesse caso, 
espera-se que durante o ano de 2019, seja realizado processo seletivo para a efetivação dos 
novos docentes para o curso. 
 
2.3.2.2 - Docentes – Substitutos 
 
CARGA HORÁRIA A/ADJUNTO A A/ASSISTENTE A A/AUXILIAR TOTAL 
20 Horas - - - - 
40 Horas 1 1 - 2 
Total  1 1 - 2 
Fonte: Sistema de pessoal – jan/2018 
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2.4  - Gestão Orçamentária e Financeira 
 
A sustentabilidade financeira da Unidade de Administração Setorial segue a mesma 

sistemática adotada pelo Governo Federal no financiamento das Instituições Federais de Ensino 
Superior - IFES, ou seja, compreende as seguintes fontes de financiamento para o desenvolvimento 
de suas atividades: recursos provenientes do tesouro nacional; de arrecadação própria e os de 
convênios.  

 
A programação de recursos para pagamento de pessoal, precatórios e encargos sociais é de 

responsabilidade do Governo Federal e a execução está centralizada na Pró-reitoria de Gestão de 
Pessoas – PROGEP. 

 
Os recursos destinados a custear as despesas discricionárias denominadas genericamente de 

Outros Custeio e Capital – OCC, que incorporam os programas, projetos e as atividades, seguem 
um conjunto de critérios técnicos que tem como base a produtividade, o tamanho e os indicadores 
de desempenho.  A destinação de credito para o CPCS é feita de forma centralizada ou 
descentralizada, como podemos observar: 

 
Os créditos orçamentários destinados ao CPCS para atender os contratos contínuos estão 

centralizados na UFMS, nas respectivas Pró-reitorias competentes. No link  
https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-2018/distribuicao-contratos/ pode-se observar 
os grupos de despesas contemplados, conforme se observa abaixo: 

 
 

 
 

 
Os créditos orçamentários destinados atender as despesas com revitalização de laboratórios; 

custeio, investimento e revitalização da infraestrutura física são descentralizados para o CPCS 
solicitar a execução conforme priorização por ela definidas e o montante a ser rateado considera um 
conjunto critérios técnicos mensurados através de indicadores quantitativos e qualitativos dispostos 
em matrizes de distribuição, os quais estão alinhados ao PDI-UFMS e o conjunto de metas.  
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O montante de créditos orçamentários utiliza um sistema de rateio que considera a 
meritocracia e o desempenho de cada unidade. No link https://proplan.ufms.br/execucao-
orcamentaria/ano-2018/distribuicao-matriz/ encontra-se a legislação, a distribuição de recursos e a 
execução, conforme se observa:  
 
 

 
 

O CPCS pode obter créditos orçamentários através da captação de recursos próprios 
provenientes da prestação de serviços diretos, cessão de espaços físicos, valor das inscrições no 
oferecimento de cursos de pós-graduações; cursos de extensões e outros. 

 
Outra fonte de financiamento do CPCS é a participação de seus docentes em editais de 

ensino, pesquisa e extensão e inovação, lançados pelas agências de fomento e/ou pela própria 
UFMS. 

 
Por fim, a possibilidade de viabilizar convênios e parcerias com entidades públicas e 

contratos com empresas privadas, além de participar de projetos para a descentralização de créditos 
através de TEDs junto ao Governo Federal. 

 
O quadro abaixo informa os valores destinados à unidade, referente ao exercício 2018: 

 
2.4.1 - Matrizes Orçamentárias Outros Custeio e Capital – OCC 
 
MATRIZ OCC TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R$) 
Revitalização de Laboratórios 33.710,55 
Custeio 68.743,71 
Investimento 34.371,86 
Total 136.826,12 
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3. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  
 
3.1  - Planejamento Acadêmico do CPCS 

Com base nas políticas definidas no Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de 
desenvolvimento Institucional e em outras normas interna da UFMS apresenta-se a forma como o 
CPCS atua para a elaboração do seu planejamento para o ano letivo. Ao longo dos semestres o corpo 
administrativo, técnico e docente do CPCS realizam estudos conjuntos para viabilizar as ações que visem a 
melhoria contínua de seus processos, bem como a ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-
graduação. 

Vale ressaltar que as práticas acadêmicas do CPCS estão orientadas com base nas 
interfaces entre o ensino, pesquisa e a extensão. Nesse sentido, as ações de planejamento devem 
considerar a interdisciplinaridade curricular, a cultura da inovação e sustentabilidade, a busca 
constante da excelência, o exercício da ética, o respeito à dignidade humana, à tolerância e à 
diferença. 

Com base nos valores elencados o CPCS desenvolve ações de planejamento dos 
seguintes itens:  

• Projeto Pedagógico de Curso e flexibilização curricular: 
Os Projetos Pedagógicos de Cursos do CPCS se alinham às diretrizes pedagógicas da 
UFMS e estão em permanente construção, sendo elaborados, reelaborados, 
implementados e avaliados de acordo com as normas institucionais e com as respectivas 
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Nesse 
sentido, a organização das práticas pedagógicas propostas para os cursos que assegurem 
a qualidade de ensino, são construídas de forma coletiva e democrática e devem estar em 
sintonia com as necessidades do mercado, mas também, com a visão de um profissional 
capacitado para o exercício da cidadania como sujeito ativo da transformação da 
realidade, responsável pela obtenção de respostas e soluções para os grandes problemas 
de sua área de atuação. 
Cada projeto pedagógico de curso descreve a forma como foi construído. 

• Estudo para criação de novos cursos 
A implantação de novos cursos no CPCS passa por um profundo estudo que tem como 
ponto de partida a necessidade social do curso. Realiza-se uma análise detalhada dos 
indicadores socioeconômicos e ambientais da região para identificar a real necessidade 
de qualificação de determinados profissionais para a cidade e região, principalmente. 
Esses estudos passam por uma pesquisa de campo para identificar o interesse do público 
em potencial nas escolas de ensino médio da cidade e nas cidades próximas. Essa 
pesquisa permite identificar se existe uma demanda que justifique a implantação de um 
novo curso. 
Uma vez comprovada a viabilidade do novo curso, quer em nível de graduação ou pós-
graduação, o estudo passa para as demais fases para a implantação do curso.     

• Oferta de Disciplinas para a graduação e pós-graduação 
A oferta de disciplinas segue a grade curricular do curso e havendo necessidade e 
demanda podem ser ofertadas disciplinas optativas ou ainda podem ocorrer reofertas de 
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disciplinas em período de férias. 
• Distribuição de carga horária 

A distribuição de carga horária é realizada de forma democrática e participativa, 
atendendo às normas estabelecidas pela UFMS. 

• Adoção de novas tecnologias para aprimorar as políticas pedagógicas 
O CPCS incentiva a prática e a adoção de novas tecnologias que contribuem para tornar 
o aprendizado do aluno mais eficiente e eficaz. A utilização de métodos ativos com a 
utilização da tecnologia da informação e comunicação representa uma nova forma de 
devolver ao aluno o gosto pela aprendizagem como um sujeito ativo e participativo 
consolidando uma prática de aprendizagem coletiva. 

• Monitoramento dos indicadores do CPCS 
O monitoramento dos indicadores de desempenho é uma responsabilidade de cada 
servidor do CPCS, principalmente aos relacionados à sua área de atuação.   

• Auto avaliação setorial 
O CPCS através de sua Comissão Setorial de Avaliação (CSA), realiza o processo de 
autoavaliação a partir de um conjunto cíclico de ações: planejamento das ações 
avaliativas, sensibilização, aplicação de instrumentos de autoavaliação (servidores e 
discentes), tratamento dos dados obtidos e divulgação dos resultados à comunidade 
acadêmica, registro e acompanhamentos das ações decorrentes por parte da CSA. 

• Projetos de Pesquisa 
O ato de pesquisar pressupõe a construção do novo.  No CPCS a pesquisa tem 
preenchido um espaço cada vez mais importante para a construção e para descobertas de 
meios tecnológicos e soluções viáveis (nos campos da gestão e engenharias) dos 
problemas mais simples aos mais complexos exigidos frente à constante evolução 
tecnológica. Nesse sentido, o CPCS busca: i) Desenvolver conhecimento tecnológico e 
científico para contribuir com o desenvolvimento econômico sustentável da região; ii) 
Disseminar a qualificação no ensino superior para atender às demandas das organizações 
públicas e privadas da região; iii) Desenvolver no aluno habilidades e a percepção crítica 
da realidade, reforçando o caráter interdisciplinar do conhecimento; iv) Realizar 
intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, possibilitando aos seus docentes 
e discentes a troca de experiências com pesquisadores, inclusive com o desenvolvimento 
de projetos comuns, e; v) Incentivar o corpo docente e discente a desenvolver projetos e 
a respectiva publicação científica dos resultados obtidos em periódicos de nível 
internacional. 

• Projetos de extensão 
O CPCS tem como um dos principais objetivos a aproximação com a sociedade. Para 
tanto, entende o projeto de extensão como prática acadêmica que se constitui em elo que 
possibilita a construção de uma universidade de portas abertas para a comunidade. 
Através de projetos de extensão que visem a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade, o CPCS reforça o seu compromisso com a responsabilidade social da 
população. 

• Inserção com a comunidade 
A inserção com a comunidade se dá através da oferta de serviços à comunidade por meio 
da realização de cursos ou mini cursos nas linhas de conhecimentos dos cursos 
superiores que oferta. Promoção de encontros com a comunidade para discutir e 
esclarecer temas de interesse social por meio de palestras, encontros, conferências, 
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simpósios, etc. Desenvolvimento de ações em âmbito social, cultural, ambiental, de 
serviços de assessoria ou consultoria para a comunidade, com a participação de 
discentes, colaboradores e docentes dos cursos. Além de outras ações de 
responsabilidade social. 

 
 
 
 
 
 

 
3.2 - Cursos Ofertados, Vagas e Alunos  

 
A Unidade oferece cursos conforme tabela abaixo: 

 
3.2.1 - Graduação (Censo 2016): 
 

CURSO CPC VAGAS INGR. MATR. EVAS. DIPL. 
TAXA 

SUCESSO 
AL. EQ. 
CENSO 

Agronomia 4 50 69 206 27 26 55% 419 
Engenharia Florestal 4 50 47 147 16 30 64% 323 
Total 4 100 116 353 43 56 60% 742 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados); AL. EQ. CENSO 
(aluno equivalente).  
Fonte: Censo 2016 
 

3.2.2 - Graduação 2017: 
 

CURSO CPC VAGAS INGR. MATR. EVAS. DIPL. 
Agronomia 4 50 72 221 27 28 
Engenharia Florestal 4 50 49 146 35 26 
Total 4 100 121 367 62 54 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados). 
Dados SISCAD dados de 2017 em 23/04/2018 (dados provisórios) 
Obs: Não foram incluídos os dados de cursos que tiveram início em 2018, como Administração/ Bacharelado, 
com 50 vagas ofertadas. 

 

3.2.3  - Pós-Graduação: 
 

CURSO  CONCEITO VAGAS INGR. MATR. EVAS. DIPL. 
TAXA 

SUCESSO 
AL. EQ. 
SIGPOS 

Agronomia 3 18 18 44 2 13 65% 52 
Total 3 18 18 44 2 13 65% 52 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados); AL. EQ. SIGPOS 
(aluno equivalente).  
Fonte SIGPOS 2016 
 

3.2.4 - Pós-Graduação 2017: 
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CURSO  CONCEITO VAGAS INGR. MATR. EVAS. DIPL. 
Agronomia 3 19 16 45 3 14 
Total 3 19 16 45 3 14 

Legenda: INGR. (ingressantes); MATR. (matriculados); EVAS. (evasão); DIPL (diplomados).  
Fonte SIGPOS dados de 2017 em 11/04/2018 

 
3.2.5 - Projetos em Andamento no CPCS 
 
CURSO COM FOMENTO SEM FOMENTO TOTAL 
Pesquisa 6 31 37 
Extensão - 4 4 
Outros - - - 
Total 6 35 41 
 

4. POLÍTICAS DE ATENDIMENTOS AOS DISCENTES  
 

 

O Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES tem como objetivo viabilizar a 
igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho 
acadêmico. O atendimento ao discente no CPCS prevê ações essenciais considerando as interfaces 
existentes entre ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, as ações têm como objetivo facilitar o 
acesso e a permanência dos estudantes, procurando alcançar principalmente os vulneráveis, os de 
baixa renda, contribuindo para atenuar os efeitos das desigualdades socioeconômicas e para a 
melhoria do desempenho do estudante de modo haja a permanência no CPCS até a conclusão do 
curso.  

 
Compete à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) prestar os serviços de integração 

que proporcionem o bem estar dos acadêmicos na vida universitária e na comunidade; de 
informação e coordenação das atividades assistenciais, psicológicas e sociais. No entanto, no 
âmbito do CPCS a Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis do CPCS promove Ações para 
Suporte à Permanência de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela UFMS. Entre as 
ações para suporte à permanência e apoio pedagógico ao discente, destacam-se as seguintes: 

 
4.1  - Ações Para Suporte à Permanência 

• Auxílio permanência; 
• Auxílio moradia; 
• Bolsa permanência de apoio à atividade acadêmica 
• Auxilio creche; 
• Auxílio para participação em eventos 
• Auxilio emergencial 
• Atendimentos assistenciais 
• Outros. 
 

4.2  - Apoio Pedagógico ao Discente 
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• Monitoria; 
• Tutoria;  
• Estágio; 
• Produção de material de apoio; 
• Acompanhamento da evasão e retenção;  
• Programa de nivelamento;  
• Mobilidade; 
• Outros 
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5. PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL 
 
São planos com foco no médio prazo e com um pouco mais de detalhes que o Planejamento 

Estratégico, mais ainda se mantendo enxutos e com certa visão holística. 
 
Uma das principais diferenças do Planejamento Estratégico para o Planejamento Tático é 

que o primeiro é voltado para a organização com um todo, já o segundo é orientado às áreas ou 
Unidades subordinadas, ou seja, podemos dizer que o Planejamento Tático é a decomposição do 
Planejamento Estratégico para cada unidade, para cada área da Instituição. 

 
O Planejamento Tático-Operacional da Unidade foi construído com base nos objetivos 

concebidos no Esquema Estratégico da UFMS, que, por sua vez, reflete o Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI 2015/2019. 

 
O Esquema Estratégico da Universidade apresenta a missão e a visão institucional, os eixos 

estruturantes, as áreas estratégicas, os objetivos estratégicos e o conjunto de metas que compõem o 
PDI 2015/2019 (vide figura em tela). 

 
Figura 1 -  Esquema Estratégico da UFMS 
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VISÃO
Ser reconhecida por sua dinamicidade e qualidade na prestação de 

serviços educacionais, sociais e tecnológicos.

MISSÃO

Desenvolver e socializar o conhecimento, promovendo a formação e o 
aperfeiçoamento do capital humano. 

EIXOS ESTRATÉGICOS

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Ensino de Graduação e 

Pós-Graduação
Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Integração Nacional e Internacional
Atenção ao Estudante Infraestrutura Eficiência da Gestão

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Consolidar o Ensino de Graduação e 
Pós-Graduação

Aperfeiçoar a Gestão Universitária
Fortalecer a Imagem 

Institucional
Valorizar os Servidores

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  PDI 2015 -2019

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
ESQUEMA ESTRATÉGICO

Fortalecer a Pesquisa, Extensão, Empreendedorismo e Inovação 
em Âmbito Nacional e Internacional

Fortalecer a Vivência e a Inclusão 
Universitária

Modernizar a Infraestrutura

Perfil Institucional
Projeto Pedagógico 

Institucional
Organização Didático-

Pedagógica
Corpo Docente

Corpo Técnico-
Administrativo

Corpo Discente
Organização 

Administrativa

Avaliação 
Institucional

Infraestrutura 
Física 

Atendimento às pessoas com NEE¹ 
ou com Mobilidade Reduzida

Capacidade e 
Sustentabilidade Financeira
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Com base nas diretrizes estratégicas da UFMS, a Unidade concebe a sua própria trajetória 
futura, considerando sobretudo os valores pelos quais refundará todo o contexto da sua atuação 
como entidade social e educadora. 

 
 

5.1  - Missão 

 
É a declaração do propósito e do alcance do CPCS. Refere-se ao papel do CPCS e significa 

sua razão de ser e de existir. 
 
Nesse sentido, o CPCS tem como sua missão: 
 
Contribuir para o desenvolvimento da região centro-oeste, produzindo, socializando e 

aplicando o conhecimento nas áreas de engenharias e gestão, fomentando de forma contínua a 
qualificação técnica e humanística no contexto econômico e social. 
 
5.2  - Visão 

 
É o sonho almejado pelo CPCS. Refere-se àquilo que o CPCS deseja ser no futuro. É o 

quadro futuro que pretende alcançar dentro de uma perspectiva de prazo que ofereça o tempo para 
se chegar lá e conseguir os resultados desejados. 

 
É expressa de forma sucinta e inspiradora, pois pretende sensibilizar as pessoas que atuam 

na organização, assegurando a sua mobilização e alinhamento aos temas estratégicos. É responsável 
por nortear as convicções que direcionam sua trajetória para uma situação em que se deseja chegar 
num determinado período de tempo. 

 
Nesse sentido, o CPCS tem como visão: 
 
Ser referência na região centro-oeste, pela excelência na prestação de serviços 

educacionais de nível superior nas áreas de engenharias e gestão e pela excelência de sua 
produção científica, até o ano de 2025.  
 
 
5.3              - Princípios 

 
É o conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que o CPCS respeita e emprega e está 

acima das práticas cotidianas, na busca de ganhos de curto prazo. São os ideais que servem de 
orientação e inspiração para todos envolvidos no CPCS. São os atributos e as virtudes adotadas no 
CPCS.   
  

Normalmente, os valores surgem agregados à missão, como uma simples relação ou de 
forma mais elaborada, como crenças ou políticas organizacionais. Os valores representam um 
conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que informam as pessoas como devem reger os 
seus comportamentos na organização. 
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 Os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta 

tanto de um indivíduo quanto em uma organização. São guias ou critérios para os comportamentos, 
atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na 
busca dos seus objetivos, estejam executando a Missão, na direção da Visão. O CPCS incorpora a 
filosofia de melhoria contínua em seus processos administrativos e pedagógicos, bem como o 
acompanhamento das ações de seus colegiados, visando assegurar a sustentabilidade do câmpus, 
por meio de estratégias e ações planejadas alinhadas com sua missão e visão. 

Nesse contexto, os princípios filosóficos que fundamentam a sua missão institucional em 
consonância com a prática pedagógica contemplam: i) o incentivo à pesquisa; ii) o atendimento às 
necessidades e demandas regionais; iii) a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; iv) a 
formação humana e integral, e; v) a produção e inovação de conhecimentos científicos, 
tecnológicos que respondem à demanda social. 
 

Nesse sentido, o CPCS tem como princípios: 
 
� Atendimento às políticas de ensino superior; 
� Compromisso com a produção, socialização e aplicação do conhecimento; 
� Qualificação técnica e humana da sociedade; 
� Adequação às especificidades regionais; 
� Compromisso com a inovação tecnológica; 
� Diálogo entre a academia e os diversos setores da sociedade.  

 
 
5.4  - Ações, Indicadores e Metas 

 
Os indicadores permitem a avaliação do desempenho. A utilização dos indicadores no 

planejamento é primordial para tomada de decisões seguras e bem fundamentadas, baseadas em 
fatos, e não em suposições. 

 
A meta é o índice de resultado que se espera alcançar. As metas têm como objetivo serem 

suficientes para assegurar a efetiva implementação do plano. A finalidade de cada meta é enunciada 
no detalhamento do indicador e expressa um propósito da organização. Um estado de futuro 
esperado em um determinado período. 

 
Portanto uma meta deve conter: objetivo, valor e prazo. Devem ser: mensuráveis; 

desafiadoras; viáveis; relevantes; específicas; temporais e alcançáveis. 
 
As ações são os esforços empreendidos para possibilitar que o planejamento seja executado, 

através do alcance das metas dos indicadores e dos objetivos. Para tanto, os objetivos são 
desdobrados em ações e iniciativas. 

 
 



 

 

 

 

  

 
 
 
Diante ao exposto, o CPCS apresenta 
seu painel de ações, indicadores e 
metas alinhados aos objetivos estratégicos do PDI: 

 

Relatório do Plano de Desenvolvimento da Unidade - CPCS 
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5.5 - Implementação, Controle e Avaliação do PDU 2018/2021 
 
No contexto da gestão estratégica, as etapas da implementação, controle e avaliação 

constituem a sua força motriz. Cada uma destas etapas representam a capacidade da organização 
em mobilizar e transformar recursos, processos e habilidades humanas em uma estrutura que apoia 
e consolida a estratégia. Assim, o CPCS reconhece que a garantia do alcance dos resultados 
desejados está mais relacionada com a gestão da estratégia do que com a sua declaração, pelo que, 
são as medidas concretas para operacionalizar a estratégia, monitorá-la e avaliá-la, quem trarão os 
resultados pretendidos e pactuados no planejamento estratégico; em particular, do PDI 2018/2021. 

 
 

5.6  - Implantação  
 
A etapa da Implementação consiste em um conjunto de ações necessárias para viabilizar os 

resultados do planejamento estratégico; ela exige uma atenção e esforço especial dos gestores no 
desenvolvimento de uma estrutura coerentemente organizada para viabilizar os resultados 
almejados; nesse sentido, é de grande importância que o CPCS disponha, ou procure observar os 
seguintes aspectos: 

 
� Estratégia

s coerentes com a cultura organizacional, sua missão, visão e valores; 
� Planejam

ento Institucional (PDI 2018/2021) aceito como delineador estratégico para os 
demais níveis do planejamento; 

� Quadro 
de pessoal com competências alinhadas aos procedimentos operacionais; 

� Atividade
s e processos bem desenhados, definidos e comunicados; 

� Gestão 
orientada para a inovação e resultados; 

� Liderança
.  

 
A implementação PDU 2018/2021 deve preconizar, além dos pressupostos acima 

colocados, a construção de um sistema vivo e integrado, em que pessoas, ideias, operações e, 
sobretudo, objetivos, catalisam e coordenam o planejamento em seus respectivos níveis. A 
construção de vantagens competitivas no âmbito do conjunto da Universidade consiste no objetivo 
basilar de toda e qualquer programação estratégica; contudo, elas exigem uma qualidade decisória 
e administrativa assim como um engajamento intenso e disciplinado de todo o corpo 
organizacional. 

 
 
5.7  - Controle e Avaliação  
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As etapas seguintes à Implementação, viabilizam o monitoramento da programação 
estratégica do PDU 2018/2021, no sentido de melhorar a sua eficácia ao habilitar os gestores em 
averiguações sobre como os recursos (pessoas, processos, equipamentos e outros) estão sendo 
empregados e se são suficientes para apoiar as metas e ações do CPCS. Com efeito, as atividades 
de Controle reportam aos gestores informações úteis para mensurar o potencial de alcance da 
programação estratégica, ajudando-os a atuar com mais proatividade e eficácia. As características 
elementares desta etapa consistem em: 

 
� Monitorar 

as desconformidades da programação estratégica em todos os níveis; 
� Proceder 

aos ajustes que se façam necessários visando a potencializar o alcance das metas e 
ações e, decorrentemente, da programação estratégica; 

� Viabilizar 
previsões para a formulação de cenários; 

� Propiciar 
aos gestores e demais colaboradores experiências profissionais e pessoais com o 
processo construtivo inerente à adaptabilidade que o processo exige.  

 
O controle do PDU 2018/2021 será viabilizado pelo Sistema de Gestão do PDU (SigPdu), 

o qual consiste em um software que foi desenvolvido para registrar a programação estratégica das 
UAS’s e UAC’s, em nível tático-operacional e, de modo sistêmico e dinâmico, propiciar aos 
gestores ou usuários o acompanhamento do alcance das metas e ações contidas na programação 
supracitada. Havendo uma utilização correta do SigPdu e, sobremaneira, uma apropriação 
gerencial das informações nele concebidas, a gestão universitária poderá refletir os princípios, a 
missão e a visão organizacional. 

 
Por seu turno, a etapa da Avaliação possibilita aos gestores ou tomadores de decisão a 

mensuração da conformidade estratégica do PDU 2018/2021 em períodos determinados, tendo por 
referência as informações obtidas por meio do controle; nesse contexto, com base no panorama 
geral da programação estratégica, sobretudo os seus indicadores de desempenho, é possível 
identificar com nitidez as fontes de vulnerabilidades e de potencialidades e a consistência do 
planejamento institucional, seja no âmbito do PDI ou do PDU.  

 
Doravante, a avaliação adotada concebe uma dinâmica coletiva em que tanto o CPCS 

avalia os padrões de desempenho e a conformidade do seu planejamento, no contexto do PDU, 
produzindo reuniões técnicas para avaliação dos resultados e elaboração de relatórios gerenciais, 
quanto a Administração Central que, por meio da Proplan, avalia o impacto dos resultados obtidos 
no PDU para o alcance dos objetivos e metas da UFMS1, ou seja, os reflexos do planejamento no 
nível tático-operacional para a concretização da estratégia institucional incorporada no Plano de 
Desenvolvimento Institucional vigente.   

 
                                                
1
 A elaboração do Relatório de Avaliação do PDI ocorre anualmente, desde 2010. Os relatórios estão 

disponíveis para consulta no sítio eletrônico: https://proplan.ufms.br/2016/08/01/relatorio-de-avaliacao-pdi-

2015-2019/ 
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Por derradeiro, o sucesso da implementação, controle e avaliação do PDU 2018/2021 
requer uma proposta estratégica consistente a ponto de envolver as pessoas não apenas pelos 
benefícios que ela potencialmente apresenta, mas, sobretudo, pelo caráter desafiador que ela 
inspira. 
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6. DOCUMENTOS NORTEADORES DO PDU. 
 
 

• Plano de desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019 – Realinhado em 2017  
https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf 
 

• Relatório de Avaliação do PDI-2015-2019 – ano base 2017 
https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2017/  
 

• Plano Pedagógico Institucional da UFMS - PPI 
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20 

  
• Relatório de das Comissões Setoriais de Avaliação - CSA 

https://seavi.ufms.br/csa/ 

  
• Relatório de Autoavaliação Institucional - Triênio 2015-2017 

https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf 

  
• Relatório de Gestão da UFMS – Ano base 2017 

https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFMS_com_parecer_CD.pdf 
 

• Sistema para Cadastramento de Metas e Ações do PDU 
Novopdi.ufms.br/pdu 
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