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Missão Gerar, difundir e aplicar conhecimento, assente na liberdade de pensamento e na pluralidade dos exercícios críticos, promovendo a educação superior e contribuindo para a construção de um modelo de sociedade baseado em

princípios humanistas, que tenha o saber, a criatividade e a inovação como fatores de crescimento, desenvolvimento sustentável, bem estar e solidariedade.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1  - Alargar a oferta educativa

OE 2  - Consolidar a produção científica e aumentar o seu impacto

OE 3  - Aumentar o impacto sócio-económico do conhecimento produzido e difundido

OE 4  - Reforçar os sistemas de avaliação e de gestão da qualidade, promover a ética académica e assumir opções e práticas sustentáveis

OE 5  - Garantir o equilíbrio financeiro e promover a descentralização e a gestão desconcentrada

Objetivos Operacionais (OO) OE Indicador Resultado 2015 Meta 2016 Peso

Concretização

DesvioTaxa de
realização

Classificação

Superou Atingiu Não
Atingiu

Eficácia : 50,00%

OP 1 - Expandir a oferta educativa OE 1 30,00%

Número de alunos de graduação (incluindo Mestrado Integrado) 12 340 aumentar 2 % 35,00% 98,70% Sim -0,01

.

Número de alunos em cursos de pós-graduação (excluindo Mestrado Integrado) 5 861 aumentar 1,5 % 35,00% 91,20% Sim -0,08

.

Número de alunos em cursos não conferentes de grau 188 aumentar 1 % 30,00% 23,70% Sim -0,76

.

OP 2 - Aumentar a internacionalização OE 1,OE 2,OE 3 30,00%

Números de estudantes estrangeiros (excluindo estudantes em mobilidade) 1 217 aumentar 3 % 35,00% 110,40% Sim 0,10

.

Número de estudantes em mobilidade incoming e outgoing 1 560 aumentar 1 % 30,00% 60,10% Sim -0,39

.

Número de publicações referenciadas em bases de dados ISI Web of knowledge e Scopus 1.642/1.997 aumentar 5 % 35,00% 105,30% Sim 0,05

.

OP 3 - Consolidar o ecossistema de inovação OE 3 30,00%

Número de estudantes, docentes e investigadores envolvidos em ações de promoção do empreendedorismo 799 1 200 35,00% 80,10% Sim -0,19

.

Número de pedidos de patentes nacionais e internacionais 47 15 35,00% 53,30% Sim -0,46

.

Número de empresas spin-off e start-up criadas 8 15 30,00% 53,30% Sim -0,46

.

OP 4 - Reforçar a estrutura de saúde e segurança OE 5 5,00%

Número de auditorias 0 2 100,00% 200,00% Sim 1,00

.

OP 5 - Proceder à desmaterialização de processos OE 4,OE 5 5,00%

Número de circuitos de tramitação documental exclusivamente digitais 8 10 100,00% 140,00% Sim 0,40

.

Eficiência : 20,00%

OP 6 - Aumentar a atratividade da oferta educativa OE 1 20,00%

Iniciativas de adequação da oferta educativa (criação, reestruturação e extinção de curso) 35 35 50,00% 57,10% Sim -0,42

.

Disponibilização on-line da versão inglesa Catálogo de Cursos (% de tradução) 60% 100% 50,00% 80,00% Sim -0,20

.

OP 7 - Aumentar a captação de financiamentos para investigação OE 2 20,00%

Número de projetos de investigação 77 85 50,00% 199,00% Sim 0,99

.

Montante captado em projetos de investigação 17,5M 19M 50,00% 107,90% Sim 0,07

.

OP 8 - Consolidar o apoio aos processos de ensino-aprendizagem OE 1 20,00%

Número de iniciativas de apoio ao ensino-aprendizagem 25 30 50,00% 83,30% Sim -0,16

.

Número de ações de formação pedagógica para docentes 5 10 50,00% 210,00% Sim 1,10

.

OP 9 - Alargar a abrangência e a integração do sistema de informação OE 4,OE 5 20,00%

Nível de Integração do Sistema 85% 95% 50,00% 100,00% Sim 0,00

.

Redução da fatura com a compra de papel e compra de equipamentos de impressão 122 k€ redução de 10% 50,00% 156,90% Sim 0,56
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.

OP 10 - Reduzir despesas operacionais OE 5 20,00%

Fatura energética da UMinho 1.955 K€ reduzir 5% 50,00% 76,10% Sim -0,23

.

Custos de limpeza e segurança 1.795 K€ reduzir 5% 50,00% 94,50% Sim -0,05

.

Qualidade : 30,00%

OP 11 - Consolidar sistema interno de garantia da qualidade OE 4 35,00%

Consolidação do SIGAQ-UM Ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 3 3 100,00% 100,00% Sim 0,00

.

OP 12 - Implementar a avaliação de desempenho dos docentes OE 4 25,00%

Avaliação do desempenho dos docentes no triénio 2012/2014 99% 100% 100,00% 100,00% Sim 0,00

.

OP 13 - Consolidar o plano de formação dirigido a trabalhadores não docentes e não
investigadores OE 4 15,00%

Percentagem de trabalhadores envolvidos na formação UMinho 60,6% aumentar 10% 100,00% 90,34% Sim -0,09

.

OP 14 - Promover uma cultura de ética OE 4 25,00%

Consolidação da atividade da CEUM e suas subcomissões (SECVS e SECSH) 181 185 100,00% 113,50% Sim 0,13

.
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INDICADORES MÉTRICAS DESCRIÇÃO DO INDICADOR FONTE DE VERIFICAÇÃO

Número de alunos de graduação (incluindo Mestrado Integrado) Número de alunos de licenciatura e mestrado integrado Mede número de alunos inscritos em 31 de dezembro , por UOEI Relatórios de Atividades

Número de alunos em cursos de pós-graduação (excluindo Mestrado Integrado) Número de alunos em cursos de mestrado e de doutoramento Mede número de alunos inscritos em 31 de dezembro , por UOEI Relatórios de Atividades

Número de alunos em cursos não conferentes de grau Número de alunos em cursos não conferentes de grau Mede o total de alunos inscritos durante o ano Relatórios de Atividades

Números de estudantes estrangeiros (excluindo estudantes em mobilidade) Número de alunos estrangeiros Mede o grau de atratividade da oferta educativa a nível internacional (total de alunos durante o ano  Relatórios de Atividades

Número de estudantes em mobilidade incoming e outgoing Número de estudantes em mobilidade incoming e outgoing Mede número de estudantes em mobilidade incoming e outgoing Relatórios de Atividades

Número de publicações referenciadas em bases de dados ISI Web of knowledge e
Scopus

Número de publicações referenciadas em Bases de dados ISI
Web of knowledge e Scopus  Mede a produção científica em revistas de referência com avaliação internacional Relatórios de Atividades

Número de estudantes, docentes e investigadores envolvidos em ações de promoção
do empreendedorismo Número de estudantes, docentes e investigadores envolvidos Mede o número de ações de promoção do empreendedorismo, bem como o número de estudantes, docentes e investigadores em formação em

empreendedorismo, bem como o dinamismo da UMinho neste domínio Relatórios de Atividades

Número de pedidos de patentes nacionais e internacionais Número de pedidos de Patentes Nacionais e Internacionais Mede o número de pedidos de patentes submetidos ao INPI e em Institutos de Propriedade Industrial de outros países Relatórios de Atividades

Número de empresas spin-off e start-up criadas Número de spin-off criadas Mede o grau de empreendedorismo de alunos, ex-alunos, docentes e investigadores da UMinho, bem como o potencial de valorização das
atividades de investigação desenvolvidas  Relatórios de Atividades

Número de auditorias Número de auditorias Mede o número de auditorias efetuadas pela UMinho  GAP

Número de circuitos de tramitação documental exclusivamente digitais Número de circuitos de tramitação documental exclusivamente
digitais

Pretende-se reformular e desmaterializar procedimentos administrativos e a integração das aplicações informáticas associadas às UOEI e aos
vários Serviços Informação divulgada e grau de sistematização

Iniciativas de adequação da oferta educativa (criação, reestruturação e extinção de
curso)

Número de iniciativas de adequação da oferta educativa
(criação, reestruturação e extinção de curso) Mede o número de iniciativas de adequação da oferta educativa (criação, reestruturação e extinção de curso) Relatórios de Atividades

Disponibilização on-line da versão inglesa Catálogo de Cursos (% de tradução) Traduz o Catálogo de Cursos para a língua inglesa. Sistematização da informação relevante sobre as UCs da UMinho, e sua divulgação no sítio da UMinho, contribuindo para a racionalização da
oferta educativa GAE

Número de projetos de investigação Número de projetos de investigação Mede o número de projetos de investigação Relatórios de Atividades

Montante captado em projetos de investigação Montante captado em projetos de investigação Montante captado em projetos de investigação Relatórios de Atividades

Número de iniciativas de apoio ao ensino-aprendizagem  Número total de iniciativas oferecidas Avalia o número de iniciativas disponibilizadas, incluindo as plataformas eletrónicas de suporte e meios audiovisuais, bem como horário e
funcionamento de serviços/espaços de apoio Relatórios de Atividades

Número de ações de formação pedagógica para docentes Número de docentes envolvidos em ações de formação
pedagógica Mede a adesão do pessoal docente à oferta formativa em práticas/estratégias pedagógicas Relatórios de Atividades

Nível de Integração do Sistema Número de plataformas informáticas integradas Mede o nível de integração do Sistema de Informação da UMinho DTSI

Redução da fatura com a compra de papel e compra de equipamentos de impressão Montante despendido em papel equipamentos de impressão Mede a Implementação do projeto "SAMA – Reengenharia e desmaterialização de processos da UMinho" Relatório de Atividades

Fatura energética da UMinho Número de instalações encerradas no mesmo período de tempo Avalia o impacto financeiro das medidas relativas à utilização racional de energia AUMEA

Custos de limpeza e segurança Montante despendido em limpeza e segurança A sua evolução mede o esforço de contenção de despesa em limpeza e segurança Serviços Técnicos

Consolidação do SIGAQ-UM Ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos) Avalia a implementação de planos de ação para melhoria do
SIGAQ-UM Ensino Número de medidas implementadas visando a melhoria do sistema SGAQ

Avaliação do desempenho dos docentes no triénio 2012/2014 Percentagem de docentes avaliados no triénio 2012/2014 Mede o grau de concretização do processo de avaliação relativo ao triénio 2012/2014 UOEI, CCA

Percentagem de trabalhadores envolvidos na formação UMinho Percentagem de trabalhadores envolvidos na formação UMinho Avaliação do impacto das medidas destinadas ao reforço da formação e ao desenvolvimento profissional e pessoal dos recursos humanos não
docentes e não investigadores da Universidade  DRH

Consolidação da atividade da CEUM e suas subcomissões (SECVS e SECSH) Número de informações e de pareceres éticos submetidos Assegurar e zelar pela promoção de padrões de ética nas atividades da UMinho Relatório de Atividades da CEUM
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RECURSOS HUMANOS

Designação Efetivos Efetivos Realizado Efetivos Desvio ETI ETI Realizado ETI Desvio

Ensino, Investigação e prestação de serviços 1376 n.a. n.a. 0,00 n.a. n.a.

Serviços de suporte 752 n.a. n.a. 0,00 n.a. n.a.

Gestão (Reitoria, Presidentes, Vice-Presidentes, titulares do orgão de gestão, Administrador
e pessoal dirigente) 102 n.a. n.a. 0,00 n.a. n.a.

Total 2230 n.a. n.a. 0,00 n.a. n.a.

RECURSOS FINANCEIROS

Designação Saldo Inicial Realizado Desvio

ORÇAMENTO 107 986 378,00 € 117 081 454,00 € 9 095 076,00 €

Orçamento de estado 54 229 812,00 € 57 119 868,00 € 2 890 056,00 €

Receitas próprias 33 342 220,00 € 29 175 667,00 € -4 166 553,00 €

Financiamento de projetos 20 414 346,00 € 30 785 919,00 € 10 371 573,00 €

INVESTIMENTO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PIDDAC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 107 986 378,00 € 117 081 454,00 € 9 095 076,00 €
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