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Os cursos de graduação em Administração, Ciências 
Sociais e Pedagogia da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) se destacaram com ótima 
avaliação pelo Guia da Faculdade. Administração 
conquistou 5 estrelas (considerado excelente), Ciências 
Sociais e Pedagogia conquistaram 4 estrelas 
(considerado muito bom). Ressalva-se que o Curso de 
Arquitetura e Urbanismo não foi avaliado por ser novo e 
ainda não ter turma formada. A UFMS conta com 87 
cursos estrelados. 

O Guia da Faculdade é uma parceria entre o Jornal 
Estado de São Paulo (Estadão), uma das mais 
importantes organizações de mídia do país, e a Startup 
Quero Educação, referência nacional na área de 
educação. O Guia tem por objetivo avaliar a qualidade de 
aproximadamente 16 mil cursos de graduação no país e é 
considerado por empresas, universidades e estudantes 
como o mais importante indicador de qualidade dos 
cursos do graduação no Brasil.   

A avaliação da qualidade considera 3 critérios: 1) 
qualidade do Projeto Político Pedagógico do curso; 2) 
qualidade dos professores e; c)  condições materiais e de 
infraestrutura oferecidas pelo curso. Os cursos são 
avaliados com nota de 1 a 5 que são convertidas em 
estrelas, podendo ser: 5 estrelas (excelente), 4 estrelas 
(muito bom), 3 estrelas (bom) e sem estrela quando a 
nota for menor que 2,50. 
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“CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UFMS DE 

NAVIRAÍ É 5 ESTRELAS NO GUIA DA 

FACULDADE DO ESTADÃO”  

Cursos da UFMS de Naviraí se destacam 

entre os melhores do Brasil 

Por Marco Antonio Costa da Silva, Jaiane Aparecida Pereira e 

Sibelly Resch 

A UFMS em Naviraí – uma história de 

sucesso 

Naviraí tem se destacado como Polo Educacional na 
Região Cone-sul e a UFMS ocupa espaço de destaque 
como ator fundamental para o desenvolvimento local 
e regional. Atuando na cidade há 12 anos, além da  
formação de cidadãos e profissionais com excelência, 
os cursos do CPNV/UFMS têm contribuído com o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão, 
empreendedorismo e inovação  que melhoram a 
qualidade de vida da população naviraiense e da 
região.  

Equipe CPNV/UFMS 

Para saber mais sobre a metodologia de avaliação  do Guia da 
Faculdade e resultados dos cursos, acesse: 
https://publicacoes.estadao.com.br/guia-da-faculdade/como-
e-feita-2021/ 

Conforme destacou o Diretor do CPNV, Professor 
Daniel Henrique Lopes, o resultado expressa os 
esforços e investimento que a UFMS tem realizado 
para melhorar a qualidade das propostas de 
formação dos cursos. Trata-se do reconhecimento 
da sociedade que refletem o compromisso de 
estudantes, servidores técnicos, terceirizados e 
docentes com a formação em uma universidade 
pública, gratuita e de excelência. O CPNV conta com 
professores altamente qualificados (doutores, 
doutorandos, mestres, mestrandos, especialistas e 
graduados), com infraestrutura moderna e se 
utilizando de recursos pedagógicos dinâmicos. Para 
saber mais sobre os cursos da UFMS Naviraí, 
acesse: https://cpnv.ufms.br/ 
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  Curso de Administração têm a melhor 

avaliação do Mato Grosso do Sul e da 

Região Centro-Oeste 

O Curso de Administração do CPNV/UFMS se 
destacou entre os melhores do Brasil, alcançando 5 
estrelas no Guia da Faculdade. 

início das atividades da UFMS em Naviraí, os cursos 
de licenciatura têm desempenhado importante papel 
no desenvolvimento da educação e na reflexão sobre 
os problemas sociais, políticos e culturais na cidade e 
região.  

Com uma quadro de professores de praticamente 
100% de doutores com reconhecida excelência 
profissional, os cursos se caracterizam por ofertar 
propostas de ensino modernas, com realização de 
projetos importantes como Residência Pedagógica, 
Programa de Educação Tutorial (PET) e projetos de 
pesquisa e extensão, que são voltadas para formação 
de profissionais com elevada capacidade de reflexão 
sobre os problemas da sociedade.  

O NGDI INFORMA PARABENIZA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFMS DE  

NAVIRAÍ PELO EXCELENTE RESULTADO NO GUIA DA FACULDADE DO ESTADÃO!!! 

Cursos de Ciências Sociais e Pedagogia 

também apresentam ótimos resultados 

toda a região Centro Oeste, um dos poucos do Brasil. 
O resultado alcançado pelo curso de Administração é 
explicado por um conjunto amplo de fatores. O 
projeto de formação d0 curso é moderno, alvo de 
constante atualização e integrado às necessidades do 
mundo atual.  

Os estudantes são submetidos a metodologias ativas 
de ensino que aprofundam o processo de formação. 
Participam também de atividades de pesquisa, 
extensão, inovação e empreendedorismo, que os 
aproximam da sociedade, sendo fundamental para 
sua formação, repercutindo para o desenvolvimento 
da cidade de Naviraí e região. O quadro de 
professores do curso de Administração é composto 
por 100% de doutores, que são altamente 
qualificados.  

Fonte: Guia da Faculdade do Estadão 

Dos 16.000 cursos de 
graduação do Brasil, 
em todas as áreas de 
conhecimento, de 
instituições públicas 
e privadas, apenas 
581 cursos 
receberam 5 estrelas, 
sendo considerados 
cursos de excelência. 
Entre os cursos com 
5 estrelas, 25 são de 
administração, 
sendo o curso de 
Naviraí, o único de 

Acesse mais 

boletins 

Endereço: Rod. MS 141 KM 02 – Naviraí-MS 

Telefone: (67) 3409-3401  

E-mail: ngdi.ufms@gmail.com 

Saiba mais sobre o projeto NGDI Informa. Entre 

em contato por um dos nossos canais. 

+ NGDI INFORMA 

Os cursos de Ciências 
Sociais e Pedagogia 
da UFMS de Naviraí, 
mantém o destaque 
conquistado no ano 
de 2020, recebendo 4 
estrelas no Guia da 
Faculdade Estadão 
2021, o que confere a 
condição de cursos 
“muito bons”. 
Atuando na formação 
de professores e 
cientistas sociais 
desde 2009, ano do Fonte: Guia da Faculdade do Estadão 

Os cursos do CPNV 
dispõe de 
infraestrutura 
moderna com salas 
equipadas com ar 
condicionado, 
brinquedoteca, 
laboratórios com 
novos computadores, 
biblioteca com rico 
acervo, anfiteatro e 
sistemas 
administrativos e 
acadêmicos modernos 
e funcionais. O 
ranking dos cursos  

evidencia um resultado bastante expressivo e reforça 
o status de excelência do CPNV/UFMS. 

Fonte: Guia da Faculdade do Estadão 

Mais informações, acesse: https://cpnv.ufms.br/ 
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@cpnvufmsoficial 
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