
OE I

OE II

OE III

OE IV

OE V

Superes Atlagiu Não Atlagiu

EFICÁCIA 50%

12.264 Aumentar 2,5% 35% 10%

6.233 Aumentar 5% 35% 15%

Reduzir 15% 30% 15%

220 Aumentar 5% 50% 10%

2.422 Aumentar 5% 50% 10%

1.300 1.500 40% 10%

10 9 30% 10%

4 4 30% 10%

Proceder à desmaterialização de procedimentos OE V 7 12 100% 10%

EFICIÊNCIA 20%

2 4 50% 10%

<15 dias <12 dias 50% 10%

0 1 50% 10%

1 1 50% 10%

10 10 100% 10%

3 10 10%

Promoção da utilização da plataforma e-learning OE II 85% 90% 100% 10%

Reduzir 10% 50% 15%

Reduzir 10% 50% 15%

QUALIDADE 30%

1 50% 15%
Auditoria externa ao SIGAQ-UM no âmbito do projeto-piloto da A3ES 1 50% 10%

Desempenho dos docentes OE V 1 100% 15%

 1 50% 15%

1 50% 10%

60% das atividades 50% 20%

55% 75% 50% 15%

RESULTADOS AGREGADOS

Contribuição para a avaliação Final

EFICÁCIA Peso 50%
resultados dos 

objectivos

EFICIENCIA Peso 20%

resultados dos 
objectivos

QUALIDADE Peso 30%
resultados dos 

objectivos

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.

Missão

RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO

INDICADORES DESVIO

Crescer no número de alunos, nomeadamente ao nível da pós-graduação, privilegiando-se novos públicos e áreas de conhecimento.

Consolidar a Universidade como centro de produção de saber e espaço de talento e criatividade, com reconhecimento e atividades internacionais.

Valorizar e racionalizar a oferta educativa e a educação integral, bem como a cultura institucional própria.

Reforçar a interação com a sociedade, em termos qualitativos e quantitativos.

Reforçar os sistemas de avaliação e gestão da qualidade, e adaptar a missão das unidades de serviço às novas exigências de gestão Universitária.

ANO 2011Objectivos Operacionais Objectivos Estratégicos PONDERAÇÃOANO 2012 META PESO

Objectivos Estratégicos (OE) 2010-2013:

Expandir e racionalizar a oferta educativa OE I

Número de UC`s dos cursos de todos os ciclos de estudo

Aumentar a visibilidade internacional da UM OE IV
Número de publicações referenciadas em Bases de dados ISI Web of knowledge e Scopus 

Número de encontros cientificos e culturais realizados

Número de alunos de graduação

Número de alunos em cursos de pós-graduação, excluindo Mestrado Integrado

Definir standards e normativas de interoperabilidade OE V 
Demora média de pagamentos

Manuais de procedimentos

Número de estudantes, docentes e investigadores envolvidos em ações de promoção de empreendedorismo

Número de Pedidos de Patentes Nacionais

Número de Pedidos de Patentes Internacionais

Desenvolvimento de atividades que induzam a valorização económica da ciência e da tecnologia OE IV

Número de unidades curriculares disponibilizadas

OE IIIConsolidar a estrutura de apoio aos processos de aprendizagem
Número de ações de Formação Pedagógica para docentes

Desenvolvimento do sistema interno de garantia da qualidade OE V

Sistematizar standards de ensino e investigação OE V
Disponibilização experimental  on-line do portefólio de UC oferecidas pela UMinho

Elaboração do portefólio de competências científicas da UMinho

Número de iniciativas de apoio ao ensino
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Avaliação Final do serviço

Quantitativas Qualitativas

Aprofundamento de uma cultura de ética e de inclusão OE V
Elaboração do código de conduta académica, no âmbito da Comissão de Ética

Melhoria das condições de acessibilidade nos campi  (1ª fase)

Avaliar medidas de projetos de modernização administrativa OE V
Desenvolvimento das atividades associadas ao projeto de desmaterialização e reengenharia de processos

Implementação efetiva do plano de formação da UMinho

Redução da fatura elétrica e das despesas com limpeza e segurança da UMinho OE IV
Fatura Energética da UMinho

Custos de limpeza e segurança

Número de circuitos de tramitação documental exclusivamente digitais

Implementação do SIGAQ-UM nas várias vertentes da atividade da Universidade

Implementação do processo de avaliação de desempenho dos docentes



INDICADORES MÉTRICAS DESCRIÇÃO DO INDICADOR FONTE DE VERIFICAÇÃO

Número de alunos de graduação Número de cursos de licenciatura e mestrado integrado Mede a oferta educativa , por unidade orgânica de ensino e investigação Relatórios de Atividades

Alunos em cursos de pós-graduação, excluindo Mestrado Integrado Número de alunos em cursos de pós-graduação
Mede o incremento da oferta pós-graduada, incluindo o aumento do numerus clausus de cursos existentes, envolvendo 
auscultação do SAc e contratualização com as UOEI

Relatórios de Atividades

Unidades Curriculares dos cursos de todos os ciclos de estudo
Número de Unidades Curriculares dos cursos de todos os ciclos 
de estudo

Mede a eficiência na alocação dos recursos docentes UOEI's

Encontros científicos e culturais realizados Número de encontros científicos e culturais realizados

Mede o número de encontros científicos nacionais e internacionais realizados, e pessoas/entidades envolvidas, incluindo eventos 
culturais realizados em parceria com autarquias regionais e agentes culturais nacionais e estrangeiras, e o planeamento de 
Clubes de Conhecimento traduzindo a interface entre UOEI e escolas secundárias, articulando com a AAEUM e associações de 
antigos alunos

Relatórios de Atividades

 Publicações 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 difusão da produção científica da UM, incluindo a promoção e divulgação em redes europeias dos projetos de 
investigação que envolvem docentes e investigadores da UM, o aumento dos contatos permanentes com os media, a divulgação 
do trabalho da UM junto de públicos diferenciados, bem como a disponibilização de informação relevante e procedimentos das 
unidades de serviços, numa lógica de transparência e prestação de contas

Sistematização da informação através dos Relatórios de 
Actividades e do RepositoriUM

Instrumentos de apoio à valorização económica da ciência e da tecnologia 
e ao empreendedorismo

Número de estudantes, docentes e investigadores envolvidos em 
ações de promoção do empreendedorismo

Mede o número de ações de promoção do empreendedorismo, bem como o número de estudantes, docentes e investigadores 
em formação em empreendedorismo, refletindo ainda o número de empresas incubadas

Relatórios de Atividades e mapeamento do "talento 
internacional" regional

Pedidos de Patentes Nacionais Número de Pedidos de Patentes Nacionais Mede o número de pedidos de patente (provisórios ou definitivos) submetidos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial Relatórios de Actividades

Pedidos de Patentes Internacionais Número de Pedidos de Patentes Internacionais
Mede o número de pedidos de patente submetidos em Institutos de Propriedade Industrial de outros países que não Portugal, 
incluindo OMPI e EPO

Relatórios de Actividades

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

Relatórios de Atividades

Manuais de procedimentos Número de manuais de procedimentos elaborados e divulgados

Produção e divulgação dos manuais de procedimento de controlo interno, consolidação de contas, regulamento de 
compras,abate de bens, envolvendo ações de formação se e quando necessário, bem como elaboração e divulgação do ficheiro 
de imobilizado informatizado, por forma a aumentar a interoperabilidade e a identificação de práticas administrativas que 
promovam maior eficácia, de acordo com o princípio da subsidiariedade

Relatórios de Atividades e manuais 

Demora média de pagamentos Demora média do processamento dos documentos de despesa
Mede o aumento da eficiência no processamento dos documentos de despesa, e nos respetivos pagamentos, diminuindo atrasos 
e erros em todos os serviços e UOEI

Estatísticas da Gestão de Verbas e Relatórios de 
Atividades

Portefolio de competências científicas da UMinho Elaboração do portefólio de competências científicas da UM
Versão preliminar do portefólio de competências científicas da UM , baseado no diagnóstico e prospetiva da investigação 
científica na UM, por forma a aumentar a sua eficácia e visibilidade

Versão preliminar do documento

Elaboração e disponibilização on-line do portefolio de UC oferecidas pela 
UM

Disponibilização on-line do portefólio de UC oferecidas pela UM
Sistematização da informação relevante sobre as UCs da UM, e sua divulgação no sítio da UM , facilitando a eventual 
racionalização da oferta educativa

Informação divulgada e grau de sistematização

Consolidação da estrutura de apoio aos processos de ensino e 
aprendizagem

Número de iniciativas de apoio ao ensino
Pretende-se indentificar constrangimentos na utilização da plataforma, e definir estratégias de consolidação da sua utilização , 
por forma a atingir os 100%

Relatórios de Atividades

Número de Ações de Formação pedagógica de Docentes
Número de Ações de Formação pedagógica de Docentes 
propostas / ministradas

Mede a oferta formativa proposta/ministrada aos Docentes Relatórios de Atividades

Promoção da Utilização da Plataforma e-learning Número de Unidades Curriculares disponibilizadas Mede a disponibilização de UCs que constituem a oferta formativa da UM com suporte/existência na plataforma de e-Learning Relatórios de Atividades

Reduzir a fatura energética da Universidade do Minho Número de instalações encerradas no mesmo período de tempo
Tentar reduzir os custos com energina, procedendo ao encerramento obrigatório de instalações e tentar gerir o aquecimento 
central (caldeiras)  de uma forma unanime

Deliberação do Conselho de Gestão / Despacho RT

Reduzir os custos com Limpeza e  segurança da Universidade do Minho Relatórios entregues por parte das empresas Otimização de recursos (limpeza e segurança). Gestão de prioridades em questões de limpeza Serviços Técnicos

Grau de implementação do SIGAQ-UM Grau de implementação do SIGAQ-UM
Implementação, em regime experimental, da primeira fase do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, envolvendo unidades 
orgânicas e serviços, docentes, estudantes e outros parceiros

Relatórios de Actividades

Auditoria externa ao SIGAQ-UM no âmbito do projeto piloto da A3ES
Grau de concretização da auditoria externa ao SIGAQ-UM pela 
A3ES

Elaboração do relatório de autoavaliação do SIGAQ-UM nos termos do guião da A3ES e organização da visita da Comissão de 
Avaliação Externa

Relatórios de Actividades

Implementação do processo de avaliação do desempenho dos docentes Grau de desenvolvimento do processo de avalição
Elaboração dos RAD-UOEI (envolvendo a audição dos docentes e das organizações sindicais) e implementação do processo de 
avaliação do desempenho dos docentes

Relatórios de Atividades

Elaboração do Código de Conduta Académica Grau de desenvolvimento do processo Elaboração de Código de Conduta, pela Comissão de ética a nomear, em articulação com o Senado Académico Relatórios de Atividades

Melhoria das condições de acessibilidade nos campi  (1ª fase) Obras de construção civil Melhorias das redes viárias de acesso nos campi  e criação de rampas de acesso para pessoas com deficiência Relatórios de Atividades

Desenvolvimento das atividades associadas ao projeto de 
desmaterialização e reengenharia de processos

Número de processos desmaterializados Mede a Implementação do projeto "SAMA – Reengenharia e desmaterialização de processos da UMinho" Relatório de Atividades 

Implementação efetiva do plano de formação da UMinho
Número de funcionários não docentes e não investigadores que 
frequentaram o plano de formação da UMinho

Adoção de um conjunto de medidas destinadas ao reforço da formação e ao desenvolvimento profissional e pessoal dos recursos 
humanos não docentes e não investigadores da Universidade, bem como a modernização da estrutura de apoio técnico-
administrativa

Relatório de Atividades
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* Reitoria, Presidentes, Vice‐Presidentes, titulares do órgão de gestão, administrador e pessoal dirigente.
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Recursos Humanos

Atribuições/Competências/Atividades Mapa do Pessoal Executado Desvio
Ensino, investigação e prestação de serviços 1337

Serviços de Suporte 757

2200Total Geral
Gestão* 106

Recursos Financeiros (euros)

Orçamentado Realizado Desvio
ORÇAMENTO:

Orçamento de Estado 46.364,18 €                                   
40.148,50 €                                   
86.512,68 €                                   

‐  €                                               
INVESTIMENTO:

PIDDAC
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