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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PDI/UEMASUL  2022-

2026 - ORIENTAÇÕES GERAIS PARAS AS COMISSÕES TEMÁTICAS. 

 

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL consiste em um documento: 

 

 [...] em que se definem a missão da instituição de ensino superior e 

as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um 

período de cinco anos, deverá contemplar o cronograma e a 

metodologia de implementação dos objetivos, metas e ações do Plano 

da IES, observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, 

a manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o 

orçamento. Deverá apresentar, ainda, um quadro-resumo contendo a 

relação dos principais indicadores de desempenho, que possibilite 

comparar, para cada um, a situação atual e futura (após a vigência do 

PDI) (BRASIL, 2017, p. 32). 

 

O ciclo do atual PDI/UEMASUL se encerra em 2021 (PDI/UEMASUL  2017-

2021), e demanda pela elaboração de um novo documento que reflita e atenda às 

expectativas da nossa instituição para os próximos 5 anos. Com isso, na certeza do 

compromisso e da lealdade da Comunidade universitária com a UEMASUL, a Comissão 

Executiva convida toda a comunidade para que se engaje na missão de desenhar o futuro 

da UEMASUL por meio da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UEMASUL para o período de 2022 a 2026. 

 

Nosso PDI está pautado no princípio da gestão participativa e 

democrática, por isso contamos com a mobilização e a participação da 

comunidade na elaboração deste documento. 

 

Quem participa? 

Discentes, docentes, técnicos (as), terceirizados (as), gestores(as), potenciais 

estudantes, estagiários, representantes de associações, sindicatos, entidades, fundações e 

empresas parceiras ou que tenham interesse em realizar parceria e qualquer membro da 

comunidade regional que demonstre interesse em contribuir com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UEMASUL. 
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Sobre a divulgação das atividades: 

 

A ASCOM auxiliará as Comissões Setoriais nos processos comunicacionais; 

Na página da UEMASUL contém informações complementares para 

consulta, acesse sempre o link: https://www.uemasul.edu.br/portal/institucional/pdi-

plano-de-desenvolvimento-institucional-2022-2026/ 

 

O que faz a Comissão Temática? 

Cada Comissão Temática deverá elaborar sua agenda de atividades de maneira à: 

 

 Assegurar que o PDI 2022-2026 seja elaborado de forma participativa, dentro do 

prazo estabelecido; 

 Alinhar e integrar os movimentos atuais e futuros da Universidade tornando o 

PDI um instrumento efetivo e de referência para a gestão institucional;  

 Valorizar o contexto regional dos locais de abrangência da UEMASUL, e as 

especificidades de cada Campus; 

 Considerar a memória institucional do PDI 2017-2021 como subsídio na 

construção no novo PDI;  

 Consultar Legislações, Normativos e Instrumentos vigentes; 

 

À Comissão Temática fica a responsabilidade de construção do capítulo para 

o Eixo que se constitui e discutir com a comunidade acadêmica a proposição. Durante o 

período da construção poderão ser realizados eventos como: lives, rodas de conversa, 

debates (recomenda-se o uso das tecnologias). 
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INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento elaborado para 

um período de 5 anos que demonstra a filosofia de trabalho, a missão, as diretrizes 

pedagógicas que orientam suas ações, a estrutura organizacional e as atividades acadêmicas 

que realiza e que as instituições pretendem realizar (BRASIL, 2017).  

O PDI   indicar o caminho pelo qual a instituição deve seguir no intuito de 

cumprir a sua missão e alcançar seus objetivos, sendo, portanto, um documento que 

caracteriza a identidade da instituição e constitui-se um dos princípios norteadores, 

estabelecendo com clareza a missão e o perfil institucional, as orientações para as 

diretrizes pedagógicas, as atividades acadêmicas e a infraestrutura que desenvolve e/ou 

pretende desenvolver nos anos de vigência. Também contempla a programação para a 

oferta de cursos em suas diferentes modalidades de oferta ao longo do tempo planejado. 

O Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, apresenta a estrutura para o PDI e a 

obrigatoriedade de tal instrumento, com o duplo objetivo de aumentar a transparência no 

relacionamento com outras instituições e com a sociedade em geral e, de consolidar as bases em 

que se fundamentam o planejamento e a gestão interna da instituição. 

Assim, o PDI constitui-se não apenas um instrumento de gestão, norteador do 

caminho a ser seguido e da forma como cumprir sua missão e alcançar seus objetivos 

mas, também é um requisito legal para o credenciamento de Instituições Pública de 

Ensino Superior. No entanto, para a sua elaboração, alguns aspectos devem ser 

considerados: 

 Base legal que norteia à elaboração do PDI e sua obrigatoriedade para as 

Instituições que oferecem cursos em Nível Superior; 

 Necessidade de alinhamento e integração com planos governamentais, tais como: 

Plano Nacional de Educação/Plano Estadual de Educação e Plano Plurianual. 

 Necessidade de integração com o processo de Avaliação Institucional- segundo o 

SINAES; 

 Construção conjunta do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e dos Projetos 

Pedagógico dos Cursos (PPC’s). 
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I. PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PDI 

A proposta para a elaboração do PDI, exercício 2022 a 2026, será subdividida 

em quatro processos: 

 I) organização;  

II) preparação;  

III) execução; e  

IV) finalização.  

Para cada processo será apresentado um subprocesso, com atividades que o 

integram, e para cada atividade há a descrição do objetivo de sua execução, as tarefas que 

a compõem, o setor responsável e os recursos e ou documentos necessários. 

 

1.1 COMISSÕES DE ELABORAÇÃO 

O PDI/UEMASUL 2022-2026, por se tratar de uma construção coletiva, as 

atividades estarão distribuídas em três  processos  que ao final gerarão os  produtos 

(materiais/capítulos), de responsabilidade conjunta das Comissões: 

a) Executiva;  

b) Avaliativa; e 

c) Temática
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PDI 2022-2026 

PROCESSO 1                                         PROCESSO 2                                                          PROCESSO 3                                             PROCESSO 4 
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1.2 CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Atividades Período Responsáveis 

Elaboração do projeto Abril/2020 COPLAD/PROPLAD 

Diagnóstico/Sensibilização/Acompanha

mento do PDI/UEMASUL 2017-2021 

Novembro de 2019 a 

Dezembro 2020 

COPLAD 

Apresentação do Projeto e Relatórios – 

Pró-Reitorias e Gestão Superior 

Novembro/2020 PROPLAD/COPLAD 

Reunião presencial 

Constituição das Comissões Novembro/2020 GESTÃO SUPERIOR 

(indicações) 

Criação da identidade visual Dezembro/2020 ASCOM/COPLAD 

Divulgação da metodologia e 

cronograma nos Campi 

Dezembro/2020 COMISSÃO EXECUTIVA 

COPLAD/PROPLAD 

Apresentação do Projeto no CONSUN Dezembro/2020 PROPLAD 

Reuniões de sensibilização nos Campi 

(oitiva)  

Dezembro/2020 COPLAD/PROPLAD 

Consultas Públicas (enquetes) – filosofia 

da Universidade; missão, visão, valores 

... 

Janeiro/2021 COPLAD/CTI/CAES/CPA 

Participação dos membros da 

Comunidade Universitária no processo 

de elaboração (Contribuições 

individuais). 

Janeiro a fevereiro  COPLAD/CTI 

E-mail: 

pdiuemasul@uemasul.edu.br 

Audiências públicas – Comissões 

Temáticas* 

Janeiro a março Comissões temáticas 

Recebimento das propostas 

sistematizadas das comissões temáticas 

22 novembro 2021  

Análise da Comissão Avaliativa 23 a 26 novembro de 

2021 

 

Análise da Comissão Executiva 29 de novembro a 03 de 

dezembro2021 

 

Finalização /CONSUN 14 dezembro 2021  

 

Durante os processos às Comissões cabem: 

•  Promover discussão nas Unidades Acadêmicas. Cada Unidade deverá encaminhar 

uma discussão interna sobre o PDI, de forma a contribuir na formulação do 

documento final. É recomendável que os Cursos, Centros, Coordenadorias e 
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Divisões envolvendo discentes, docentes e técnicos sejam mobilizados na discussão 

de maneira a garantir que o PDI venha a contemplar toda a diversidade da 

Universidade. 

• Nas Audiências Públicas ouvir as sugestões da comunidade, coletar subsídios 

inclusive para a seleção de um conjunto coerente de ações a serem indicadas como 

prioritárias para os próximos cinco anos. 

• Após o recebimento de contribuições dos canais (consultas públicas audiências e e-

mails) as comissões temáticas prepararão o texto para composição do PDI, a ser 

encaminhado para as Comissões Avaliativa e Executiva e, após consolidação, 

caberá à Comissão Executiva encaminhar a proposta final para a apreciação do 

Conselho Universitário. 

 

II. PDI- ORGANIZAÇÃO EM CAPÍTULOS 

 

1 PERFIL INSTITUCIONAL  

 Breve Histórico da instituição de ensino Superior (IES); 

 Planejamento Estratégico; 

 Área (s) de atuação acadêmica 

 Estrutura organizacional com as instancias de decisão; 

 Organograma institucional e acadêmico; 

 Órgãos colegiados: competências e composição; 

 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas; 

 Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas. 

 

Breve histórico da IES: neste sub tópico, deve ser produzido um texto 

descrevendo a trajetória da UEMASUL, antes, durante o processo e após a sua 

emancipação, descrevendo os fatos mais relevantes ocorridos neste período, os 

protagonistas da história, as datas desses acontecimentos e as consequências para a 

sociedade e beneficiários dos fatos ocorridos.  

Planejamento Estratégico: devem ser descritos os seguintes elementos: a) 

metodologia; b) missão; c) visão; d) valores; e) mapa estratégico; f) objetivos 

estratégicos; g) Indicadores estratégicos; h) metas estratégicas; i) iniciativa estratégicas; 

j) Reunião de Avaliação da Estratégica; K) gestão estratégica.  
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a) Metodologia: nesse item, deve ser brevemente descrita a metodologia 

empregada na elaboração do planejamento estratégico, justificando sua 

escolha e apresentando seus principais ganhos para a Instituição. 

b) Missão: oferece um sentido de propósito, por que a UEMASUL deve 

continuar a fazer o que já faz ou renovar a sua missão para os próximos cinco 

anos (2022-2026), qual o seu público-alvo e quais serviços são oferecidos. É 

legitimo ressaltar que a missão é razão da existência da instituição. 

c) Visão: representa um quadro daquilo que a UEMASUL pretende ser em um 

horizonte de 5 anos, balanceando os elementos externos, com os internos. Seu 

enunciado deve ser conciso, simples e fácil de ser lembrado; 

d) Valores ou Princípios: é o conjunto de princípios culturais, ideológicos, 

morais e éticos que devem caracterizar a UEMASUL e pautar a conduta de 

seus integrantes. 

e)  Mapa estratégico: é um diagrama   que descreve a estratégia mediante a 

identificação das relações de causa e efeito entre os objetivos, considerando 

as perspectivas do BSC (Balanced Scorecard), correspondendo à estrutura 

pela qual a história da estratégia será comunicada a seu público-alvo. 

f) Objetivos estratégicos: são os grandes desafios que a UEMASUL deverá 

atingir para implementar a sua estratégia. Funcionam como sinalizadores dos 

pontos de atuação onde o êxito é fundamental para o cumprimento da missão 

e o alcance da visão de futuro. Os objetivos estratégicos definem o que a 

UEMASUL quer atingir em cada uma das perspectivas da sua estratégia. São 

fins quantitativos ou qualitativos que a Universidade pretende alcançar num 

determinado espaço de tempo. 

g) Indicadores estratégicos: definem como será medido e acompanhado o 

sucesso do alcance de cada objetivo estratégico, eles compõem o sistema de 

medição do BSC. O BSC parte de pressuposto do que o que não pode medir 

não se pode administrar. Sua finalidade é ainda avaliar se as metas estão sendo 

cumpridas, estabelecendo pontos de alerta para a execução e o monitoramento. 

h) Meta estratégica: é uma expressão numérica que representa o estado futuro 

de desempenho desejado contêm um objetivo, um valor e um prazo. As metas 

devem ser: alcançáveis; desafiadoras; diretas; negociáveis; fundamentadas em 

séries históricas e tendências. 
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i) Iniciativas estratégicas: são projetos estratégicos que auxiliarão a 

UEMASUL no alcance dos seus objetivos eleitos como prioritários. Essas 

iniciativas estão alinhadas à missão e contribuem diretamente para o alcance 

das metas estratégicas. Exigem investimentos: pessoas, financiamento, 

tecnologia, etc. devem ter responsáveis designados e incluem entregas ou 

marcos devendo ter prazo de entrega. Cada iniciativa estratégica possui um 

gestor, definido pela sua afinidade com a temática de cada projeto.  

j) Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE'S): são reuniões periódicas de 

análise e avaliação da estratégia, dando a possibilidade de correção de 

eventuais desvios. 

k) Gestão estratégica: procurar arquitetar o desenho geral e execução do 

processo de gestão do desempenho institucional, garantindo um planejamento 

integrado e do sistema de controle; sendo a integradora responsável pela 

interface e coordenação dos demais sistemas e atividades relacionadas à 

estratégia. 

Responsável pela coordenação: Comissão Executiva, PROPLAD e COPLAD coordenará as 

atividades que culminarão com a construção dos elementos constitutivos do Planejamento 

Estratégico, contando com a participação dos principais gestores e docentes efetivos da instituição 

e Comissão Temática Organização Administrativa. 

 

2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL- PPI 

 

Este capítulo terá por objetivo explicitar, de modo abrangente, o papel da 

UEMASUL e contribuição social no âmbito local, regional e nacional, por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão, expressando uma visão de mundo contemporâneo e o 

papel da educação superior em face da nova conjuntura globalizada e tecnológica. 

O Projeto Pedagógico Institucional estabelece políticas gerais para o 

desenvolvimento de ações acadêmicas, como a criação de projetos e ações estratégicas, 

de caráter sociocultural, articuladas as necessidades do contexto regional no qual a 

UEMASUL está inserida. 
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O capítulo é composto pelos sub tópicos abaixo relacionados: 

 Inserção regional; 

 Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam as práticas 

acadêmicas da Instituição; 

 Organização didático-pedagógico da Instituição. 

 

Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios 

gerais para definição de: 

 Inovações consideradas significativas, especialmente flexibilidade dos 

componentes curriculares; 

 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 

 Atividades práticas e de estágio; 

 Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

 Incorporação de avanços tecnológicos. 

Responsável pela coordenação: Comissão Temática do Plano Pedagógico  

 

2.1 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Devem ser descritas quanto as: 

o Políticas de Ensino 

o Políticas de Pesquisa e de Inovação 

o Políticas de Extensão 

o Políticas de Gestão 

o Responsabilidade social da UEMASUL, enfatizando a inclusão social e o 

desenvolvimento econômico e social da Região Tocantina do Maranhão. 

 

3 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

O capítulo aqui apresentado objetiva desenhar e executar no PDI (2022-2026) a 

agenda transversal da UEMASUL. 

Áreas transversais a serem abordadas:  

o Cultura e Arte;  

o Saúde, Esporte e Lazer;  

o Inovação e Empreendedorismo;  

o Internacionalização;  

o Sustentabilidade;  

o Inclusão Social e digital; 
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o Diversidade; e, 

o Interdisciplinaridade.  

 

Responsável pela coordenação: Comissão Temática Políticas Acadêmicas  

 

4 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

O capítulo terá por objetivo listar e descrever o Perfil do Corpo discente da 

UEMASUL e as ações e programas correspondentes à política de atendimento aos 

estudantes adotada pela UEMASUL bem como devem ser descritas as ações futuras 

planejadas para serem implementadas correspondente aos demais tópicos desse capítulo.  

 

5  PERFIL DO CORPO DISCENTE 

 

Neste capítulo se trará dos tópicos elencados abaixo, na forma de texto podendo ser 

utilizado fotos, gráficos e tabelas para melhor ilustrar o texto. 

 Formas de acesso; 

 Programas de apoio pedagógico e financeiro; 

 Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico); 

 Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil); 

 Acompanhamento dos egressos. 

5.1 Políticas de apoio aos discentes  

 Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas); 

 Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico); 

 Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil). 

 Acompanhamento dos egressos. 

Responsável pela coordenação: Comissão Temática Política de Apoio ao Discente 

 

 



                                                                                        PROJETO-PDI/2022-2026 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA.  C.N.P.J 26.677. 

6 PLANO DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE CURSOS 

 

a. Cronogramas de implantação e desenvolvimento da instituição para o 

período de vigência do PDI 

 

Neste capítulo devem ser preenchidos os dados relativos ao número de vagas, 

dimensões das turmas, turno de funcionamento e regime de matrícula de seus cursos. 

Informar ainda a situação atual dos cursos (em funcionamento, em fase de autorização ou 

de futura solicitação), incluindo o cronograma de expansão na vigência do PDI conforme 

detalhamentos explícitos nas tabelas abaixo.  

Textos de apoio serão devem ser adicionados analisando as possibilidades 

concretas e caminhos viáveis de solução de problemas que reflitam na sociedade no que 

diz respeito à educação superior e as soluções propostas pela UEMASUL por meio da 

oferta de cursos em suas diversas modalidades e as áreas de conhecimento.  

É importante, também, discorrer sobre as perspectivas dos avanços no ensino, 

na pesquisa, na inovação e na extensão que ocorrerão nos próximos cinco anos de 

execução do novo PDI. 

  

Tabela I- Programação de abertura de cursos de Graduação (Primeiro e Segundo Ciclo) 

Nome do 

curso 
Habilitação Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

Nº 

turma

s 

Turno (s) de 

Funcionamento 

Local de 

Funcionamento 

Ano 

Previsto 

para a 

solicitação 

        

        

        

 

Tabela II- Programação de abertura de cursos Terceiro Ciclo (Pós-graduação Lato e Stricto 

Sensu) 

Nome do Modalidade Nº de vagas Nº Turno (s) 

de 

Local de Ano previsto para a 

abertura 
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Tabela III- Programa de abertura de cursos Técnicos/Profissionais 

Nome do Área Nº de Nº Turno (S) Local de Ano previsto para a 

       

       

 

 

Tabela IV- Programação de aumento de vagas para os cursos reconhecidos. 

Nome do Habilitação Modalidade Turno (s) Nº de vagas Ano previsto para a 

      

      

 

Tabela V- Programação de remanejamento de vagas e/ ou criação de novo turno 

Nome do Habilitação Modalidade Turno de Nº de vagas Ano previsto para a 

      

      

 

Responsável pela coordenação: Comissão Temática Política de Apoio ao Discente 

(PROGESA e PROPGI) 

 

7 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA 

Conterá a estrutura organizacional e a estrutura de Governança, contemplando suas 

respectivas instâncias decisórias e órgãos de apoio às atividades acadêmicas.  
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8. POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS  

 

8.1 PERFIL CORPO DOCENTE 

 

Este capítulo deve discorrer sobre o perfil do docente da UEMASUL, 

apresentando a composição atual do quadro bem como, em conformidade com a expansão 

planejada da instituição e de seus cursos, sinalizando qual o perfil desejado para os 

próximos cinco anos (2022-2026), quantificando e qualificando essa possibilidade, 

apoiando em vários instrumentos, tais como o plano de carreira,  os critérios de seleção e 

contratação e os procedimentos para substituição dos  professores do quadro, seguindo os 

tópicos descritos abaixo além de outros que a Comissão julgar legal e pertinente  para 

complementar o texto requerido. 

 

Tabela VI- Cronograma e plano de expansão do corpo docente 

Titulação Regime de trabalho Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Graduação       

Especialista       

Mestrado       

Doutorado       

 

Tabela VII- Ações a serem desenvolvidas na Política de valorização da/do servidora/servidor 

Ações propostas  Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 
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8.2 PERFIL CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Este capítulo apresentará os dados relacionados à composição, contratação e plano de 

expansão do corpo técnico-administrativo. Abordará também propostas de políticas de 

qualificação profissional e de valorização e cuidados com o servidor. Poderá ser produzido na 

forma de texto podendo ser utilizado fotos, gráficos e tabelas. 

 

Tabela VIII- Ações a serem desenvolvidas na Política de valorização da/do servidora/servidor 

Ações propostas  Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

      

      

      

      

 

Responsável pela coordenação: Comissão Temática Política de Gestão de Pessoas 

 

 

9. INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES ACADÊMICAS E 

ACESSIBILIDADE 

O presente capítulo deverá fazer considerações sobre os tópicos relacionados 

abaixo. Podem ser utilizadas Tabelas para a inserção dos dados. Importante a descrição 

textual dos planos/projetos futuros, na vigência do novo PDI, relativos ao tema do 

capítulo. 

 Infraestrutura física (detalhar salas de aula, biblioteca, laboratórios, instalações 

administrativas, sala de docentes, coordenações, área de lazer ou outros); 

 Biblioteca:  

 Quantificar acervo por área de conhecimento (livros e periódicos, 

assinatura de revistas e jornais, obra clássicas, dicionários e etc.); 

 Espaço físico para estudos; 

 Horário de funcionamento; 

 Pessoal técnico-administrativo; 

 Serviços oferecidos; 

 Formas de atualização e cronograma de expansão de acervo. 
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 Laboratórios: 

 Instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, indicando sua 

correlação pedagógico com os cursos e programas previstos; 

 Recursos de informáticos e de áudio visual; 

 Relação equipamento/ aluno/curso; 

 

 Descrição de inovações tecnológicas significativas; 

 Recursos tecnológicos e de áudio visual; 

 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a portadores 

de necessidades especiais. 

 Cronograma de expansão da infraestrutura para o período de vigência do PDI. 

 

Responsável pela coordenação: Comissão Temática Infraestrutura e Instalação 

 

10. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Neste capítulo se faz necessário trazer considerações acerca dos procedimentos 

de autoavaliação institucional em conformidade com a Lei nº 10.861/2004 , Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), abordando suplementarmente, 

por meio  de textos livres, as apreciações sobre os tópicos abaixo: 

 Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo de 

autoavaliação; 

 Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa, 

incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade 

com o SINAES; 

 Formas de utilização dos resultados das avaliações. 

 

Responsável pela coordenação: comissão temática de Avaliação e Acompanhamento, 

com os subsídios da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
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11. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

O capítulo deverá trazer um texto, auxiliado por tabelas e/ ou gráficos, sobre dos 

seguintes assuntos: 

 Demonstração de sustentabilidade financeira, incluindo os programas de 

expansão previsto no PDI; 

 Estratégia de gestão econômico-financeira; 

 Planos de investimentos; 

 Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos). 

 

Responsável pela coordenação: sob a orientação da PROPLAD, a comissão temática de 

gestão financeira e orçamentária. 

 

12. ANEXOS 

Devem ser sugeridos os textos adicionais que devem constar como anexos. 

Responsável pela coordenação: todas as áreas envolvidas podem contribuir 

com as informações necessárias a serem anexadas. 
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A IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA UEMASUL PARA VIGÊNCIA 2022-2026 
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MISSÃO DA UEMASUL PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS, 2022-2026. 

Produzir e difundir conhecimentos, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão e formar 

profissionais éticos e competentes, com responsabilidade social, para o desenvolvimento 

sustentável da região tocantina do maranhão, contribuindo para a elevação cultural, social e 

científica, do Maranhão e do Brasil.  

 

VISÃO DA UEMASUL PARA VIGÊNCIA 2022-2026 

Ser uma universidade de referência regional no ensino, pesquisa, extensão, inovação e 

empreendedorismo, promovendo transformação e desenvolvimento da região. 

 

OS VALORES QUE NORTEARÃO ATUAÇÃO DA UEMASUL NOS PRÓXIMOS 

CINCO ANOS. 

Gestão democrática 

Promoção da sustentabilidade 

Estímulo a inovação e empreendedorismo 

Respeito a diversidade 

Autonomia e responsabilidade social 

Ética, transparência e compromisso com a sociedade e com o bem público. 

Valorização dos seus docentes, técnicos-administrativos e discentes. 

Compromisso com a sociedade da Região Tocantina do Maranhão. 
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PLANO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL-PDI/ 

INDICADORES PARA O ACOMPANHAMENTO DO 

DESEMPENHO DA UEMASUL PARA O PERÍODO 2022-2020. 

Prof. Dr. JULIO RODRIGUES 

 

 

Diferentemente da meta que consiste em uma especificação/quantificação física dos 

objetivos estabelecidos. Indicador mede, geralmente quantitativa, usando para ilustrar e 

comunicar um conjunto de fenômenos complexos de forma simples, com razoável grau de certeza, 

incluindo tendências e progressos ao longo do tempo. Os indicadores abaixo apresentados, foram 

eleitos pela “Comissão de Planejamento e Avaliação- Grupo de Trabalho Indicadores-GT/Fórum 

de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais”. Na construção do 

seu Plano do Desenvolvimento Institucional, a UEMASUL adotará os mesmos para acompanhar 

o desenvolvimento das suas ações durante o período 2022-2026. 

Os indicadores, ora postos à disposição das comissões temáticas, objetivam 

estimular a reflexão sobre a contribuição que eles podem trazer para acompanhar os 

avanços em direção a objetivos e metas institucionais da UEMASUL, dentro da 

construção do Plano do Desenvolvimento Institucional-PDI com vigência 2021-2026. 

Pretende-se que tal estímulo seja fortalecido pela abrangência do conjunto de indicadores 

oferecidos, permitindo, aos gestores da UEMASUL, uma melhor possibilidade que, 

dentre eles, encontrem os que melhor respondam as necessidades da nossa instituição. 
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INDICADORES DE EXTENSÃO 

1. Aluno Equivalente de Extensão 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Taxa de Programas e Projetos Interdisciplinares 

em Extensão/ TPPIEx 

2 Objeto de mensuração Mede o grau de articulação da extensão entre as 

diversas áreas de conhecimento. 

3 Tema Estratégico Extensão 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: TPPIEx = NPPI 

               /NAcE x 100 

Em que: 

NPPI é o nº de programas e projetos 

interdisciplinares; e NAcE é o nº de ações de 

extensão. 

6 Interpretação: a) A TPPIEx varia de 0 a 100; 

b) Quantos mais próximo de 100 o 

indicador estiver, mais significativa 

será a articulação interdisciplinar no 

campo da extensão na Instituição. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

2. Taxa de Alunos Extensionistas 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Taxa de Alunos Extensionistas / TAEx 

2 Objeto de mensuração Expressa o grau de envolvimento dos alunos da 

graduação com a extensão. 

3 Tema Estratégico Extensão 

4 Nível: Tático  

5 Fórmula de Cálculo: TAEx = NAEAcEx 

               /NTAG x 100 

Em que: 

NAEAcEx é o nº de alunos executores de ações de 

extensão; e NTAG é o nº total de alunos da graduação. 

6 Interpretação: a) A TAEx varia de 0 a 100%; 

b) Quanto mais próximo de 100 o indicador estiver, 

mais significativa será a presença de alunos da 

graduação na execução de ações de extensão, isto 

é, o número de alunos envolvidos em ações de 

extensão será mais elevado. Portanto, teremos um 

maior contingente de alunos (graduação), 

creditando no currículo a partir de atividades 

intencionistas desenvolvidas no processo de 

formação acadêmica e a possibilidade de 

favorecimento à flexibilização curricular; 
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c) Expressa a porcentagem de alunos da graduação 

com atuação (envolvimento na execução) na 

extensão. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

3. Taxa de Alunos com Bolsa de Extensão 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Taxa de Alunos com Bolsa de Extensão / TABEx 

2 Objeto de mensuração Expressa a percentagem de alunos da graduação 

(matriculados) que possuem bolsa de extensão. 

3 Tema Estratégico Extensão 

4 Nível: Tático  

5 Fórmula de Cálculo: TABEx = NAMBEx 

               /NAMInst x 100 

Em que: 

NAMBEx é o nº de alunos matriculados (Graduação) 

Bolsistas Extensão; e NAMInst é o nº total de alunos da 

graduação matriculados na Instituição. 

6 Interpretação: a) A taxa TABEx varia de 0 a 100%; 

b) Quanto mais elevado o percentual (mais próximo 

de 100) significa que um maior número de alunos 

recebeu bolsa de extensão (dentre os que atuam 

na extensão), isto é, as ações extensionistas 

tiverem um incremento de alunos bolsistas de 

extensão, participando na execução das mesmas. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

 

4. Taxa de Ações de Extensão dirigidas a Escolas Públicas 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Taxa de Ações de Extensão dirigidas a Escolas Públicas / 

TEPEx 

2 Objeto de mensuração Expressa o grau de compromisso da instituição com o 

Ensino Público. 

3 Tema Estratégico Extensão 

4 Nível: Tático  

5 Fórmula de Cálculo: TEPEx = NAcEAxEP               /TAcEx 100 

Em que: 

NAcEAxEP é o nº de ações de extensão dirigidas a 

Escolas Públicas; e TAcEx é o nº total de ações de 

extensão registradas. 

6 Interpretação: a) A TEPEx varia de 0 a 100; 

b) Quanto mais próximo de 100 o indicador estiver, mais 

enfatiza a aproximação da instituição com a rede pública 

de ensino, via práticas extensionistas, favorecendo a 
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capilaridade da influência do conhecimento produzido 

nas IES; 

c) Quanto maior o número de ações de extensão voltadas 

às Escolas, maior será o campo disponível para a prática 

dos graduandos, notadamente os da lincenciaturas. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

5. Taxa de Inclusão de População Vulnerável às Extensionistas 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Taxa de Inclusão de população Vulnerável às Ações 

Extensionistas / TIVEx 

2 Objeto de mensuração Expressa o grau de comprometimento social das IES com 

a população em situação de vulnerabilidade. 

3 Tema Estratégico Extensão 

4 Nível: Tático  

5 Fórmula de Cálculo: TIVEx = NAcExVS/TAcEx x 100 

Em que: 

NAcExVS é o nº de ações de extensão dirigidas à 

população em vulnerabilidade social; e TAcEx é o nº total 

de ações de extensão. 

6 Interpretação: a) A TIVEx varia de 0 a 100%; 

b) Quantidade de ações de extensão dirigidas à 

população em situação de vulnerabilidade social, 

tais como: violência, gênero, pré-universitário, 

dependência química, desastres naturais, pessoas 

deficientes, comunidades indígenas e 

quilombolas, discriminação. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

6. Índice de Municípios atendidos por Ações Extensionistas. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Municípios atendidos por Ações Extensionistas 

/ IMAcEx 

2 Objeto de mensuração Avaliar o percentual de municípios atendidos pelas ações 

de extensão em relação ao total de municípios que são 

abrangidos pela respectiva Instituição. 

3 Tema Estratégico Extensão 

4 Nível: Tático  

5 Fórmula de Cálculo: IMAcEx =  NMAc 

               /NMAb x 100 

Em que: 

NMAc é o nº de municípios atendidos pelas ações; e 

NMAb é o nº de municípios abrangidos pela Instituição. 

6 Interpretação: Não possui intervalo de variação definido. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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7. Grau de Participação Estudantil em Extensão / GPEx. 

 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Grau de Participação Estudantil em Extensão / GPEx 

2 Objeto de mensuração Envolvimento dos alunos com atividades de extensão. 

3 Tema Estratégico Extensão 

4 Nível: Tático  

5 Fórmula de Cálculo: GPEx=  ACert/TAM x 100 

Em que: 

ACert é o nº de alunos certificados; e TAM é o nº total de 

alunos matriculados. 

6 Interpretação: Quanto mais próximo de 100 estiver o indicador, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

INDICADORES DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

1. Índice de Servidores Licenciados para Tratamento de Saúde. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Servidores Licenciados para Tratamento de 

Saúde / ISLTS 

2 Objeto de mensuração Relação de servidores licenciados para tratamento de 

saúde em relação à quantidade total de servidores. 

3 Tema Estratégico Gestão de Pessoas  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ISLTS=  SLTS/TS x 100 

 

Em que: 

SLTS é o nº de servidores em licença para tratamento de 

saúde; e TAM é o nº total de servidores. 

6 Interpretação: Este indicador varia no intervalo entre 0 a 100. Cabe 

salientar que esse índice demostra a relação entre 

servidores afastado por problema de saúde em relação ao 

número total de servidores da instituição. Assim, quanto 

menor for o índice, menos servidores estão afastados para 

tratamento médico. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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2. Índice de Qualidade de Vida no Trabalho. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Qualidade de Vida no Trabalho/ IQVT 

2 Objeto de mensuração Saúde e Bem-Estar do Servidor. 

3 Tema Estratégico Gestão de Pessoas  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IQVT=  SPPQV/TS x 100 

 

Em que: 

SPPQV é o nº de servidores que participam de programas 

de qualidade de vida; e TS é o nº total de servidores. 

6 Interpretação: O indicador IQVT varia no intervalo entre 0 e 100. Cabe 

salientar que esse índice demostra a relação entre número 

de servidores que participam de programas de qualidade 

de vida em relação ao total de servidores. Quanto mais 

próximo de 100 esse índice chegar, melhor. Assim, 

quanto maior for o índice significa que mais servidores 

utilizam de mecanismos ofertados pela Universidade para 

melhorar a qualidade de vida. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

 

3. Índice de Capacitação de Técnico-administrativo. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Capacitação de Técnico-administrativo / ICTA 

2 Objeto de mensuração Capacitação do Servidores Técnico-administrativo da 

Instituição. 

3 Tema Estratégico Gestão de Pessoas  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICTA=  SC/TS x 100 

 

Em que: 

SC é o nº de servidores técnico-administrativos 

capacitados; e TS é o nº total de servidores. 

6 Interpretação: O ICTA varia no intervalo entre 0 a 100. Cabe salientar 

que o indicador demostra a relação entre número de 

servidores que participam de curso de capacitação em 

relação ao total de servidores. Quanto mais próximo de 

100 esse índice chegar, melhor. Assim, quanto maior o 

índice, maior a quantidade de servidores da instituição 

que estarão se capacitando. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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INDICADORES DE GRADUAÇÃO 

 

1. Índice de Alunos Matriculados em relação ao Total de Alunos Vinculados. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Alunos Matriculados em relação ao Total de 

Alunos Vinculados / IMvinc 

2 Objeto de mensuração Avaliar a representatividade percentual dos alunos que 

estão matriculados em pelo menos uma disciplina em 

relação ao universo total de alunos vinculados a IES. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IMvinc=  MGr/TVinc x 100 

 

Em que: 

MGr é o nº de alunos matriculados nos cursos de 

graduação; e TVinc é o nº total de alunos vinculados a 

IES. 

6 Interpretação: Não possui intervalo de variação definido. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

2. Índice de Ingressante Cotistas (modalidade) em relação ao Total de 

Ingressantes. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Ingressantes Cotistas, por modalidade, em 

relação ao Total de Ingressantes / IIngCotj 

2 Objeto de mensuração Avaliar o percentual de ingressantes cotistas da j-ésima 

modalidade em relação ao total de ingressantes na IES. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IIngCotj = IngCotj / TIng x 100 

 

Em que: 

IngCot é o nº de ingressantes cotistas, por modalidade; e 

TIng é o nº total de ingressantes. (j = 1,2,3,4 ou 5) 

6 Interpretação: Não possui intervalo de variação definido. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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3. Índice de Ingressante Cotistas (etnia) em relação ao Total de Ingressantes. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Ingressantes Cotistas, pela Etnia em relação ao 

Total de Ingressantes / IIngCotEk 

2 Objeto de mensuração Avaliar o percentual de ingressantes cotistas da k-ésima 

etnia em relação ao total de ingressantes na IES. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IIngCotEk = IngCotEk / TIng x 100 

 

Em que: 

IngCotEk é o nº de ingressantes cotistas, pela modalidade 

Etnia (tipo k); e TIng é o nº total de ingressantes nos 

cursos de gradução da IES.  

6 Interpretação: Não possui intervalo de variação definido. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

 

4. Índice de Concluintes por Ingressante. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Concluinte por Ingressantes no período p/ 

ICIngp 

2 Objeto de mensuração Indicar o índice de Concluintes por Ingressantes de todos 

os cursos (incluindo, também, os cursos que ainda não 

começaram a diplomar) da IES. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICIngp = Cp / Ingp x 100 

 

Em que: 

Cp é o nº total de alunos que concluíram; e Ingp a 

quantidade de alunos que ingressaram em todos os cursos 

da IES no período p. 

6 Interpretação: Compara o total de alunos que ingressaram com o total de 

alunos que se diplomaram. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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5. Índice de Sucesso da Graduação. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Sucesso da Graduação no período p / ISGrp 

2 Objeto de mensuração Informar o índice de conclusão no período padrão de 

duração de cada curso da IES. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICIngp = Cp / Ingp x 100 

 

Em que: 

Cp é o nº total de alunos que concluíram; e Ingp a 

quantidade de alunos que ingressaram em todos os cursos 

da IES no período p. 

6 Interpretação: Compara o total de alunos que ingressaram com o total de 

alunos que se diplomaram. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

6. Índice de Evasão dos Curso de Graduação. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Evasão dos Cursos de Graduação no primeiro 

ano do período p/ Evp 

2 Objeto de mensuração Qualificar o percentual de alunos que se evadem no 

primeiro ano dos cursos de graduação por período. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: Evp = ( 1- Mp – Ip/ Mp-1 - Cp-1) x 100 

 

Em que: 

Mp é o nº de matriculados; e Ip o de ingressantes no 

período p; e Mp-1 e Cp-1 representam o número de 

matriculados e o de concluintes no período anterior. 

6 Interpretação:  

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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7. Índice de Desempenho Acadêmico dos Cursos de Graduação. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Desempenho Acadêmico dos Cursos de 

Graduação / IDesAcadGrα 

2 Objeto de mensuração Comparar o total de alunos aprovados em todas as 

atividades curriculares com o total geral de alunos 

matriculados. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IDesAcadGr α = M αp/ M x 100  

Em que: 

α é o ano base da consulta; M αp é o total de alunos 

matriculados que foram aprovados em todas as atividades 

curriculares; e M o total geral de alunos matriculados. 

6 Interpretação:  

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

8. Índice de cursos de Graduação com o Plano Pedagógico do Curso alinhado ao 

PPI. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Cursos com PPC alinhado ao Plano Pedagógico 

da Instituição-PPI / ICurGrppi 

2 Objeto de mensuração Fornecer dado sobre o número de cursos de graduação 

com o Plano Pedagógico da Instituição- PPI. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICurGrppi = CurGrppc/ TCurGr x 100  

Em que: 

CurGrppi é o de cursos de graduação com o PPC alinhado 

ao PPI; e TCurGr é o nº total de cursos de graduação. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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9. Índice dos cursos com Autoavaliação Periódica. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice dos Cursos com Autoavaliação Periódica/ 

ICurAAvp 

2 Objeto de mensuração Avaliar o nível de implementação do processo de 

autoavaliação dos cursos de graduação 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICurAAvP = CurAAvP/ TCurGr x 100  

Em que: 

CurAAvP é o nº de cursos com autoavaliação periódica; 

e TCurGr é o nº total de cursos de graduação. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual  

 

 

 

10. Índice de cursos que utilizam Recursos de EaD 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Cursos presenciais que utilizam Recursos de 

EaD / ICurREaD 

2 Objeto de mensuração Avaliar o percentual de disciplinas que utilizam recursos 

de EaD 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICurREaD = CurREaD/ TCur x 100  

Em que: 

ICurREaD é o nº de cursos que utilizam recursos de EaD; 

e TCur é o nº total de cursos presenciais. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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11. Índice de Alunos Diplomados empregados ou continuando os estudos 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Alunos Diplomados empregados ou 

continuando os estudos doze meses subsequentes à 

Conclusão do Curso / IDOFFAcad 

2 Objeto de mensuração Indicar o percentual dos alunos diplomados empregados 

ou que continuam os estudos nos doze meses 

subsequentes à conclusão de seus respectivos cursos de 

graduação. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IDOFFAcad = DOFFAcad/ TD x 100  

Em que: 

DOFFAcad é o nº de alunos diplomados empregados ou 

continuando os estudos; e TD é o nº total de alunos 

diplomados nos cursos de graduação da IES. 

6 Interpretação: Quanto mais próximo de 100 o indicador estiver, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

 

12. Índice de Alunos Diplomados matriculados em Programas de Pós-Graduação 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Alunos Diplomados matriculados em 

Programas de Pós-Graduação / IDMPGr 

2 Objeto de mensuração Indicar o percentual de alunos diplomados que 

continuaram os seus estudos. 

3 Tema Estratégico Graduação 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IDMPGr= DMPGr/ TDCurGr x 100  

Em que: 

DMPGr é o nº de alunos diplomados que continuaram os 

seus estudos; e TDCurGr é o nº total de alunos 

diplomados nos cursos de graduação da IES. 

6 Interpretação: Diversas. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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INDICADORES DE INFRAESTRUTURA 

 

1. Índice de Cursos com Laboratórios adequados em relação ao Projeto 

Pedagógico do Curso-PPC 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de curso com laboratórios adequados em relação 

ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) / ICurLabPPC 

2 Objeto de mensuração Indicar da percentagem de cursos da IES com laboratórios 

adequados em relação ao PPC. 

3 Tema Estratégico Infraestrutura  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICurLabPPC = LabPPC/ TLab x 100  

Em que: 

LabPPC  é o nº de laboratórios adequados ao PPC do 

curso; e TLab é o nº total geral dos laboratórios do curso. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

 

2. Índice de prédio com planos de Proteção de Prevenção de Incêndios – PPCI 

aprovados. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de prédios com planos de Proteção de Prevenção 

de Incêndios – PPCI aprovados / IPPInc 

2 Objeto de mensuração Mede a percentagem de prédios da Instituição com PPCI 

aprovados. 

3 Tema Estratégico Infraestrutura  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IPPInc= Pppci/ TP x 100  

Em que: 

PPPCI  é o nº de prédios com planos PPCI aprovados; e 

TP é o nº total de prédios da instituição. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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3. Índice de Área Anual construída reformada. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Área anual reformada (m²)/ IAR 

2 Objeto de mensuração Mede a área da instituição que foi reformada no ano (²).. 

3 Tema Estratégico Infraestrutura  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IAR= AR/ AC x 100  

Em que: 

AR é a área reformada que foi adicionada no ano; e AC é 

a área construída existente no início do ano. 

6 Interpretação: Depende de outros indicadores. Por exemplo, a idade da 

instituição. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

4. Índice de Demandas de Manutenção anuais atendidas. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de demandas de manutenção anuais atendidas/ 

IDMA 

2 Objeto de mensuração Mede a percentagem de demandas de manutenção da IES 

atendidas por ano. 

3 Tema Estratégico Infraestrutura  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IDMA= DA/ TD x 100  

Em que: 

DA  é o nº de demandas de manutenção atendidas; e TD 

é o nº total de demandas. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        PROJETO-PDI/2022-2026 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA.  C.N.P.J 26.677. 

 

5. Índice de Cursos com Bibliografia Básica adequada ao Projeto Pedagógico do 

Curso- PPC. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de cursos com bibliografia básica adequada ao 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) / ICurBB 

2 Objeto de mensuração Mede a percentagem de cursos da instituição com 

bibliográfica básica adequada ao PPC. 

3 Tema Estratégico Infraestrutura  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICurBB= CurBB/ TCur x 100  

Em que: 

CurBB é o nº de cursos com Bibliografia Básica 

adequada ao PPC; e TCur é o nº total de cursos da 

instituição. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

6. Índice de Cursos com Bibliografia Complementar adequada ao Projeto 

Pedagógico do Curso - PCC. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de cursos com bibliografia complementar 

adequada ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) / 

ICurBC 

2 Objeto de mensuração Mede a percentagem de cursos da instituição com 

bibliográfica complementar adequada ao PPC. 

3 Tema Estratégico Infraestrutura  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: ICurBC= CurBC/ TCur x 100  

Em que: 

CurBC é o nº de cursos com Bibliografia Complementar 

adequada ao PPC; e TCur é o nº total de cursos da 

instituição. 

6 Interpretação: Quanto maior, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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7. Índice de Área Anual construída adicionada. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de área anual construída adicionada / IAC 

2 Objeto de mensuração Mede o crescimento da área construída da IES em 

comparação com a área construída existente. 

3 Tema Estratégico Infraestrutura  

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IAC = AA/ AC x 100  

Em que: 

AA é a área construída que foi adicionada no ano; e AC  é 

a área construída existente no início do ano. 

6 Interpretação: Depende de outros indicadores. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS 

1. Tempo Médio entre Data de Empenho e Data de Liquidação de Despesas. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Tempo Médio entre Data de Empenho e Data de 

Liquidação de Despesa/ TMELD 

2 Objeto de mensuração Intervalo de tempo médio entre as datas de empenho e de 

liquidação de despesa. 

3 Tema Estratégico Orçamento 

4 Nível: Tático 

5 Fórmula de Cálculo: TMELD = ∑ (𝑫𝑳𝑫 − 𝑫𝑬)𝒊/𝒏
𝒊=𝟏  n x 100  

Em que: 

DLD é a data de liquidação de despesa; DE é a data de 

empenho; i é o empenho; e n é o nº de solicitações de 

empenho. Ambas as datas serão contadas em dias a partir 

de 1º de janeiro do ano do empenho. 

6 Interpretação: Quanto menor o indicador, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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2. Índice de Execução de Orçamento para Projetos Estratégicos. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Execução de Orçamento para Projetos 

Estratégicos/ IEOPE 

2 Objeto de mensuração Índice de Execução orçamentária para Projetos 

Estratégicos da IES. 

3 Tema Estratégico Orçamento 

4 Nível: Tático 

5 Fórmula de Cálculo: IEOPE = PEEO/ TPEO x 100  

Em que: 

PEEO é o nº de projetos estratégicos com execução 

orçamentária; e TPEO é o nº total de projetos da IES com 

execução orçamentária. 

6 Interpretação: Quanto mais próximo de 100 estiver o indicador, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

3. Índice de Investimento em Manutenção Corretiva Predial. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Investimento em Manutenção Corretiva Predial 

em relação ao Orçamento de Custeio Capital - OCC/ 

IInvMCPooc 

2 Objeto de mensuração Aferir o percentual de investimentos em manutenção 

corretiva predial em relação ao OCC. 

3 Tema Estratégico Orçamento 

4 Nível: Tático 

5 Fórmula de Cálculo: IInvMCPocc = RAMCP/TRMO x 100  

Em que: 

RAMCP é nº de recursos aplicados em manutenção 

corretiva predial (apurados no PI específico); e TRMO é 

o nº total de recursos da Matriz Orçamentária – recursos 

vinculados a outras ações (benefícios, PNAES e outros). 

6 Interpretação: Quanto menor o indicador, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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4. Índice de Investimento em Manutenção Predial. 

 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Investimento em Manutenção Predial em 

relação ao Orçamento de Custeio Capital - OCC/ 

IInvMPooc 

2 Objeto de mensuração Aferir o percentual de investimentos em manutenção 

predial em relação ao OCC. 

3 Tema Estratégico Orçamento 

4 Nível: Estratégico 

5 Fórmula de Cálculo: IInvMPocc = RAMP/TRMO x 100  

Em que: 

RAMP é nº de recursos aplicados em manutenção predial 

(apurados no PI específico); e TRMO é o nº total de 

recursos da Matriz Orçamentária – recursos vinculados a 

outras ações (benefícios, PNAES e outros). 

6 Interpretação:  

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

5. Índice de Recursos não Executados por Ação Orçamentária. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Recursos não Executados por Ação 

Orçamentária/ IRNE 

2 Objeto de mensuração Aferir a eficácia da Instituição na execução da ação. 

3 Tema Estratégico Orçamento 

4 Nível: Tático 

5 Fórmula de Cálculo: IRNE = RNE/ROL x 100  

Em que: 

RNE é nº de recursos não executados na ação 

orçamentária; e ROL é o nº de recursos orçamentários 

liberados na ação orçamentária. 

6 Interpretação: Quanto menor, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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INDICADORES DE PESQUISA E/ OU PÓS-GRADUAÇÃO 

 

1. Taxa de Projetos-Programas de Pesquisa voltados para a Região. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Taxa de Projetos-Programas de Pesquisa Voltados para a 

Região/ TPPqR 

2 Objeto de mensuração Avaliar o percentual dos projetos e/ ou programas de 

pesquisa que estão voltados para a região que é abrangida 

pela IES. 

3 Tema Estratégico Pesquisa  

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: TPPqR = PPqR/TPPq x 100  

Em que: 

PPqR é nº de projetos de pesquisa voltados para a região; 

e TPPq é o nº total de programas de pesquisa da 

Instituição. 

6 Interpretação: Não possui intervalo de variação definido. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

 

2. Taxa de Cobertura de Bolsas de Iniciação Científica. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Taxa de Cobertura de bolsas de Iniciação Científica/ 

TCBIient 

2 Objeto de mensuração Indicar o percentual de alunos, na Graduação, envolvidos 

com atividades de Pesquisa 

3 Tema Estratégico Pesquisa 

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: TCBICient = ABCient/TPPq x 100  

Em que: 

ABCient é nº de alunos bolsistas de iniciação científica; e 

TPPq é o nº total de Projetos de Pesquisa. 

6 Interpretação: Grau de envolvimento dos alunos de Graduação com a 

Pesquisa. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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3. Índice de Internacionalização da Produção Científica. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Internacionalização da Produção Científica/ 

IIPCient 

2 Objeto de mensuração Indicar o percentual de internacionalização das 

publicações. 

3 Tema Estratégico Pesquisa  

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: IIPCient = PTCient /TPTC x 100  

Em que: 

PTCient é o nº de publicações técnico-científicas em 

revistas internacionais; e TPTC é o nº total de publicações 

técnico-científicas. 

6 Interpretação:  

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

4. Índice de Investimento em Manutenção Corretiva Predial. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice das publicações técnico científicas em coautoria 

com pesquisadores de instituições internacionais/ 

IPCPqInt 

2 Objeto de mensuração Indicar o percentual de colaboração com instituições 

internacionais. 

3 Tema Estratégico Pesquisa  

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: IPCPqInt = PTCPqInt /TPTC x 100  

Em que: 

RAMCP é nº de publicações técnico-cientificas em 

coautoria com Pesquisas Internacionais; e TPTC é o nº 

total de publicações técnico-científicas.  

6 Interpretação:  

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 
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5. Índice de Bolsas de Produtividade em Pesquisa na IES. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Bolsas de Produtividade em Pesquisa na IES/ 

IBPPq 

2 Objeto de mensuração Quantificar o percentual de Bolsas de Produtividade em 

pesquisa em relação ao total de professores doutores na 

IES. 

3 Tema Estratégico Pesquisa  

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: IBPPq = BPPq/TPD x 100  

Em que: 

BPPq é nº de bolsas de produtividade em pesquisa; e TPD 

é o nº total de professores doutores na IES. 

6 Interpretação: Quanto mais próximo de 100, melhor. 

7 Unidade de medida Porcentagem 

8 Periodicidade Anual 

 

 

INDICADORES TRANSVERSAIS 

 

1. Matrícula Projetada em Cursos de Graduação Presencial. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Matrícula Projetada em Cursos de Graduação Presenciais/ 

MPGPα 

2 Objeto de mensuração Indicar a projeção do total de alunos matriculados na IES, 

realizada com base no número de vagas de ingresso 

anuais de cada curso de graduação presencial, duração 

padrão e o fator de retenção utilizados no cálculo do aluno 

equivalente. Não significa corresponder, 

necessariamente, ao número de alunos matriculados em 

disciplinas oferecidas pela IES em determinado período 

letivo. 

3 Tema Estratégico Transversal  

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: MPGPα = ∑𝑛
𝑖=0 𝑉𝑖 𝑥 𝐷𝑃𝑖 𝑥 (1+𝑅𝑖)         

 

Em que, para cada curso i: 

 

Vi o é nº total de vagas oferecidas no Processo Seletivo 

Principal; Ri é retenção (tabela SESu); DPi é a duração 

padrão do curso (tabela SESu); e α é o ano da coleta do 

dado. 

6 Interpretação: Projetar o tamanho da instituição. 

7 Unidade de medida Número real. 

8 Periodicidade Anual 
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2. Índice de Consolidação do Curso de Graduação. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de consolidação do Curso de Graduação i/ 

ICCurGri 

2 Objeto de mensuração Comparar o desempenho de um curso que já esteja 

diplomando ou consolidando (financiado pelos 

ingressantes e concluintes) com o resultado que obteria se 

fosse tratado como curso novo (não consolidado), isto é, 

curso financiado pelos matriculados. 

3 Tema Estratégico Transversal  

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: ICCurGri = ATIi/M x 100 

 

Em que: 

 

ATIi é nº de alunos tempo integral; e M é o total de alunos 

matriculados. 

6 Interpretação: Este indicador permite que o gestor identifique os cursos 

que estão sendo afetados pela consolidação. Este 

indicador também é conhecido como Grau de 

Participação Estudantil (TCU) 

7 Unidade de medida Percentual  

8 Periodicidade Anual 

 

 

3. Índice de Alunos Atendidos em relação ao Total de Alunos com Direito a 

Auxílios. 

Nº Detalhamento Descrição 

1 Nome/ Sigla: Índice de Alunos Atendidos em relação ao Total de 

Alunos com Direito a Auxílios/ IAAtDA 

2 Objeto de mensuração Indicar a projeção do total de alunos matriculados na IES, 

realizada com base no número de vagas de ingresso 

anuais de cada curso de graduação presencial, duração 

padrão e o fator de retenção utilizados no cálculo do aluno 

equivalente. Não significa corresponder, 

necessariamente, ao número de alunos matriculados em 

disciplinas oferecidas pela IES em determinado período 

letivo. 

3 Tema Estratégico Transversal  

4 Nível: Estratégico  

5 Fórmula de Cálculo: MPGPα = ∑𝑛
𝑖=0 𝑉𝑖 𝑥 𝐷𝑃𝑖 𝑥 (1+𝑅𝑖)         

 

Em que, para cada curso i: 

 

Vi o é nº total de vagas oferecidas no Processo Seletivo 

Principal; Ri é retenção (tabela SESu); DPi é a duração 

padrão do curso (tabela SESu); e α é o ano da coleta do 

dado. 

6 Interpretação: Projetar o tamanho da instituição. 
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7 Unidade de medida Número real. 

8 Periodicidade Anual 
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EIXO (Mapa estratégico) Balanced Scorecard (BSC) 

AS DIRETRIZES As proposições e orientações norteadoras da ação da UEMASUL para a vigência 2022-2026 

OBJETIVO   

INDICADOR(ES) 

META 2022 META 2023 META 2024 META 2025 META 2026 

1º Sem.  2º Sem.  1º Sem.  2 Sem.  1º Sem.  2º Sem.  1º Sem.  2º Sem.  1º Sem.  2º Sem.  

 

          

COMISSÃO TÉMATICA: 

 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (DETALHAMENTO)  

 

 

 

 

ODS RELACIONADO (S) ALINHAMENTO PPA 2020-2023 ITENS AVALIAÇÃO CPA 

(Quando Aplicável) (Quando Aplicável) (Quando Aplicável) 
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Observações:  

As metas podem ser preenchidas semestralmente, anualmente (preencher apenas o segundo semestre de cada ano) ou bienalmente (a cada dois anos), até o 

limite do ano 2026. 

Os objetivos devem ser bem concisos. Duas ou três linhas. Não devem trazer expressões do tipo: através de; por meio de; levando em conta tal coisa. Quanto 

mais claro é o objetivo, menor a necessidade de decomposição da estratégia de ação. 

Os indicadores devem ser simples (uso de no máximo duas variáveis). No intuito de auxiliar os trabalhos das comissões temáticas, a comissão executiva 

fornecerá conjunto de indicadores. 

As metas serão adequadas com o caráter do PDI, ou seja, mais amplas.  

Dúvidas: Entrar em contato com a Comissão Executiva do Plano do Desenvolvimento Institucional, através do e-mail: pdi@uemasul.edu.br  

 


