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Objetivo APERFEIÇOAR O ENSINO DE GRADUAÇÃO

Descrição EXECUÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM E TENHAM COMO FOCO O ENSINO DE GRADUAÇÃO NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE

1
Qualificar  o  processo  anual
de  ingresso  nos  cursos  de
graduação

Percentual  de  vagas  preenchidas
no processo seletivo

Número  de  vagas  preenchidas  DIVIDIDO
número de vagas ofertadas

90% 92% 94% 96% 98%

2
Maximizar  a  ocupação  de
vagas  nos  cursos  de
graduação

Percentual  de vagas ocupadas nos
cursos de graduação

Número  de  alunos  regulares  no  curso
DIVIDIDO  pelo  número  de  vagas  anuais
autorizadas multiplicado pela duração do
curso em anos

80% 90% 100% 100% 100%

3
Apoio ao aperfeiçoamento e
a melhoria da qualidade nos
cursos de graduação

Evolução dos resultados no ENADE

Somatório das notas recebidas nos cursos
avaliados  no  ano-base  DIVIDIDO  pelo
somatório  das  notas  anteriores  destes
cursos avaliados

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Evolução  dos  resultados  dos
Conceitos de Curso (CC)

Somatório das notas recebidas nos cursos
avaliados  no  ano-base  DIVIDIDO  pelo
somatório  das  notas  anteriores  destes
cursos avaliados

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Evolução  dos  resultados  dos
Conceito Preliminar de Curso (CPC)

Somatório das notas recebidas nos cursos
avaliados  no  ano-base  DIVIDIDO  pelo
somatório  das  notas  anteriores  destes
cursos avaliados

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

4
Desenvolvimento  da  melhor
utilização  do  acervo
bibliográfico da Universidade

Número de empréstimos de títulos
de livros

Somatório  do  número  total  de
empréstimos de títulos de livros no ano 75 mil 77 mil 79 mil 81 mil 83 mil

Desenvolvimento  do  acervo
bibliográfico digital organizada

Revisão  interna  aprovada  no  conselho
Universitário  das  normas  do  sistema  de
bibliotecas

- 1 - - -

Circulação do acervo  acadêmico

Somatório  do  número  total  de
empréstimos DIVIDIDO pelo somatório do
total de exemplares disponíveis no acervo
no ano MULTIPLICADO por100

10 - - - -
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Rotatividade  do  acervo acadêmico
entre unidades acadêmicas

Número de exemplares com baixo número
de  empréstimos  ou  “paralisados”  no
acervo  movimentados  definitivamente
para outra Unidade acadêmica

500 1.000 1.500 2.000 4.000

5
Estímulo  à  oferta  de
componentes  curriculares
diversificado nos cursos

Percentual  de  cursos  que ofertam
componentes curriculares relativos
ao  desenvolvimento  sustentável
nos cursos de graduação

Somatório  dos  cursos  de  graduação  que
possuem  o  componente  DIVIDIDO  pelo
somatório  de  cursos  da  graduação  da
Universidade  vigentes  no  ano
MULTIPLICADO por 100

5% 10% 15% 20% 25%

Percentual  de  cursos  que ofertam
componentes curriculares relativos
ao  empreendedorismo  nos  cursos
de graduação

Somatório  dos  cursos  de  graduação  que
possuem  o  componente  DIVIDIDO  pelo
somatório  de  cursos  da  graduação  da
Universidade vigentes no ano
MULTIPLICADO por 100

20% 25% 30% 35% 40%

Percentual  de  cursos  presenciais
que  ofertaram  componente(s)
curricular(es) em EAD nos cursos de
graduação no ano

Somatório  dos  cursos  de  graduação  que
ofertaram  o  componente  curricular
DIVIDIDO  pelo  somatório  de  cursos  da
graduação  da  Universidade  vigentes  no
ano MULTIPLICADO por 100

45% 50% 55% 60% 65%

Percentual  de  cursos  que ofertam
componente(s)  curricular(es)
relativos ao tema da acessibilidade

e ao desenho universal nos cursos
de graduação

Somatório  dos  cursos  de  graduação  que
possuem  o  componente  DIVIDIDO  pelo
somatório  de  cursos  da  graduação  da
Universidade  vigentes  no  ano
MULTIPLICADO por 100

5% 10% 15% 20% 25%

6

Fomento  à  produção  de
objetos  de  aprendizagem
para aula presencial e para a
EAD

Número de editais lançados no ano
com esse objetivo

Somatório do número de editais internos
que  tenham  como objetivo  o fomento  à
produção de objetos de aprendizagem

- 1 1 1 1

7

Oferta de ações, estímulos e
melhoria  do  desempenho
acadêmico  por  meio  de
nivelamento

Número  de  componentes
curriculares ofertados

Somatório  do  número  de  componentes
curriculares ofertados no ano em período
de férias

200 250 300 350 400

Número de discentes matriculados
no  ano  em  atividades  de
nivelamento

Somatório  do  número  de  discentes
matriculados  no  ano  em  atividades  de
nivelamento

61 63 65 67 69

8

Desenvolvimento  de  ações
interdisciplinares  entre  os
diferentes  cursos  da
Instituição

Número  de  PPC’s  que
proporcionem  o  contato  com
diferentes áreas do conhecimento

Número  de  PPC’s  da  Universidade  que
proporcionem  o  contato  com  diferentes
áreas do conhecimento

61 63 65 67 69

108



9

Estímulo  à  adoção de
tecnologias  de ensino
inovadoras,  com  caráter
inter, intra e transdisciplinar

Total  de cursos com metodologias
de ensino inovadoras inseridas nos
currículos no ano

Somatório  do  número  de  cursos  com
metodologias  de  ensino  inovadoras
inseridas nos PPC's no ano

40 45 50 55 60

10

Definição  de  políticas  de
apoio  para  os  cursos
interdisciplinares  com
diversas  ênfases  na
formação

Número de ações de apoio para os
cursos interdisciplinares

Somatório  das  ações  de  apoio  para  os
cursos interdisciplinares

3 3 4 4 5

Número  de  grupos  de  pesquisa
interdisciplinares criados no ano

Somatório  do  número  de  grupos  de
pesquisa interdisciplinares criados no ano 3 3 3 3 3

11
Revisão dos PPC’s dos cursos
de graduação

Percentual  de  PPC’s  revisados  de
acordo com a legislação vigente

Número de PPC’s revisados DIVIDIDO pelo
número  total  de  PPC’s  dos  cursos  de
graduação MULTIPLICADO por 100

20% 40% 60% 80% 100%

Objetivo APRIMORAR O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIVERSIDADE
Descrição EXECUÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM E TENHAM COMO FOCO O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE

12
Aperfeiçoamento dos
Programas de  Pós-
Graduação da Universidade

Nº de cursos avaliados pela CAPES
com conceito 4

Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano
com conceito 4

5 5 6 6 6

Nº de cursos avaliados pela CAPES
com conceito 5

Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano
com conceito 5

0 0 2 2 2

Nº de cursos avaliados pela CAPES
com conceito 6 ou maior

Nº de cursos avaliados pela CAPES no ano
com conceito 6 ou mais

0 0 1 1 1

13
Apoio  ao  aperfeiçoamento
da  qualidade  nos  cursos  de
pós-graduação (stricto sensu)

Evolução  dos  resultados  das
avaliações externas

Média  aritmética  das  notas  recebidas
pelos Programas de Pós-Graduação stricto
sensu avaliados pela CAPES no ano

3,2 3,2 4,1 4,1 4,1

14
Apoio  ao  aperfeiçoamento
da  qualidade  nos  cursos  de
pós-graduação (lato sensu)

Evolução  dos  resultados  das
avaliações internas

Média  aritmética  das  notas  recebidas
pelos  CURSOS  Pós-Graduação  lato  sensu
no ano da avaliação interna

9 9,2 9,3 9,4 9,5

15

Ampliação  da  cooperação
com instituições nacionais  e
internacionais  para
intercâmbios  e  projetos  de
cooperação que fomentem a
pesquisa e o ensino de pós-
graduação

Número  de  projetos
institucionalizados  que  tenham
como  foco  a  cooperação
interinstitucional dentro do país

Número de projetos institucionalizados no
ano que tenham como foco a cooperação
interinstitucional (dentro do país)

20 30 40 50 60

Número  de  projetos
institucionalizados  que  tenham
como  foco  a  cooperação
interinstitucional fora do país

Número de projetos institucionalizados no
ano que tenham como foco a cooperação
interinstitucional (fora do país)

5 10 15 20 30
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16
Ampliação da oferta de pós-
graduação

Número de cursos novos ofertados
(lato Sensu)

Somatório do número de novas propostas
de cursos autorizadas pela instituição para
início  (após  aprovação  do  conselho
universitário)

13 10 10 10 10

Número  de  vagas  ofertadas  nos
cursos (lato sensu)

Somatório do número de vagas ofertadas
no ano

185 200 240 280 300

Número de cursos novos ofertados
(stricto sensu)

Somatório do número de novas propostas
de  cursos  autorizadas  no  ano  pela
instituição  para  início  (após  aprovação
pela CAPES)

1 1 1 1 1

Número  de  vagas  ofertadas  nos
cursos stricto sensu

Somatório do número de vagas ofertadas
nos cursos stricto sensu no ano

380 400 420 440 480

17

Melhoria  da  formação
acadêmica  para  o  ensino
(Didática  Docente)  nos
programas de pós-graduação
da Universidade

Percentual  de  cursos  que
apresentem  disciplina  de  Didática
Docente ou Estágio Docente como
obrigatória

Somatório  do  número  de  cursos  que
apresentem a disciplina em seus PPCs no
ano DIVIDIDO pelo somatório de cursos de
pós-graduação  stricto  sensu da
Universidade no ano multiplicado por 100

10 20 50 75 100

Objetivo
DESENVOLVER AS AÇÕES DE PESQUISA E PROPORCIONAR O ESPAÇO PARA A PRODUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO NA
PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Descrição
EXECUÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVAM A PESQUISA CIENTÍFICA E  TECNOLÓGICA,  A INOVAÇÃO, O EMPREENDEDORISMO E DO
DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS

18

Desenvolvimento  e
consolidação  dos  grupos  de
pesquisa da Universidade

Número de grupos de pesquisa que
possuem  interação  com  o  setor
produtivo  através  de  projetos  de
pesquisa  registrados  na
Universidade

Somatório  do  número  de  GRUPOS  de
pesquisa  com  os  setores  produtivos
registrados no ano através de projetos de
pesquisa cadastrado na Universidade

10 20 30 35 45

Número  de  tecnologias  produzida
por grupo de pesquisa

Somatório  do  número  de  tecnologias
produzidas  no  ano  pelos  grupos  de
pesquisa da universidade

5 8 11 14 17

Número  de  produções  científica
dos  grupos  de  pesquisa  da
Universidade

Somatório  do  número  de  produções
científicas  (artigos  científicos  em  bases
indexadas e reconhecidas pela CAPES)

250 280 310 340 370

Valor total dos recursos financeiros
aplicados nos grupos de pesquisa

Somatório do valor (em R$) dos recursos
aplicados  aos  grupos de  pesquisa  pela
Universidade no ano (liquidados)

500 mil 700 mil 1 milhão
1.2

milhões
1.5

milhões
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19
Ampliação  do  número  de
projetos  de  Pesquisa  e
Inovação  no  âmbito  da
Universidade

Somatório do número de projetos
submetidos em editais internos

Somatório  do  número  de  projetos  de
pesquisa submetidos,  no ano,  em editais
internos  que  visem  a  pesquisa  e  a
inovação na Universidade

269 300 350 400 450

Número  de  projetos  submetidos
em editais externos

Somatório  do  número  de  projetos  de
pesquisa  submetidos,  no  ano,  visando
editais externos de fomento a pesquisa e a
inovação

30 50 70 100 120

Total de recursos (em R$) recebidos
pela Instituição advindos de editais
de fomento à pesquisa científica e
tecnológica

Somatório dos recursos (em R$) recebidos
pela Instituição no ano advindos de editais
de  fomento  à  pesquisa  científica  e

tecnológica externos à Universidade

2.8 milhões 3 milhões 3.2 milhões 3.4 milhões 3.6 milhões

Aumento  do  número  de  projetos
interinstitucionais  registrados  na
Universidade

Somatório  do  número  de  projetos  de
pesquisa  interinstitucionais  registrados  e
com atividades (vigente) na Universidade

20 40 60 80 100

20

Ampliação  a  participação
docente  em  atividades  de
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação  nas  diferentes
áreas do conhecimento

Percentual de docentes envolvidos
em  atividade  de  pesquisa  na
qualidade  de  coordenador  da
pesquisa

Somatório  do  número  de  docentes  com
atividades  de  pesquisa  aprovadas  na
universidade  na  qualidade  de
coordenadores  no  ano  DIVIDIDO  pelo
número  total  de  docentes  da  Instituição
(efetivos) MULTIPLICADO por 100

43 50 60 70 80

Percentual de docentes envolvidos
em  atividade  de  pesquisa  na
qualidade  de  participante  da
pesquisa

Somatório  do  número  de  docentes
cadastrados  como  participantes  de
atividades  de  pesquisa  aprovadas  na
universidade  no  ano  DIVIDIDO  pelo
número  total  de  docentes  da  Instituição
(efetivos) MULTIPLICADO por 100

75 80 85 88 90

21
Incentivo  financeiro  à
pesquisa  científica
tecnológica e inovação

Recursos  do  orçamento  da
Universidade  destinados  à  gestão
de  incubadoras  e  aos  parques
tecnológicos

Total de recursos públicos, próprios ou de
fontes  externas,  destinados  à  gestão  de
incubadoras  e  aos  parques  tecnológicos
(em R$).

0 20 mil 40 mil 60 mil 80 mil

Número  de  bolsas  de  iniciação
científica disponibilizadas no ano

Somatório  do  número  de  bolsas  de
iniciação científica disponibilizadas no ano,
custeadas com recursos da Universidade

342 350 380 400 420
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Número  de  bolsas  de  pesquisa
disponibilizadas no ano de agentes
externos  à  Universidade (CNPQ,
CAPES, FAPERGS)

Somatório  do  número  de  bolsas  de
pesquisa  disponibilizadas  no  ano,
custeadas com recursos da Universidade

275 280 285 290 300

22

Apoio  à  divulgação  da
produção  científica  e
tecnológica  em  periódicos
certificados  pela  CAPES  e  à
publicação  de  livros  e
capítulo de livros

Número  de  capítulo  de  livros
publicados  por  servidores  da
Universidade

Somatório do número de capítulo de livros
publicados  por  servidor  da  Universidade,
na  qualidade  de  autor ou co-autor,  com
registro no ISBN, no ano

18 27 36 45 54

Número  de  livros  publicados  por
servidores da Universidade

Somatório do número de livros publicados
por  servidores  da  Universidade  na
qualidade de autor(es) ou organizador(es),
com registro no ISBN, no ano

18 17 20 25 30

Número  de  artigos  científicos
publicados  em  periódicos  com
qualis CAPES por servidores da

Universidade no ano

Somatório  do  número  de  artigos
científicos  publicados  em  periódicos
certificados pela CAPES por servidores da
Universidade no ano

250 300 350 400 450

Número  de  artigos  científicos
publicados  em  periódicos
internacionais  por  servidores  da
Universidade no ano

Somatório  do  número  de  artigos
científicos internacionais por servidores da
Universidade no ano

120 200 250 300 350

Número  de  livros  publicados  pela
Editora da Universidade

Somatório do número de livros publicados
pela editora da Universidade, com registro
no ISBN, no ano

0 1 1 2 3

Total  de  recursos  disponibilizados
com essa finalidade no ano

Total  de  recursos  LIQUIDADOS  do
orçamento  da  Universidade  destinado  à
produção científica e tecnológica no ano

100 mil 120 mil 130 mil 140 mil 150 mil

Objetivo REFINAR A PARTICIPAÇÃO DA UNIVERSIDADE EM ATIVIDADES/AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Descrição EXECUÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM E TENHAM COMO FOCO A MELHORIA DAS AÇÕES E DOS PROCESSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

23
Estímulo  à  inserção  da
Extensão  nos  Currículos  dos
Cursos

Percentual  de  PPC’s  que  atendem
ao  tema  e  as  legislações
pertinentes

Número de PPC’s que atendem ao tema e
as  legislações  pertinentes  DIVIDIDO  pelo
total de PPC’s vigentes na Universidade

5 30 50 69 69

24
Fomento  às  ações  de
extensão Universitária

Número  de  projetos  de  extensão
registrados e com ações/atividades
executadas no ano

Somatório  do  número  de  projetos  de
extensão  registrados  e  com
ações/atividades executadas no ano

560 572 584 595 607
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Número  de  projetos  de  extensão
registrados  no  ano  que  tenham
como  objetivo  o  atendimento  do
Plano Nacional de Educação

Somatório  do  número  de  projetos  de
extensão registrados no ano que tenham
como  objetivo  o  atendimento  (total  ou
parcial) de alguma meta/iniciativa prevista
no Plano Nacional de Educação

55 60 67 74 82

Número de pessoas capacitadas na
Formação  Continuada  aos
Profissionais da Educação Básica

Somatório  do  número  de  pessoas
capacitadas  nas  Formações  Continuadas
aos  Profissionais  da  Educação  Básica,  no
ano.

421 505 606 727 872

Número  de  projetos  de  extensão
registrados  no  ano  que  tenham
como  foco  as  comunidades
fronteiriças  das  regiões  da
Universidade

somatório  do  número  de  projetos  de
extensão registrados no ano que tenham
como  foco  às  comunidades  fronteiriças
das  regiões  da  Universidade  (Brasil  –
Uruguai - Argentina)

50 56 62 70 78

Número  de  pessoas  participantes
das  ações  de  extensão  da
Universidade

Somatório  do  número  de  pessoas
participantes  das  ações  de  extensão  da
Universidade

18782 19721 20707 21742 22830

25

Realização  de  atividades
dedicadas  à  reflexão  de
alternativas  para  superação
dos  problemas  sociais  da
região

Número de campus que realizou a
atividade no ano

Somatório  do  número  de  campus  que
realizou a atividade no ano

10 10 10 10 10

Total de eventos realizados no ano
Somatório  do  número  de  eventos
realizados no ano

47 52 58 65 73

Objetivo DESENVOLVER A PARTICIPAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL
Descrição ORGANIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AÇÕES QUE INSIRAM A UNIVERSIDADE NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

26 Estímulo ao multilinguismo

Número  de  participantes  da
comunidade  acadêmica  em  cursos
em línguas estrangeiras

Somatório do número de participantes da
comunidade  acadêmica  em  cursos  em
línguas estrangeiras no ano

700 1100 1500 2000 3000

Número de pessoas da comunidade
participantes dos cursos em língua
estrangeira

Somatório  do  número  de  pessoas  da
comunidade participantes dos cursos  em
língua  estrangeira  no  ano (excluindo
acadêmicos)

300 400 500 700 1000
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Número  de  cursos  ofertados  em
língua estrangeira com carga horária

mínima de 20h

Somatório do número de cursos ofertados
em língua estrangeira no ano 40 60 80 108 160

27
Fomento  à  mobilidade
internacional

Número  de  atividades
proporcionadas  ou  disponibilizadas
(editais,  chamadas  públicas  e
outros)

Somatório  do  número  de  atividades
proporcionadas ou disponibilizadas (editais,
chamadas  públicas  e  outros)  no  ano  IN  e
OUT

12 17 22 27 32

Número  de  vagas  disponibilizadas
em  editais  ou  chamadas  públicas
para intercâmbio no ano

Somatório  do  número  de  vagas
disponibilizadas  em  editais  ou  chamadas
públicas para intercâmbio no ano IN e OUT

50 60 70 80 90

28
Incentivo  à  permuta
internacional  de  ações
acadêmicas

Número  de  pessoas  estrangeiras
participantes  de  ações  acadêmicas
na Unipampa no ano

Somatório  do  número  de  pessoas
estrangeiras  participantes  de  ações
acadêmicas dentro da Unipampa no ano

40 45 50 55 60

Número  de  servidores  da
Universidade participantes de ações
acadêmicas for a do país

Somatório  do  número  de  servidores  da
Universidade  participantes  de  ações
acadêmicas fora do país

150 200 240 300 360

29
Promoção  de  Evento
Integrado  de  Ensino,
Pesquisa e Extensão (SIEPE)

N.º de participantes no evento
Número  de  participantes  (inscritos)  no
evento no ano

3000 3000 3000 3000 3000

N.º  de  trabalhos  apresentados  na
categoria “Pesquisa”

Número  de  trabalhos  submetidos  na
categoria “pesquisa” no ano

350 350 350 350 350

N.º  de  trabalhos  apresentados  na
categoria “Extensão”

Número  de  trabalhos  submetidos  na
categoria “extensão” no ano

700 700 700 700 700

APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo
ADAPTAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, AS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E AS DEFINIÇÕES ORGANIZACIONAIS FRENTE AOS
NOVOS DESAFIOS E A ESTRUTURA MULTICAMPI.

Descrição
ADAPTAR AS ESTRUTURAS BUROCRÁTICAS E DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE FRENTE AOS DESAFIOS GERENCIAIS ENCONTRADOS ATÉ
O MOMENTO DE UMA INSTITUIÇÃO MULTICAMPI

30
Adequação das estruturas de
funcionamento
organizacional

Revisão do Estatuto realizada Novo Estatuto publicado e em vigência - - 1 - -

Revisão do Regimento realizada
Novo Regimento, publicado, revisado e em
vigência - - - 1 -
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Construção  do  Regimento  das
Unidades Universitárias

Norma  estabelecendo  o  Regimento  das
Unidades Universitárias - - - 1 -

nº de comissões reorganizadas e/ ou
consolidadas

Agrupamento  ou  Reorganização  de
comissões efetivamente realizado no ano 10 20 25 30 35

Número  de  PPC's  revisados  com  o
novo PDI

Número  de  PPC's  revisados  no  ano  de
acordo com as diretrizes do novo PDI 15 15 15 15 10

31
Criação  da  estrutura  de
Gabinetes  de  Projetos  junto
às Unidades Universitárias

N°  de  gabinetes  instalados  e  em
funcionamento junto aos campi

N°  de  gabinetes  instalados  e  em
funcionamento junto aos campi - 10 - - -

32
Revisão  da  Estrutura  de
Governança da Universidade

Revisão da Estrutura de Governança
realizada

Revisão  da  Estrutura  de  Governança
realizada e o ato administrativo publicado - 1 - - -

Institucionalização  da  Política  de
Gestão de Risco ao PDI

Ato administrativo estabelecendo a Política
de Gestão de Risco da Universidade - 1 - - -

33
Avaliação  das  necessidades
regionais quanto à criação de
novos cursos

Política  definida  para  a  criação  de
novos cursos

Ato administrativo definindo a Política para
a criação de novos cursos - - - 1 -

34
Aperfeiçoamento  dos
processos administrativos

Número de processos mapeados no
ano

Número  de  processos  mapeados  no  ano
pelo Escritório de Processos 8 8 8 10 12

35

Atribuição  de  competências
e  responsabilidades  das
estruturas organizacionais da
Universidade

Ato  administrativo  definindo
competências  e  atribuições  nas
estruturas  organizacionais  da
reitoria  (Pró-reitorias,
coordenadorias, núcleos e divisões)

ato(s)  administrativo(s)  publicado
atribuindo  as  devidas  competências  e
atribuições no ano

5 5 5 5 5

Ato  administrativo  definindo
competências  e  atribuições  nas
estruturas  organizacionais  das
Unidades Universitárias (secretarias,
setores e seções)

Ato administrativo publicado atribuindo as
devidas competências e atribuições

5 5 5 5 5

Objetivo APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
Descrição DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS E DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO NA UNIVERSIDADE

36 Adequação  dos  fluxos  de
comunicação interna

Número  de  processos  internos
mapeados

Número de processos  internos  mapeados
no ano

2 4 4 4 6
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37
Adequação  dos  fluxos  de
comunicação externa

Número  de  processos  externos
identificados e mapeados

Número  de  processos  externos
identificados e mapeados no ano 6 4 4 4 2

38
Implantação da política de
Comunicação  da
Universidade

Política de comunicação implantada
Ato administrativo  definindo a Política de
comunicação da Universidade

- 1 - - -

Objetivo DESENVOLVER MECANISMOS DE APERFEIÇOAMENTO AOS PROCESSOS DE GESTÃO

Descrição
DESENVOLVIMENTO  DE  AÇÕES,  PROCEDIMENTOS  E  PROCESSOS  QUE  VISEM  MELHORAR  OS  PROCESSOS  DE  DECISÃO
ADMINISTRATIVA E GERENCIAL.

39
Implantação  da  política  de
gestão de pessoas

Política  de  Gestão  de  pessoas
implantada

Ato administrativo estabelecendo a política
de gestão de pessoas na Universidade - - 1 - -

40
Implantação  de  Política
Institucional  de  Segurança
Patrimonial

Política implantada
Politica  de  Segurança  definida  em  ato
administrativo específico

- - 1 - -

Política  de  Segurança  eletrônica
definida

Política  de  Segurança  eletrônica  definida
em ato administrativo específico

- - - 1 -

Recursos aplicados no ano
Quantidade de recursos (em R$)  aplicada
no ano

- - - 1 milhão 1 milhão

41

Institucionalização  da  matriz
de  distribuição  anual  de
recursos  entre  os  campi
(Matriz OCC)

Resolução estabelecida
Resolução  aprovada  no  Conselho
Universitário

1 - - - -

42

Apoio  ao  desenvolvimento
do  processo  de  gestão  dos
cursos  de  graduação  e  pós-
graduação

Número  de  ações  voltadas  à
superação  das  fragilidades
identificadas  nos  processos  de
avaliação institucional (CPA, ENADE,
regulação de cursos, CAPES, etc.)

NO ANO Somatório  do  número  de  ações
voltadas  à  superação  das  fragilidades
identificadas  nos  processos  de  avaliação
institucional  (CPA,  ENADE,  regulação  dos
cursos, CAPES, etc.) no ano

6 6 6 6 6

Número  de  ações  realizadas  para
superar as deficiências no campo da
pesquisa e da extensão

Número  de  ações  realizadas  com  vista  a
superar  as  deficiências  encontradas  nos
relatórios  de  autoavaliação  (CPA)  que  se
refiram  ou  tenham  como  finalidade  a
pesquisa e a extensão universitária

2 2 2 2 2

43

Vinculação  e
acompanhamento  do
Processo  de  Gestão  (PDI,
Plano  de  Gestão  e  Plano
Diretor  de  Gestão  das
Unidades Universitárias)

Número de ações realizadas Número de ações realizadas no ano 1 2 1 2 1

Número  de  planos  de  ações
realizados (das iniciativas do PDI)

Número de planos de ações realizados no
sistema GURI dentro do prazo estabelecido
no ano

80 80 80 80 80

Revisão do PDI realizada Revisão do PDI realizada - - 1 - -
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44
Organização  do  apoio  à
captação  de  recursos
externos

Valor dos recursos captados

Soma dos atos administrativos prevendo o
valor, em R$, dos recursos captados no ano
(Termo  de  Execução  Descentralizada,
Emenda Parlamentar)

3 milhões 5 milhões 5 milhões 5 milhões 5 milhões

Objetivo ORGANIZAR E DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS

Descrição ORGANIZAR  E  DESENVOLVER  A  INFRAESTRUTURA  DE  OBRAS,  REFORMAS,  PROJETOS  TÉCNICOS  NECESSÁRIOS  ÀS  ATIVIDADES
ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.

45
Organização  da  política  de
obras novas da Universidade

Planejamento  de  obras  novas
definido

Ato  administrativo  definindo  o
planejamento de novas obras para o ano,
em metros quadrados, da Universidade

1 1 1 1 1

Política de Obras estabelecida
Ato administrativo  definindo a Política de
obras da Universidade

0 1 0 0 0

46
Conclusão  das  obras  das
Unidades Universitárias e da
Reitoria iniciadas até 2019

Percentual de obras concluídas

Número de obras  concluídas  no ano  (em
m²)  DIVIDIDO  pelo  número  de  obras
projetadas  para serem entregues no ano-
calendário (em m²) MULTIPLICADO por 100

50 12 25 13 0

Percentual  de  obras  da  reitoria
concluídas

Percentual de obras do projeto “cidade da
Reitoria” concluída no ano em relação ao
projetado para o ano

35% 30% 35% - -

Número de “habite-se” das obras
Número  de  “habite-se”  das  obras
conquistadas no ano

8 13 11 12 8

47

Estímulo ao uso de energias
sustentáveis  e  o
atendimento  a  política
nacional de meio ambiente

Número  de  miniusinas  de  geração
instaladas  nas  Unidades
universitárias

Número  de  miniusinas  de  geração  de
energia  fotovoltaica  instaladas  nas
Unidades universitárias no ano

0 2 2 3 3

Número  de  licenças  ambientais
adquiridas

Número  de  licenças  ambientais
conquistadas no ano

1 2 2 2 3

Quantidade de recursos aplicados
Quantidade de recursos, em R$, aplicados
do orçamento no ano

100 mil 1 milhão 1 milhão 1 milhão 1 milhão

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS E SOLUÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Descrição DESENVOLVIMENTO  DE  SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS  PARA  A  GESTÃO  UNIVERSITÁRIA  E  PARA  A  MELHORIA  DOS  SERVIÇOS
INSTITUCIONAIS

48
Criação  da  infraestrutura
necessária para implantar as
ações da Universidade

Número  de  laboratórios  de
informática implantados

N.º  de  laboratórios  de  informática
implantados,  no  ano,  compartilhados  no
âmbito do ensino presencial  e a distância
no  âmbito  do  ensino,  da  pesquisa  e  da
extensão

- 2 2 2 2

Recursos, em R$, aplicados.
Somatório  dos  recursos  de  capital  e
custeio,  no  ano,  aplicados  na  iniciativa
(valor empenhado no ano)

- 300 mil 300 mil 300 mil 300 mil

117



49
Aperfeiçoamento  do
Repositório Institucional

Solução Tecnológica Implantada
Solução  Tecnológica  Implantada  e
disponível para a comunidade universitária

- - - 1 -

Recursos, em R$, aplicados
Somatório  dos  recursos  de  capital  e
custeio,  no  ano,  aplicados  na  iniciativa
(valor empenhado no ano)

- - 350 mil - -

50

Definição  de  padrões,
organização  e  gestão  da
Tecnologia da Informação na
Universidade

Novo Plano Diretor de Tecnologia da
Informação  e  Comunicação
estabelecido

Ato  administrativo  definindo  o  Plano
Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação da Universidade

1 - - - -

Número  de  soluções  tecnológicas
disponíveis  para  a comunidade
universitária no ano

Número  de  soluções  tecnológicas
disponíveis  para  o  uso,  no  ano,  da
comunidade universitária

40 50 50 55 60

51
Aquisição de acervo digital e
multiusuário

Número  de  acessos  ao  sistema
digital no ano

Somatório  de  acessos  ao  sistema  no ano
DIVIDIDO  pelo  total  de  alunos  da
universidade  no  ano  MULTIPLICADO  por
100

40% 50% 50% 50% 50%

Valor, em R$, aplicado na aquisição
Valor, em R$, aplicado na aquisição, no ano
(valor empenhado)

143.820 143.820 143.820 143.820 143.820

52
Migração  dos  sistemas
acadêmicos  para  o  sistema
GURI

Percentual  de  funcionalidades
migradas

Somatório de funcionalidades migradas no
ano DIVIDIDO pelo total de funcionalidades
disponíveis  na  atualidade  no  sistema
acadêmico MULTIPLICADO por 100

15 30 40 50 60

53
Ampliação  da  conectividade
e assegurar a disponibilidade
na Universidade

Número  de  unidades  com
conectividade ampliada no ano

- 1 1 2 2 2

Percentual  de  cobertura  da  rede
sem fio nas unidades

Percentual  de  cobertura  da  rede  sem  fio
aferida no ano (Por software específico)

- 80 85 90 95

54
Promoção  do  uso  de
reuniões  virtuais  no  âmbito
da Unipampa

Número  de  espaços  físicos
habilitados para a reunião virtual

Somatório  do  número  de  espaços  físicos
disponíveis na Universidade

14 16 20 22 24

Valor, em R$, aplicado na iniciativa - - 25 mil 40 mil 25 mil 25 mil

Objetivo PROMOVER E DESENVOLVER PROCESSOS QUE VISEM A SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE NA UNIVERSIDADE
Descrição DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE DENTRO DA UNIVERSIDADE

55
Implantação  da  política  de
Gestão Ambiental

Plano  de  Gestão  Ambiental
implantado

Ato administrativo estabelecendo a política
de gestão ambiental da Universidade 1 - - - -

Quantidade  de  material  de
laboratório  descartado
adequadamente

Quantidade,  em  litros,  de  material
descartado adequadamente no ano

72 mil 73 mil 73 mil 73 mil 73 mil

Plano  de  resíduos  sólidos
implantado

Plano  de  resíduos  sólidos  implantado  no
ano por unidade

- 11 - - -
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Plano  de  logística  reversa
implantado

Ato administrativo definindo a política de
logística reversa dentro da Unipampa

- 1 - - -

56

Promoção  de  ações  que
visem  o  uso  racional  de
recursos  naturais,
promovendo  a
sustentabilidade ambiental

Relatório  de ações voltadas ao uso
racional  de  recursos  naturais  que
promovam  a  sustentabilidade
ambiental

Relatório anual 1 1 1 1 1

Novo PLS Implantado
Ato administrativo definindo o novo PLS da
Universidade

1 - - - -

Volume,  em  R$,  de  compras  com
viés sustentável realizado

Valor, em R$, empenhados, adquiridos pela
Universidade em materiais sustentáveis

230 mil 240 mil 250 mil 260 mil 270 mil

COMPROMISSO SOCIAL
Objetivo ACOMPANHAR O DISCENTE DA UNIVERSIDADE

Descrição
REALIZAÇÃO  DE  AÇÕES  QUE  ACOMPANHEM O  DISCENTE  MATRICULADO NA UNIVERSIDADE COM  OU SEM  DIFICULDADE E/OU
VULNERABILIDADE

57

Acompanhamento  do
desempenho acadêmico dos
discentes visando diminuir a
retenção e a evasão

Monitoramento  do  desempenho
acadêmico discente ingressante por
meio de ações afirmativas realizadas

Relatório  publicado  e  disponível  para  a
comunidade universitária 2 2 2 2 2

Monitoramento  do  desempenho
acadêmico discente ingressante pela
ampla concorrência

Relatório  publicado  e  disponível  para  a
comunidade universitária

2 2 2 2 2

Avaliação  do  desempenho
acadêmico  discente  dos
ingressantes  por  meio  de  Ações
afirmativas realizadas

Relatório  publicado  e  disponível  para  a
comunidade universitária

2 2 2 2 2

Avaliação  do  desempenho
acadêmico  discente  dos
ingressantes  por  meio  da  ampla
concorrência

Relatório  publicado  e  disponível  para  a
comunidade universitária

2 2 2 2 2

58
Identificação  e  avaliação  do

Relatório  do  monitoramento  do
perfil do discente por curso

Somatório  de  relatórios  publicados  a
respeito do assunto por ano

1 1 1 1 1

Percentual  de  discentes
ingressantes no ano atendidos pelas
políticas  de  inclusão  da
Universidade

Número de discentes ingressantes no ano
atendidos  pelas  políticas  de inclusão  da
universidade  DIVIDIDO  pelo  total  de
ingressantes MULTIPLICADO por 100

22,85% 29% 36% 43% 50%
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perfil  dos  discentes  da
Universidade Percentual  de  discentes  com

deficiência atendidos pelas políticas
de inclusão da Universidade

Número  de  discentes  com  deficiência
atendidos  pelas  políticas  de  inclusão  e
acessibilidade  da  universidade  DIVIDIDO
pelo  total  de  alunos  com  deficiência
matriculados no ano

80% 85% 90% 95% 100%

59
Acompanhamento  dos
egressos da Universidade

Percentual  de  egressos
efetivamente acompanhados

Somatório de questionários retornados no
ano  DIVIDIDO  pelo  número  total de
egressos  dos  últimos  5 anos
MULTIPLICADO por 100

20% 20% 20% 20% 20%

Avaliação  dos  egressos  da
Universidade realizada

Relatório  publicado  e  disponível  para  a
comunidade universitária

1 1 1 1 1

60
Implementação  da  Política
Cultural,  de  Esporte  e  de
Lazer

N.º  de  eventos  e  atividades
culturais,  esportivas  e  de  lazer
promovidos

Somatório do N.º de eventos e atividades
culturais, esportivas e de lazer promovidos 15 20 25 30 35

Público Atingido
Número  de  alunos  da  universidade
participantes ativamente da atividade

525 700 875 1050 1225

Objetivo PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA DOS DISCENTES NA UNIVERSIDADE
Descrição INICIATIVAS QUE VISAM MANTER O ALUNO NA UNIPAMPA

61

Acesso  dos  discentes  a
recursos para a participação
em  eventos  (internos  e
externos)

%  de  discentes  contemplados  com
recursos  financeiros  visando  sua
participação em eventos no ano

Somatório  do  número  de  discentes
contemplados  com  recursos  da
Universidade  na  participação  em  eventos
no  ano  DIVIDIDO  somatório  do  total  de
alunos da Graduação da Universidade

2% 2% 2% 2% 2%

Total  de  recursos  aplicados  em
participações discentes em eventos

Somatório de recursos (em R$), liquidados
contabilmente,  aplicados  na  participação
discente em eventos

80 mil 80 mil 80 mil 80 mil 80 mil

62
Fornecimento  de  condições
econômicas  de permanência
ao discente

%  de  discentes  contemplados  com
bolsa  permanência  em  relação  ao
total  de  alunos  que  solicitaram  o
benefício  (de  vulnerabilidade
socioeconômica)

Somatório  do  total  de  discentes

contemplados com bolsa  permanência  no

ano DIVIDIDO pelo somatório de alunos em

vulnerabilidade socioeconômica no ano

50% 50% 50% 50% 50%

63
Oferta  da  alimentação
subsidiada

Percentual de discentes vulneráveis
atendidos  com  alimentação
subsidiada integral

Percentual  de  discentes  vulneráveis
contemplados no ano em relação ao total
de  alunos  da  graduação  que  solicitaram
benefício  socioeconômico  no  ano
MULTIPLICADO por 100

100% 100% 100% 100% 100%

Percentual  de  discentes  atendidos
com  alimentação  subsidiada
parcialmente

Percentual  de  discentes  atendidos  com
alimentação  subsidiada  no  ano  (exceto
alunos  com  subsídio  integral)  DIVIDIDO

pelo  total  de  alunos matriculados  na
graduação no ano

75% 75% 75% 75% 75%
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64
Subsídio  do  transporte
urbano  aos  discentes  em
vulnerabilidade econômica

% de  discentes  em  vulnerabilidade
socioeconômica  atendidos  pelo
auxílio-transporte

Número  de  discentes  em  vulnerabilidade
socioeconômica  atendidos  com  auxílio-
transporte DIVIDIDO pelo número total de
alunos solicitantes do benefício

70% 75% 80% 85% 90%

65
Utilização  da  moradia
estudantil.

Nº  de  moradias  estudantis
implantadas

Nº de moradias estudantis com habite-se 4 3 - - -

Nº  de  moradias  estudantis
autorizadas ao uso

Nº  de  moradias  estudantis  com
autorização de uso interno realizada

4 3 - - -

Nº de discentes utilizando a moradia
no ano

Nº  de  discentes  utilizando  a  moradia  no
ano

301 577 577 577 577

Objetivo PROMOVER A SAÚDE BIOPSICOSSOCIAL DO DISCENTE
Descrição CONTRIBUIR COM SUPORTE CONDIÇÕES DE SAÚDE PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES

66
Acompanhamento
psicossocial e pedagógico ao
discente

Número  de  discentes  em
acompanhamento  pedagógico  no
ano

Somatório  do  número  de  alunos  da
graduação  atendidos  por
acompanhamento pedagógico no ano

700 805 925 1.065 1.225

Número  de  discentes  em
acompanhamento  psicológico  no
ano

Somatório do número de alunos atendidos

por acompanhamento psicológico no ano
75 100 125 150 175

Número  de  atendimentos
registrados pelos NUDE’S no ano

Somatório  do  número  de  atendimentos
registrados pelos NUDE's no ano

1.000 1.150 1.300 1.500 1.700

67
Oferta  de  ações  voltadas  a
Saúde Mental

Número de ações voltadas à Saúde
Mental

Somatório  de  ações  voltadas  à  saúde
mental no ano 12 15 18 21 24

Objetivo GARANTIR A TODOS OS DISCENTES, EM ESPECIAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.

Descrição GARANTIR A INCLUSÃO DENTRO DA UNIVERSIDADE

68
Construção  da  política  de
Acessibilidade  e  Inclusão  da
Universidade

Política de Inclusão Criada
Política  de  Inclusão  Criada,  estabelecida
através  de  ato  administrativo  (Portaria,
norma interna ou resolução) - - 1 - -

69
Aperfeiçoamento da atuação
de  trabalho  do(s)  NuDE(s)
nas Unidades Acadêmicas

Atos  administrativos  definidos
institucionalmente

Atos  administrativos  definidos
institucionalmente,  no  ano,  que  versem
sobre  a  atuação  dos  NUDE’S  (Portarias,
Normas Internas, resoluções)

5 5 5 5 5

70 Combate a discriminação de
gênero, raça, etnia e religião Número de ações realizadas

Número  de  ações  realizadas  com  essa
finalidade no ano

50 75 100 125 150

71

Adequação  das  técnicas
pedagógicas  para  discentes
com  necessidades
educacionais  especiais

N.º  de  iniciativas  para  atender  os
discentes  com  necessidades
educacionais especiais apresentadas
nos currículos dos cursos

Somatório  do  número  de  iniciativas  para
atender  os  discentes  com  necessidades
educacionais especiais no ano

10 70 140 200 200
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garantindo  a  qualidade  de
formação

72
Garantia  das  condições  de
Acessibilidade  nos  PPCs  de
graduação

Número  de  PPCs  acessíveis
disponíveis 

Número de PPC’s acessíveis disponíveis no
ano

10 20 30 50 70

DESENVOLVIMENTO HUMANO
Objetivo DIMENSIONAR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DE PESSOAL
Descrição ORGANIZAR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE

73
Realização  do
dimensionamento  das
necessidades de pessoal

Estudo  de dimensionamento  de
pessoal docente realizado

Documento publicado e disponível  para a
comunidade universitária

- - - - 1

Estudo  de  dimensionamento  de
pessoal TAE’s realizada

Documento publicado e disponível  para a
comunidade universitária

- - - - 1

74

Definição de uma política de
Encargos  Didáticos  e
Acadêmicos  do  corpo
docente

Política elaborada e implantada
Ato administrativo estabelecendo a política
de encargos didáticos e acadêmicos - 1 - - -

75

Implantar  e  desenvolver  os
mecanismos que possibilitem
a  consolidação  do  ponto
eletrônico  e  do teletrabalho
respeitando  as  normas
federais vigentes

Ponto eletrônico implantado
Ato administrativo estabelecendo o Ponto
eletrônico na Instituição

- 1 - - -

Objetivo PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES
Descrição DESENVOLVER AÇÕES QUE TENHAM COMO FOCO O TRABALHO, A MELHORIA DOS SERVIÇOS E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL.

76
Formação  pedagógica  do
corpo docente

%  de  servidores  docentes
capacitados

Somatório  do  número  de  servidores
capacitados  no  período  2019-2023
DIVIDIDO  pelo  somatório  de  servidores
docentes MULTIPLICADO por 100

20% 40% 60% 80% 100%

Percentual investido (em R$)
Aplicação  do  orçamento  em  ações  de
formação  e  qualificação  em  relação  ao
valor disponibilizado

100% 100% 100% 100% 100%

77

Formação de servidores para
atender  as  diferentes
demandas  da  Inclusão  e  da
Acessibilidade

Número de servidores capacitados
Somatório do n° de servidores capacitados
no ano

20 50 50 50 50

Percentual  de  servidores
capacitados

Total  de  servidores  capacitados  no  ano
DIVIDIDO  pelo  total  de  servidores  da
instituição no ano MULTIPLICADO por 100

1% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
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78
Promoção  de  capacitação
para a formação continuada
de gestores

Percentual de servidores em cargos
e funções de Gestão capacitados por
ano

Número de servidores em cargos de gestão
capacitados  no  ano  DIVIDIDO  número  de
servidores  em  cargo  de  gestão  no  ano
MULTIPLICADO por 100

50% 50% 50% 50% 50%

79

Oportunização  de
mobilidade  de  docentes
pesquisadores  para
realização de suas pesquisas

N°  de  pesquisadores  que
executaram, no ano, a mobilidade

Somatório  do  n°  de  docentes  -
pesquisadores que executaram, no ano, a
mobilidade

60 60 60 60 60

80
Melhoria  da  formação
acadêmica para o ensino EAD

Número de formações realizadas
Somatório  do  Número  de  formações
realizadas pela Universidade

2 8 8 8 8

Número de vagas ofertadas no ano
Somatório  do  Número  de  vagas
disponibilizadas  nas  formações,  no  ano,
pela Universidade

50 200 200 200 200

Percentual  de  servidores  que
passaram por formação no ano

Somatório  do  número  de  servidores que
passaram  por  formação  no ano  DIVIDIDO
pelo  total  de  servidores da  Instituição
MULTIPLICADO por 100

2.75% 11% 11% 11% 11%

81
Incentivo  a  participação  de
servidores  em  eventos
científicos

Número de servidores participantes
de eventos científicos

Somatório do número total  de servidores
autorizados no ano a participar de eventos
científicos (nacionais e internacionais)

50% 50% 50% 50% 50%

Percentual  de  servidores
autorizados a participar dos eventos

Somatório  do  total  de  autorizações
DIVIDIDO  pelo  somatório  do  total  de
servidores da Universidade

100 100 100 100 100

82

Realização  de  ações
permanentes de formação e
qualificação  de
extensionistas

Nº de ações realizadas Nº de ações realizadas no ano 12 12 12 12 12

Número  de  extensionistas
capacitados

Número  de  extensionistas  capacitados
DIVIDIDOS  pelo  número  de  servidores  da
universidade

8,00% 25,50% 39,00% 54,50% 70,00%

Custo total (em R$)

Quantidade  de  recursos  financeiros
disponibilizados,  em  R$,  na  formação
(diárias,  passagens,  instrutores  e  outros
gastos)

17711,56 17711,56 17711,56 17711,56 17711,56

Objetivo APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS BUSCANDO A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR
Descrição ORGANIZAR A GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE

83

Implantação do Programa de
Qualidade  de  Vida do
Servidor, através de projetos
locais

N°  de  Unidades  com  programa
implantado 

N°  de  Unidades  com  o  programa
implantado no ano 1 2 2 3 3

Relatório do projeto Relatório do projeto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

123



84
Realização  de  Exames
periódicos de saúde

Percentual de servidores atendidos

Somatório  do  número  de  servidores
atendidos  no  ano  DIVIDIDO  pelo  número
de  servidores  que  tem  direito  à  sua
realização no ano MULTIPLICADO por 100

7% 15% 25% 40% 60%

85
Implantação  da  Unidade
Unipampa  do  Sistema  de
Atenção à Saúde do Servidor

Unidade implantada
Ato  administrativo  que  institui  Unidade
SIASS Unipampa

- 1 - - -
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