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1. APRESENTAÇÃO 

 

Anunciar o conteúdo do relatório ressaltando os principais assuntos que serão 

apresentados ao longo do mesmo e sua vinculação com o planejamento da 

Unidade Universitária. 

Pode ser apresentada, neste espaço, a equipe responsável por sua 

elaboração. 
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2. HISTÓRICO 

 

Elaborar um breve histórico da Unidade Universitária a partir de 2010 (2010-

2014) evidenciando no texto fatos relevantes ocorridos no período (novos 

cursos, novas obras/edificações entregues à Comunidade Universitária, novos 

produtos ou serviços disponíveis a comunidade interna e externa, prêmios 

recebidos, homenagens institucionais recebidas, etc). 

Apresentar o Histórico da implantação dos cursos de graduação explicitando 

ano do início de funcionamento, formulação e aprovação dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e adequação ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional e à legislação vigente. 

O histórico deve conter no máximo cinco páginas. 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PLANOS DE AÇÃO  

 

Neste tópico, deve ser apresentado pequeno relato do processo de definição 

de objetivos e de como o Campus se organizou para implementá-los (PDI, 

Planos de Gestão e outros). O detalhamento de objetivos e ações deve ser 

feito nos itens abaixo 

 

3.1. Plano Estratégico do Campus 

 

Informar quais objetivos estratégicos foram priorizados pelo Campus no 

exercício de 2014 para cumprir suas atribuições.  

 

3.2. Plano de Ação do Campus 

 

Descrever os planos de ação para 2014 implementados para alcançar os 

objetivos estratégicos. Este tópico permite que o Campus apresente a síntese 

de seu planejamento e de suas realizações, incluindo o endereço eletrônico 

onde ele pode ser consultado na integra.  
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4. INSERÇÃO NA SOCIEDADE E COM A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

Analisar as relações existentes entre a Unidade Universitária e a comunidade 

na qual se insere, apresentando como o Campus se relacionou durante o ano 

de 2014 com seu município/região, canais de comunicação utilizados, 

envolvimento e participação em eventos locais, integração com entidades 

locais visando o desenvolvimento regional bem como projetos e ações do 

Campus que promovam essa inserção. 

 

4.1. Comunicação Social 

 

Fazer um breve relato sobre as ações desenvolvidas pelo campus na área, 

citando fatos que foram destaque nos diversos tipos de mídia ao longo do ano 

de 2014. 

Demonstrar, se possível, onde o campus se fez presente com atividades de 

divulgação do conhecimento e/ou de práticas de disseminação do 

conhecimento produzido pela Unidade Universitária. 
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5. ESTRUTURA 

 

5.1. Gestão de Pessoal 

Neste tópico devem ser informados dados sobre pessoal do Campus, 

apresentando os dados quantitativos e a análise da evolução do período desde 

2012. 

 

Quadro 1 - Número de servidores docentes por nível (situação em 31/12) 

Nível 2012 2013 2014 

Auxiliar    

Assistente    

Adjunto    

Associado    

Titular    

Substituto    

Temporário    

TOTAL    

Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 2 - Número de servidores técnico – administrativos em educação por cargo e maior 

qualificação 

Cargo Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Administrador  
 

   

Analista de TI      

Assistente em Administração      

Assistente Social      

Arquiteto Urbanista      

Bibliotecário - 

Documentalista  
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Biólogo      

Contador      

Economista      

Enfermeiro      

Engenheiro / Agrônomo      

Engenheiro / Área      

Farmacêutico      

Fisioterapeuta      

Fonoaudiólogo      

Geólogo      

Historiador      

Jornalista      

Médico Veterinário      

Nutricionista      

Operador de Câmera       

Pedagogo      

Produtor Cultural      

Programador Visual      

Psicólogo      

Químico      

Relações Públicas      

Revisor de texto      

Secretário Executivo      

Técnico em Agropecuária      

Técnico Desportivo      

Técnico de Tecnologia da 

Informação  

 

   

Técnico em Assuntos 

Educacionais  
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Técnico em Eletroeletrônica      

Técnico em Contabilidade      

Técnico em Radiologia      

Técnico em Segurança do 

Trabalho  

 

   

Técnico em 

Telecomunicações  

 

   

Técnico em Laboratório / 

Audiovisual  

 

   

Técnico em Laboratório / 

Biologia  

 

   

Técnico em laboratório / 

Edificações  

 

   

Técnico em Laboratório / 

Física  

 

   

Técnico em Laboratório / 

Industrial  

 

   

Técnico em Laboratório / 

Química  

 

   

Tradutor Intérprete      

Tradutor Intérprete – 

Linguagem de Sinais  

 

   

Zootecnista      

Fonte: xxxxxxxxx 

Excluir as linhas cujos cargos não têm lotação na Unidade Universitária. 
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Quadro 3 - Evolução do número de servidores técnico - administrativos em educação por 

Unidade Administrativa 

Setor 

Nº de Servidores 

2012 2013 2014 

Secretaria da Direção    

Coordenação Acadêmica 

Biblioteca    

Secretaria Acadêmica    

NuDE    

Laboratórios    

Outros setores (identificar)    

Coordenação Administrativa 

Secretaria Administrativa    

Infraestrutura     

Setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação  

 

 

Setor de Compras e Patrimônio    

Setor de Patrimônio    

Setor de Orçamento e Finanças    

Total    

     Fonte: xxxxxxxxx 

 

 



15 

 

15 

 

Análise crítica: (MÁX. 2000 CARACTERES) 

Deverá ser descrito neste tópico a maneira como é realizado o processo de 

Gestão de Pessoal pelo Campus. Deverá ainda ser feita uma análise dos 

quantitativos existentes em cada setor evidenciando-se a evolução, a 

conformidade e a adequação às necessidades do Campus.  

 

Quadro 4 - Número de funcionários terceirizados por setor (situação em 31/12) 

Setor 

Nº de Funcionários 

2012 2013 2014 

Limpeza    

Vigilância    

Portaria    

Serviços Gerais    

Motoristas    

Outros (especificar)    

Total    

                                 Fonte: xxxxxxxxx 

 

 

Análise crítica: (MÁX. 500 CARACTERES) 

A análise a ser feita deste quadro é em relação à gestão de terceirizados do 

Campus. Relatar ações para otimização dos serviços e minimização dos 

gastos. 

 

 

 

 



16 

 

16 

 

5.2. Infraestrutura 

 

Quadro 5 - Espaço físico do campus – Imóveis próprios 

 

Tipo 

Área (m²) 

2012 2013 2014 

Terreno    

Área Construída    

                                          Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 6 - Espaço físico do campus – imóveis cedidos/alugados 

 

Tipo 

Nº de imóveis Área total (m²) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Sala       

Prédio       

Outros (especificar)       

Total       

  Fonte: xxxxxxxxx 

Obs.: Considerar “imóveis cedidos/alugados” para a Unipampa e “imóveis cedidos/alugados” 

para outras instituições. No caso da Unidade Universitária possuir as duas situações o quadro 

acima precisará ser duplicado sob a seguinte numeração: Quadro 6-A e 6-B respectivamente. 

 

Quadro 7 - Utilização do espaço físico (situação em 31/12) 

Tipo 

Quantidade de ambientes 

2012 2013 2014 

Salas de aula    

Laboratórios    

Biblioteca    

Sala de Professores    
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Sala de Reuniões    

Sala apoio pedagógico    

Sala Secretaria Acadêmica    

Sala Coordenadoria Acadêmica    

Auditório    

Restaurantes Universitário    

Diretórios Acadêmicos    

Outras estruturas (especificar)     

                                                      Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise crítica: (MÁX. 2000 CARACTERES) 

Análise descritiva dos números apresentados nos quadros 5, 6 e 7, abordando 

a evolução da estrutura do Campus e a sua progressiva adequação às 

necessidades acadêmicas e administrativas. Nesta análise, evidenciar os 

aspectos relativos ao aproveitamento do espaço físico nos diversos turnos de 

funcionamento. Também descrever as obras em realização e suas implicações 

no funcionamento do Campus. 

 

5.3. Bibliotecas 

 

Quadro 8 - Dados do acervo bibliográfico (situação em 31/12) 

Item 

Nº de exemplares 

2012 2013 2014 

Título de livros    

Exemplares de livros    

Títulos de Periódicos Nacionais    

Títulos de Periódicos Estrangeiros    

Empréstimos de Livros/Ano    
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Reservas de Livros    

Assinaturas de Jornais    

Assinaturas de Revistas    

Monografias    

Teses e Dissertações    

TOTAL    

                         Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise crítica: (MÁX. 3000 CARACTERES) 

Breve análise sobre o acervo bibliográfico existente no campus e sua 

capacidade de atender aos requisitos legais quanto ao número de exemplares 

da bibliografia básica e complementar das disciplinas de graduação. Analisar 

também as condições de funcionamento da biblioteca ressaltando os avanços 

alcançados em 2014. 

 

5.4. Laboratórios Existentes e Serviços Prestados 

 

Evidenciar os laboratórios existentes na Unidade Universitária e citar quais os serviços 

eles prestam ou poderão prestar a Comunidade Universitária (Interna e Externa) e 

quais produtos ou serviços já podem ser ofertados a Sociedade. 

Em caso de negativa deve haver a justificativa. 

  



 

6. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

6.1. Graduação 

 

Quadro 9 - Evolução dos cursos de graduação 

Curso 

Vagas ofertadas 

(SISU) 

Vagas ofertadas 

(Processo seletivo 

Complementar) 

Ingressantes:  

(SISU) 

Ingressantes:  

Outras formas 

de ingresso 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

               

               

               

               

             

             

             

             

Total             

                      Fonte: xxxxxxxxx 
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Quadro 10 – Distribuição da Carga horária por docente (2014) 

Nome do 

Docente 

Carga horaria em sala 

de aula em curso de 

graduação 

Carga horaria em sala de 

aula em curso de pós-

graduação (strictu 

sensu) 

Carga horaria em sala de 

aula em curso de pós-

graduação (lato sensu) 

Carga horária em 

atividades e projetos de 

pesquisa 

Carga horária em 

atividades e projetos de 

extensão 

2014/1 2014/2 2014/1 2014/2 2014/1 2014/2 2014/1 2014/2 2014/1 2014/2 

           

           

           

           

           

Fonte: xxxxxxxxx 

 

 



 

Quadro 11 - Número de alunos matriculados e concluintes na graduação e pós-graduação (situação 

em 31/12) 

Curso 

Alunos Matriculados Alunos Concluintes 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

       

       

       

Total       

   Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 12 –Discentes com Deficiência ou Mobilidade reduzida por curso (2014) 

Curso 

Deficiência 

Mobilidade Reduzida 

Auditiva Visual Mental Física Múltiplas 

       

       

       

Total       

Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 13 – Inserção dos alunos na Comunidade 

 

Ano 
Número de discentes em 

Estágio obrigatório 

Número de discentes em 

Estágio não obrigatório 

40h 20h 

2012    

2013    

2014    

Total    

               Fonte: xxxxxxxxx 



 

Quadro 14 - Evasão ou mobilidade por curso de graduação e pós-graduação (situação em 31/12) 

Curso 

Mobilidade
1
 Evasão 

Intra Campus Extra Campus Transferências
2
 Abandono

3
 Trancamentos

4
 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                                                           
1
 Situação em que o discente desloca-se para outro curso dentro ou fora da Unidade Universitária de referência, dentro da Unipampa. 

2 Conforme Parecer CNE 769/69 “Transferência é a passagem (deslocamento, mudança) de um aluno de um para outro estabelecimento de ensino, o que equivale dizer, a 

transferência é a passagem do vínculo, que o aluno tem com o estabelecimento de origem para outro estabelecimento, o de destino”. 
3
 Pelo abandono, o interessado perdendo a condição de “aluno regular” rompendo o vínculo com a instituição pelo não comparecimento para renovação da matrícula. 

4
 Termo este que significa não dar continuidade aos estudos, temporariamente, sem a perda do vínculo (matrícula) e do direito à vaga durante determinado período na 

forma regulamentar. 
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Total                

    Fonte: xxxxxxxxx 

 

 

 

 

 



 

Análise Crítica: (MÁX. 2000 CARACTERES) 

Neste tópico deverão ser considerados os aspectos relevantes em relação aos 

cursos de graduação existentes no Campus. 

Alguns pontos que devem ser analisados: 

- Número de vagas preenchidas em relação às vagas ofertadas. 

- Eficácia das formas de preenchimento das vagas ofertadas pelo Campus, 

abordando inclusive a implementação de ações afirmativas para a inclusão dos 

estudantes. 

- Evasão dos cursos, evidenciando-se possíveis causas e descrevendo ações 

executadas, com vistas a minimizá-la. 

- Prêmios e destaques dos alunos 

- Outros tópicos considerados relevantes pelo Campus. 

 

6.2. Pós-Graduação 

 

Quadro 15 - Cursos lato sensu e número de alunos matriculados em 2014 (situação em 31/12) 

Curso lato sensu 
Nº de Alunos 

matriculados 

Ano de início das 

atividades 

   

    

    

   

      Fonte: xxxxxxxxx 
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Quadro 16 - Cursos stricto sensu e número de alunos matriculados em 2014 

Curso stricto sensu 
Nº de Alunos 

matriculados 

Ano de início das 

atividades 

   

    

    

   

      Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 17 - Ingressantes e evolução dos cursos de pós-graduação no campus 

Curso 

Vagas ofertadas 
Ingressantes no 

Processo Seletivo 

Outras formas de ingresso 

(aluno especial) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

          

          

          

          

          

          

          

          

Total          

Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise crítica: (MÁX. 500 CARACTERES) 

Poderá ser evidenciada a evolução da pós-graduação no Campus, caso já exista, ou 

as perspectivas de implantação. 
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Quadro 18 - Evolução do número de alunos da pós-graduação matriculados, concluintes e evadidos 

Curso 

Alunos Matriculados Alunos Concluintes Alunos evadidos 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

          

          

          

          

          

          

Total          

Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 19 - Número de discentes de pós-graduação em atividades de pesquisa e extensão 

Ano 

Lato sensu Stricto sensu 

Pesquisa Extensão Pesquisa Extensão 

2012     

2013     

2014     

Fonte: xxxxxxxxx 
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Análise Crítica: (MÁX. 2000 CARACTERES) 

Neste tópico deverão ser considerados os aspectos relevantes em relação aos 

cursos de pós-graduação existentes no Campus. 

Alguns pontos que devem ser analisados: 

- Número de vagas preenchidas em relação às vagas ofertadas. 

- Eficácia das formas de preenchimento das vagas ofertadas pelo Campus, 

abordando inclusive a implementação de ações afirmativas para a inclusão dos 

estudantes. 

- Evasão dos cursos, evidenciando-se possíveis causas e descrevendo ações 

executadas, com vistas a minimizá-la. 

- Outros tópicos considerados relevantes pelo Campus. 

 

6.3. Pesquisa 

 

Quadro 20 - Ações de Pesquisa registrada na Unidade Universitária (situação em 31/12) 

Modalidade 

Quantidade 

2012 2013 2014 

Projetos de pesquisa em execução    

Projetos de pesquisa executados    

Grupos de pesquisa registrados    

Total    

Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 21 - Número de pessoas envolvidas nas ações de pesquisa (situação em 31/12) 

Modalidade 

Quantidade 

2012 2013 2014 

Professores da UNIPAMPA envolvidos  
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Técnicos da UNIPAMPA envolvidos  
  

Alunos da UNIPAMPA envolvidos  
  

Instituições conveniadas com a Unidade Universitária  
  

Pessoal de outras instituições (conveniadas e 

colaboradores)  

  

      Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise crítica: (MÁX. 500 CARACTERES) 

Fazer uma breve análise das pesquisas realizadas pelo Campus, ressaltando sua 

articulação com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018). Podem ainda 

ser apontados outros temas como: 

- Existência de projetos de pesquisa que envolvam outras instituições (especificá-

las). 

- Projetos e ações financiados por órgãos de fomento à pesquisa. 

- Participação de pesquisadores em eventos científicos. 

- Participação de alunos em eventos científicos. 

- Meios de divulgação de pesquisa. 

- Realização de eventos científicos pelo Campus. 

 

Quadro 22 - Produção científica (situação em 31/12) 

Produção 

Quantidade 

2012 2013 2014 

Artigos completos publicados em periódicos    

Livros publicados/organizados ou edições    

Capítulos de livros publicados    

Trabalhos completos publicados em anais de congressos    
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Resumos expandidos publicados em anais de congressos    

Resumos publicados em anais de congressos    

Artigos aceitos para publicação    

Apresentações de trabalho    

Demais tipos de produção bibliográfica    

Softwares sem registro de patente    

Trabalhos técnicos    

Produtos artísticos    

Demais tipos de produção técnica    

Total    

Fonte: xxxxxxxxx 

 

 

Análise Crítica: (MÁX. 1500 CARACTERES) 

Analisar a produção científica dos docentes da Unidade Universitária do ponto de 

vista da quantidade e qualidade dos veículos de divulgação utilizados nas 

publicações. Abordar também a organização interna dos grupos e linhas de 

pesquisa no Campus. Salientar quais as áreas que possuem produção mais densa e 

aquelas que estão em processo de constituição. 
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6.4. Extensão 

 

Quadro 23 - Ações de extensão (situação em 31/12) 

Modalidade 
Quantidade 

2012 2013 2014 

Número de Projetos de extensão em execução    

Número de Projetos de extensão executados    

Número de Pessoas envolvidas nos projetos de 

extensão executados  

  

Número de Eventos Acadêmico-científicos 

organizados na Unidade Universitária  

  

Número de Participantes nos eventos da 

Extensão  

  

Total    

Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 24 - Nº de pessoas envolvidas nas ações de extensão 

Modalidade 

Quantidade 

2012 2013 2014 

Professores da UNIPAMPA envolvidos    

Técnicos da UNIPAMPA envolvidos    

Alunos da UNIPAMPA envolvidos    

Pessoas colaboradoras e das instituições 

conveniadas 
   

Total    

       Fonte: xxxxxxxxx 
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Análise crítica: (MÁX. 2000 CARACTERES) 

Fazer uma breve análise das ações de extensão realizadas pelo Campus, 

ressaltando sua articulação com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-

2018. Podem ainda ser apontados outros temas como: 

- Existência de projetos de extensão que envolvam outras instituições (especificá-

las). 

- Projetos e ações financiados por órgãos de fomento. 

- Participação de extensionistas em eventos. 

- Participação de alunos em projetos e eventos de extensão. 

- Meios de divulgação da extensão. 

- Realização de eventos de extensão pelo Campus. 

-Comunidade externa envolvida com ações de extensão. 

- Impacto social das ações de extensão realizadas pelo Campus. 
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7. PROGRAMAS DE BOLSAS E INCENTIVOS 

 

Quadro 25 - Bolsas de graduação – Programa Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico - PBDA 

ANO 

NÚMERO DE BOLSAS 

Iniciação ao 

Ensino 

Iniciação à 

Pesquisa 

Iniciação à 

Extensão 
Total 

2012       

2013     

2014     

         Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 26 - Bolsas de graduação – Outras fontes de financiamento 

ANO 

NÚMERO DE BOLSAS 

CAPES FAPERGS CNPq PIBID PET 
OUTRAS 

(ESPECIFICAR) 
Total 

2012          

2013        

2014        

  Fonte: xxxxxxxxx 

 

Quadro 27 - Bolsas de graduação – Programa Bolsa de Permanência – PBP 

Ano 

Nº de Bolsas 
Nº DE ALUNOS 

Beneficiados 
Alimentação Moradia Transporte Total 

2012        

2013      

2014      

Fonte: xxxxxxxxx 
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Quadro 28 - Nº de alunos contemplados com o Programa Ciência sem Fronteiras em 2014 

Curso 
Número de 

alunos 

  

  

  

  

  

  

                      Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise crítica:  

Uma breve análise sobre as bolsas concedidas da Graduação na Unidade 

Universitária no decorrer do período, evidenciando estudo, porventura existentes, 

sobre o perfil socioeconômico do aluno de graduação. 

 

Quadro 29 - Bolsas de pós-graduação 

Ano 

Fontes de Recursos 

CAPES CNPQ OUTRAS 

2012    

2013    

2014    

                               Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise Crítica: (MÁX. 2000 CARACTERES) 

Uma breve análise sobre as bolsas concedidas no decorrer do período bem como 

sobre os impactos dos diversos tipos de bolsas no ensino de pós-graduação.  
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8. CONVÊNIOS  

 

Quadro 30 - Convênios, protocolos e termos celebrados no ano de 2014 

Modalidade Instituição Objeto 
Período de 

Vigência 

Acordo de cooperação    

Protocolo de cooperação      

Convênio       

Termo de cooperação 

técnica   

 

   

Convênio de cooperação 

técnica científica   

   

  

 Outros      

Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise crítica: (MÁXIMO DE 1500 CARACTERES) 

Fazer uma breve análise evidenciando a contribuição das cooperações para o 

desenvolvimento das atividades no campus. 

 

 



 

 

9. GESTÃO DE FROTA 

Evidenciar a forma pela qual o Campus realiza a gestão da frota de veículos sob sua responsabilidade.  

 

Quadro 31 - Frota Própria do Campus 

Marca Modelo 
Ano de 

Fabricação 

Km 

percorrido 

em 2014 

Quantidade de manutenções em 2014 

Ocorrências
5
 

Preventiva (R$) Corretiva (R$) 

       

       

       

       

       

       

                            Fonte: xxxxxxxxx 

 

                                                           
5
 Citar se houve acidente, uso indevido, acionamento de seguro ou qualquer outra situação extraordinária ocorrida com os veículos no ano de 2014. 



 

 

Quadro 32 - Frota de terceiros utilizada pelo Campus 

Destino da Viagem 

Número de 

Pessoas 

Transportadas 

Quilometragem 

Percorrida 
Motivo da Viagem 

    

    

     Fonte: xxxxxxxxx 
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10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Quadro 33 - Orçamento executado pelo Campus  

Tipo de despesa 
Elemento de 

Despesa 

Valor (R$) 

2013 2014 

Orçamento Disponibilizado a Unidade Universitária (Matriz de Custeio) 

(A) 

  

Gastos com Diárias pessoal civil 33.90.14   

Gastos com Aquisição de Material de consumo 33.90.30   

Gastos com Passagens e despesas locomoção 33.90.33   

Gastos com Serviços de terceiros pessoa física 33.90.36   

Gastos com Serviços de terceiros pessoa jurídica 33.90.39   

Investimento em Obras 44.90.51   

Aquisição de Equipamento e Material Permanente 44.90.52   

Soma das Despesas (B)   

 Fonte: xxxxxxxxx 

 

Análise crítica: (MÁXIMO DE 1500 CARACTERES) 

O quadro acima apresenta os principais elementos de despesa em que o Campus 

recebeu recursos orçamentários. Deverão ser feitas análises a partir desses dados, 

enfocando as políticas de planejamento, de priorização de custeio e investimentos 

bem como sistemas de controle e publicização eventualmente implantados. 
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11. PERSPECTIVAS DO CAMPUS PARA 2015 

 

Principais objetivos e metas do Campus para o próximo ano, evidenciando os 

projetos estratégicos do campus previstos para 2015. 

Poderão ser explicitados também: 

 As ações do campus para elevar a taxa de sucesso da graduação; 

 A estimativa no número de alunos formados no ano (2015); 

 As expectativas e necessidades do campus para o Atendimento Educacional 

Especializado; 

 Evidenciar as atividades que serão tomadas para o atendimento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 
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Orientações de Preenchimento 

 

Orientações sobre o preenchimento: Encontram-se na cor vermelha do 

documento. Deve ser excluído no momento da construção do texto, pois serve 

apenas como referência ao conteúdo mínimo necessário. 

Quadros e Tabelas: Os quadros devem ser preenchidos como se pede; em caso de 

quadros com linhas fornecidas superiores aos necessários pela Unidade 

Universitária elas podem ser excluídas para melhor visualização e apresentação; 

Quando não houver dados para o preenchimento dos quadros, deve-se citar o 

número do quadro e seu título, seguido da expressão abaixo: “Dados não 

disponíveis pela Unidade Universitária” excluindo-se o quadro; 

A Numeração dos capítulos, títulos, quadros, gráficos, tabelas etc. que 

compõem a estrutura do relatório deve seguir sequência própria de acordo com a 

necessidade de expressar a forma adequada as informações sobre a gestão, sendo 

obrigatórias a sequência e numeração estabelecidas. 

Tabelas específicas que visem agregar informações de modo qualitativo ao Cidadão, 

por sugestão da Unidade Universitária, poderão ser acrescidas desde que pactuado 

anteriormente com a Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação da 

Reitoria. 

Preenchimento, Fonte e Formato: O texto deverá ser preenchido na fonte Arial, no 

tamanho 12. O formato do papel é A4 com as margens esquerda e superior de 3cm 

e direita e inferior de 2cm. 

Fontes de Quadros e Tabelas: Setores, divisões ou sistemas de informação em 

que a informação possa ser obtida/confirmada e de preenchimento obrigatório. 

Prazo para entrega: 31/03/2015. 

 

 


