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Taxa de licenças regulares;

Nº de ações de incentivo ao desenvolvimento de boas práticas de

sustentabilidade;

Nº de ações de boas práticas registradas pelas unidades;

Nº de ações de difusão dos ODS;

Nº de Processos Administrativos Disciplinares instaurados;

Tempo médio, em dias, para análise e conclusão dos processos;

Nº de ações de divulgação realizadas pela ouvidoria;

Nº médio de participantes nas reuniões do Conselho;

Nº de representantes da universidade que participam de fóruns e

conselhos locais e regionais;

Nº de fóruns e conselhos locais e regionais nos quais a

Universidade participa;

Taxa de manifestações atendidas pela ouvidoria dentro do prazo;

Tempo médio das respostas para os pedidos de acesso à

informação;

Nº de ações para divulgação da LAI;

Nº de ações relacionadas à transparência ativa;

Nº de reuniões com Órgãos de Segurança dos municípios onde a

universidade está inserida.

GESTÃO INSTITUCIONAL
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Nº de Projetos de Cooperação Internacional Aprovados;

Nº de convênios internacionais estabelecidos;

Nº de parcerias com instituições públicas de fomento à cultura,

ciência, tecnologia e pesquisa;

Nº de parcerias com instituições privadas de fomento à cultura,

ciência, tecnologia e pesquisa;

Nº de órgãos públicos apoiados por ações da Universidade;

Nº de entidades da Sociedade Civil Organizada apoiadas por ações

da Universidade;

Nº de reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA);

Percentual de participantes nas pesquisas de avaliação;

Nº de processos organizacionais com mensuração de risco;

Nº de acessos ao repositório institucional;

Nº de inclusões de itens no repositório institucional;

Taxa de Tipos de Processo implantados no SEi!;

Taxa de relatórios de fiscalização de convênios em atraso;

Taxa de recursos inscritos em Restos a Pagar;

Variação percentual do orçamento do tesouro;

Variação percentual de recursos extraorçamentários.

GESTÃO INSTITUCIONAL
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Nº de mídias desenvolvidas.

Posição relativa da instituição em relação às demais universidades

públicas federais;

Valor de recursos financeiros em parceria com a iniciativa

privada;

Posição no Ranking Greenmetrics;

Número de contratos e convênios com prefeituras e Organizações

da Sociedade Civil;

Número de contratos e convênios com empresas;

Nº de macroprocessos integrados;

Volume anual arrecadado de recurso por meio da Conta Única da

União;

Volume arrecadado de recursos administrados por fundações de

apoio;

Aumento na % processos mapeados a cada ano;

Dias entre a abertura do processo e celebração do instrumento

legal;

% do orçamento descentralizado executado pelas Unidades

Acadêmicas;

% do orçamento executado;

% de atendimento de itens requisitados.

GESTÃO INSTITUCIONAL
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Dias médios necessários para contratação

(homologação/encerramento);

Grau de satisfação da sociedade sobre a Comunicação Institucional

avaliado pela CPA;

Média do Grau de satisfação da comunidade acadêmica com a

Comunicação Institucional avaliado pela CPA;

% das demandas de comunicação institucional com organizações

públicas e privadas até 2026 atendidas;

% do consumo de energia em relação ao ano de 2019;

Índice de despesa com terceirização em relação ao total de recursos

de custeio;

% de recursos de investimentos extraorçamentários em relação ao

valor orçamentário;

% do valor de despesas correntes obtidas em relação valor

necessário para o funcionamento da instituição;

% dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escola,

institutos e centros alinhados com o PDI;

Nº de atualizações da página institucional específica para

Transparência e Prestação de Contas;

Nº de Cartas de Serviços ao Cidadão institucionais atualizadas;

Nº de planos de integridade institucionais atualizados;

% dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escola,

institutos e centros contemplando gestão de riscos.

GESTÃO INSTITUCIONAL
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% de processos mapeados;

% de procedimentos estruturados para transição de gestão;

% de cobertura de serviços inteligentes no campus.

Número de eventos realizados pela Editora da universidade;

Taxa de iniciativas estratégicas do PDI atingidas no período;

Posição da Universidade no ranking nacional;

Posição da Universidade no ranking internacional entre as

universidades sul-americanas;

Posição da Universidade nos rankings internacionais em nível

global;

Número de seguidores em redes sociais;

Posição da Universidade no ranking da Confederação Brasileira de

Desporto Universitário;

Número de Obras no Acervo Bibliográfico disponível em meio

físico;

Número de obras no Repositório Institucional;

Número de consultas ao catálogo da Biblioteca Universitária;

Número médio diário de pessoas na Biblioteca Universitária;

Número de livros impressos e e-books aprovados pela Editora.

GESTÃO INSTITUCIONAL
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Nº de projetos financiados de pesquisa, ensino e extensão que

levaram desenvolvimento tecnológico para a iniciativa privada e

setores públicos específicos;

% de egressos acompanhados formados nos últimos 25 anos, com o

ano de 2020 como referência;

Colaboração internacional em artigos científicos;

Reputação acadêmica e de pesquisa;

Número de projetos;

% de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde

existentes aperfeiçoados;

% de novos programas, projetos e parcerias de assistência à saúde;

Número de egressos cadastrados no Portal de Egressos;

Taxa de alunos diplomados na graduação matriculados em

programas de pós-graduação da universidade;

Número de alunos participantes de equipes de representação

esportiva;

Número de disciplinas ofertadas na Universidade que são

ministradas em inglês;

Número de disciplinas ofertadas na Universidade que são

ministradas em outros idiomas;

Número de apoios financeiros aos discentes e docentes para

apresentação de trabalhos científicos.

 GESTÃO ACADÊMICA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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Número de docentes que participaram de ações/atividades de

mobilidade/intercâmbio no exterior.

Número de docentes internacionais que participaram de ações de

mobilidade na universidade;

Número de estudantes em intercâmbio com bolsa;

Número de instituições com programas de intercâmbio;

Número de países com programas de intercâmbio;

Número de projetos que fomentam a interdisciplinaridade;

Taxa de vagas ofertadas para pretos, pardos e indígenas (PPI) que

foram efetivamente preenchidas;

Taxa de vagas ofertadas para pessoas com deficiência (PCD) que

foram efetivamente preenchidas;

Taxa de vagas ofertadas para pessoas com renda familiar bruta per

capita inferior a 1,5 salário mínimo que foram efetivamente

preenchidas;

Taxa de vagas ofertadas para cotistas de escola pública que foram

efetivamente preenchidas;

Número de disciplinas que tem a temática da sustentabilidade

ambiental em seu escopo;

Número de docentes capacitados para inserirem no ensino, de

forma transversal, a sustentabilidade ambiental.

 GESTÃO ACADÊMICA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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Número de publicações em colaboração com parceiros

internacionais;

Nº de ações de integração dos estudantes de EAD.

 GESTÃO ACADÊMICA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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Nº de estudantes em mobilidade acadêmica;

Nº de estudantes estrangeiros em mobilidade;

Taxa de sucesso na graduação;

Taxa de cursos com conceito igual ou superior a 4;

Nº de reuniões ou capacitações de formação pedagógica;

Nº de novos laboratórios de ensino;

Nº de laboratórios de ensino qualificados (benfeitorias de

infraestrutura, novos equipamentos ou novo mobiliário);

Taxa de evasão;

Nº de vagas ociosas;

Nº de vagas ociosas ocupadas;

Nº de ações em formação continuada;

Nº de docentes capacitados;

Critérios de conversão e reconhecimento de créditos obtidos em

mobilidade acadêmica estabelecidos;

Média da Avaliação Docente pelo Discente;

Taxa de Sucesso da Graduação (TSG) anual mensurada segundo

critérios do TCU;

% Candidatos por Vaga.

ENSINO
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% de ocupação das vagas de ingresso.

Índice da universidade no conceito Geral de Cursos;

Índice da universidade no conceito Geral de Cursos Contínuo;

Taxa de cursos de graduação presenciais com notas 4 ou 5 no

Enade;

Taxa de cursos de graduação a distância com notas 4 ou 5 no

Enade;

Índice de alunos concluintes da graduação presencial;

Taxa de vagas remanescentes preenchidas por transferências e

retorno;

Número de alunos concluintes na Graduação a Distância;

Índice de alunos concluintes da graduação a distância;

Número de estágios não obrigatórios de alunos da Graduação a

Distância;

Número de grupos de apoio pedagógico;

Número de oficinas de apoio pedagógico;

Número de atendimentos de orientação pedagógica;

Número de Vagas ofertadas na Graduação Presencial;

Número de alunos matriculados na Graduação Presencial.

ENSINO
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Número de Vagas ofertadas na Graduação a Distância;

Número de alunos matriculados na Graduação a Distância;

Número de cursos de graduação em artes;

Número de cursos de graduação com disciplinas em artes;

Número de atividades sobre o esporte, o lazer e a promoção da

saúde na dimensão de ensino;

Número de público atingido nas atividades esportivas e de lazer;

Número de estágios de graduação no exterior;

Taxa de estudantes do ensino superior que participaram de

programas de intercâmbio/mobilidade no exterior;

Número de cursos com alguma interdisciplinaridade na graduação;

Número de monografias que tem a sustentabilidade ambiental

como temática relevante;

Número de bolsas de iniciação científica e tecnológica financiadas

pela universidade;

Número de alunos de graduação vinculados a empresas juniores;

Número de alunos de graduação vinculados a equipes de

competição;

Taxa de alunos que praticam esportes.

ENSINO
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Taxa de cursos de mestrado e doutorado com estudantes em

mobilidade internacional;

Taxa de docentes doutores vinculados à pós-graduação;

Nº de grupos de pesquisa por área do conhecimento;

Nº de bolsas de iniciação científica por área do conhecimento;

Nº de projetos de pesquisa cadastrados;

Nº de publicações em periódicos;

N° de bolsas de iniciação tecnológica (IT);

Despesas com a proteção da propriedade intelectual;

Número de projetos de pré-incubação;

Receitas com a transferência de tecnologia;

N° de pedidos de proteção realizados;

Nº de pedidos de proteção contemplados;

N° de empresas incubadas;

N° de empresas incubadas graduadas;

N° de empresas juniores;

Nº de eventos de inovação e empreendedorismo realizados.

PESQUISA
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N° de projetos com empresas;

% de programas de pós-graduação com conceito 5 ou superior;

Nº de plataformas de identificação de necessidades de demandas de

pesquisa pela sociedade implementadas;

Nº de canais de comunicação da pesquisa com a sociedade;

Nº de projetos de pesquisa em parceria com órgãos públicos;

Porcentagem de artigos em Q1 e Q2;

Fator de impacto normalizado na base Web of Science;

% PPC dos programas de pós-graduação atualizados;

Nº de estudantes de pós-graduação brasileiros;

Nº de estudantes de pós-graduação estrangeiro;

% de cursos de especialização;

Programa de autoavaliação e planejamento estratégico

implementado;

Citação de artigos científicos produzidos na instituição;

Número de programas de pós-graduação de excelência;

Número de programas de pós-graduação altamente consolidados;

Número de programas de pós-graduação consolidados.

PESQUISA
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Número de programas de pós-graduação consolidados;

Número de alunos concluintes na Pós-Graduação Lato Sensu a

Distância;

Número de doutores formados anualmente pela Universidade;

Número de mestres formados anualmente pela Universidade;

Número de estudantes de pós-doutorado matriculados;

Número de vagas para residentes;

Número de vagas ofertadas nos programas de pós-graduação;

Número de alunos matriculados nos programas de pós-graduação;

Número de programas de pós-graduação stricto sensu;

Número de cursos de mestrado acadêmico;

Número de cursos de doutorado acadêmico;

Número de cursos de mestrado profissional;

Número de cursos de pós-graduação lato sensu;

Número de vagas oferecidas na Pós-Graduação Lato Sensu a

Distância;

Número de cursos de pós-graduação stricto sensu em artes;

Número de cursos que fomentam a inovação e/ou o

empreendedorismo na pós-graduação.

PESQUISA
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Número de estudantes da pós-graduação stricto sensu que

participaram de programas de intercâmbio/mobilidade no exterior;

Número de eventos internacionais promovidos ou copatrocinados

pelos programas de pós-graduação;

Número de cursos com alguma interdisciplinaridade na pós-

graduação;

Número de projetos de pesquisa com financiamento externo;

Valor total de recursos dos projetos de pesquisa ativos;

Valor total de recursos dos projetos de pesquisa iniciados no ano;

Número de bolsistas de produtividade do CNPq PQ Nível 1;

Número de bolsistas de produtividade do CNPq PQ Nível 2;

Número de bolsistas de produtividade do CNPq DT Níveis 1 e 2;

Número de bolsas de iniciação científica e tecnológica

institucionais do CNPq;

Valor total de recursos de projetos de pesquisa destinado a bolsas

de estudantes;

Número de oportunidades de pesquisa divulgadas;

Número de grupos de pesquisa certificados no CNPq;

Tempo médio de tramitação jurídica de projetos de pesquisa;

Valor total de recursos captados por projetos de infraestrutura de

pesquisa.

PESQUISA
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Valor total de recursos investidos no ano com infraestrutura de

pesquisa na universidade;

Número de Laboratórios Centrais Multiusuários;

Número de projetos de pesquisa em eficiência energética;

Número de notícias relacionadas à pesquisa;

Número de projetos de pesquisa em artes;

Número de projetos de pesquisa acerca de cultura e/ou artes;

Número de projetos de pesquisa na temática do esporte, saúde e

lazer;

Número de pedidos de patentes vigentes;

Número de proteções transferidas para empresas-sociedade;

Número de empresas pré-incubadas e/ou incubadas;

Número de startups ou spinoffs criadas;

Número de startups ou spinoffs e empresas pré-incubadas ou

incubadas que recebem apoio;

Número de colaboradores estrangeiros em grupos de pesquisa

certificados no CNPq;

Número de projetos de pesquisa com financiamento internacional;

Número de acordos de cooperação internacional ativos.

PESQUISA
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Número de atendimentos realizados pelos Laboratórios Centrais

Multiusuários;

Número de equipamentos de uso compartilhado adquiridos pela

universidade;

Número de alunos de ação afirmativa na pesquisa;

Número de projetos com alunos de ação afirmativa em sua

composição;

Número de bolsas PIBIC/PIBITI atribuídas a alunos de ação

afirmativa;

Número de projetos de pesquisa em meio ambiente e/ou

sustentabilidade ambiental;

Número de grupos de pesquisa relacionados a meio ambiente e/ou

sustentabilidade ambiental;

Número de eventos, feiras e oficinas com foco na inovação, na

propriedade intelectual e na prática do empreendedorismo;

Número de pessoas conectadas nos eventos, feiras e oficinas com

foco na inovação, propriedade intelectual e na prática do

empreendedorismo;

Número de apoios institucionais e/ou financeiros na realização a

eventos e atividades de capacitação com foco na inovação,

propriedade intelectual e na prática do empreendedorismo.

PESQUISA
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Nº de ações executadas;

Nº de ações em execução;

Nº de estudantes de Graduação envolvidos com atividades de

Extensão;

Nº de bolsistas de Extensão;

Nº de docentes envolvidos com ações de Extensão;

Nº de ações de formação em Extensão;

Nº de projetos com captação de recursos externos;

Nº de projetos com recursos de edital interno;

N° de notícias na mídia interna sobre ações de extensão;

Nº de notícias em outras mídias sobre ações de extensão;

N° de ações de formação continuada;

Nº de ações culturais realizadas (eventos, projetos, agenda);

Nº de público participante nas ações culturais;

Nº de espaços artístico-culturais oportunizados;

Ações e agentes culturais mapeados;

Nº de profissionais e colaboradores envolvidos;

Nº de acessos aos acervos digitais.

EXTENSÃO
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Número de projetos de extensão;

Número de turmas de idiomas ofertadas pela Universidade;

Número de vagas em cursos de idiomas ofertados pela

Universidade;

Taxa de alunos extensionistas na graduação;

Taxa de alunos extensionistas na pós-graduação;

Número de programas de extensão;

 

Número de eventos de extensão;

Número de cursos de extensão;

Número de apoios concedidos para participação em eventos;

Número de certificados de ações de extensão emitidos;

Número de projetos de extensão na temática “cultura”;

Número de eventos de extensão na temática “cultura”;

Número de livros impressos e e-books de acesso livre produzidos a

partir de projetos de extensão artísticos e culturais;

Número de público atingido com os projetos de extensão voltados à

promoção da saúde;

Número de atividades de esporte e lazer;

Número de público atingido com os projetos de extensão voltados

ao esporte e lazer.

EXTENSÃO
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Taxa de programas, projetos, cursos e eventos interdisciplinares

em extensão;

Número de publicações e palestras de integrantes da universidade

do Projeto Rondon em eventos de extensão;

Número de projetos de extensão contemplados por editais que

tenham em seu objeto a temática da sustentabilidade ambiental.

EXTENSÃO
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Taxa, por tipo, de Benefícios solicitados, que se enquadram nas

regras, por matriculados;

Taxa, por tipo, de Benefícios deferidos, por solicitados que se

enquadram nas regras;

Taxa, por tipo, de Auxílios solicitados, que se enquadram nas

regras, por matriculados;

Taxa, por tipo, de Auxílios deferidos, por solicitados que se

enquadram nas regras;

Taxa de estudantes Assistidos;

Nº de projetos de ensino para apoio pedagógico;

Nº de Unidades Acadêmicas com projetos de ensino para apoio

pedagógico;

Nº de estudantes atendidos pelos projetos de ensino para apoio

pedagógico;

Média do coeficiente de rendimento dos estudantes assistidos;

Média do coeficiente de rendimento dos estudantes não assistidos;

Taxa de vagas ocupadas nos conselhos;

Taxa de estágios não obrigatórios;

% de programas de assistência estudantil e comunitários existentes

aperfeiçoados;

% de novos programas de assistência estudantil e comunitários.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
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Número de bolsas de auxílio oferecidas pela PRAE;

Taxa de alunos atendidos pela PRAE em relação ao total de alunos

com direito a auxílios;

Número de vagas da moradia estudantil;

Número de auxílio para moradia estudantil;

Taxa de alunos que recebem isenção do Restaurante Universitário;

Número de refeições servidas anualmente;

Quantidade de alimentos desperdiçados anualmente.

  

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
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Taxa de servidores aposentados e pensionistas com cadastro

atualizado;

Nº de compartilhamento de experiências;

Índice de Absenteísmo;

Nº de Atestados de saúde;

Nº de Acidentes de trabalho;

Nº de participantes em capacitações voltadas à segurança no

trabalho;

Nº de participações em eventos externos;

Nº de trabalhadores terceirizados participantes em cursos de

capacitação;

% de provimento de vagas pactuadas com MEC;

Competências gerais e gerenciais mapeadas;

% de unidades com competências específicas mapeadas;

% atividades presenciais avaliadas para implantação de

teletrabalho;

Nº de vacâncias por exoneração à pedido, por redistribuição e por

movimentação;

% de normativos revisados;

Nº de servidores com capacitação em temas de sustentabilidade e

ambiente.

GESTÃO DE PESSOAS
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Nº de gestores capacitados;

Nº de ações de sensibilização e capacitações em avaliação e

planejamento;

Nº de servidores capacitados sobre a execução orçamentária.

GESTÃO DE PESSOAS
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Taxa do Plano de Macrologística implantado;

Taxa de prédios com adequação à acessibilidade;

Nº de mudas nativas plantadas;

Nº de exemplares exóticas suprimidas;

Nº de espaços de lazer e cultura criados por campus;

Nº de espaços de alimentação/refeitórios disponibilizados por

campus;

Nº de pontos de iluminação externa por campus;

Taxa de substituição das lâmpadas convencionais, por sistemas

mais eficientes;

Extensão de passarelas construídas por campus;

Nº de Ordens de Serviço de manutenção veicular;

Nº de novos projetos que utilizam os conceitos de eficiência e

qualidade ambiental;

Taxa de Ordens de Serviço de manutenção de equipamentos

atendidas;

Taxa de prédios atendidos por sistema emergencial de energia

elétrica;

Plano de manutenção preventiva elaborado;

Plano de adequação do mobiliário padrão FURG às especificações

de ergonomia elaborado.

INFRAESTRUTURA
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Nº de pontos de monitoramento eletrônico;

Nº de itens de sinalização de trânsito instalados;

Central de apoio a urgências e emergências em segurança na

Unidade Carreiros criada;

Plano de identificação para acesso aos campi e prédios da

Universidade criado;

Nº de servidores capacitados para fiscalização dos contratos;

Taxa do processo de contratação de serviços continuados mapeado;

Taxa do processo de contratação de serviços de engenharia

mapeado;

Taxa do processo de contratação de obras mapeado;

Procedimento Operacional Padrão de fiscalização de contratos

criado;

Número de sistemas de informação e acervos integrados;

Nº de Protocolos de Gestão da Informação definidos;

Nº de usuários capacitados nos sistemas informatizados;

Nº de assinaturas digitais;

Nº de funcionalidades desenvolvidas;

Nº de usuários externos;

Nº de Equipamentos adquiridos.

INFRAESTRUTURA
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Orçamento utilizado para infraestrutura de Informação;

Nº de pontos com acesso à Internet;

Nº de OS com solicitações de melhoria de qualidade da Internet;

Nº de Sistema institucionais adaptados para diferentes dispositivos

tecnológicos;

Nº de espaços de webconferência criados;

Nº de ações de compatibilização dos sistemas realizadas;

Nº de projetos implantados;

Nº de Obras planejadas em acordo com o cronograma físico

financeiro;

% de atendimento de água potável e bruta do campus sede;

% de tratamento de resíduos do campus sede;

% capacidade de armazenamento disponível na infraestrutura do

datacenter institucional/infraestrutura de nuvem;

% capacidade processamento disponível na infraestrutura do

datacenter institucional/infraestrutura de nuvem;

% de unidades organizacionais atendidas por serviços de

conectividade;

% de diretrizes em conformidade nos processos institucionais;

% de macroprocessos atendidos conforme inventário de

necessidades de informação inventariadas no PDTIC.

INFRAESTRUTURA
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% de unidades organizacionais atendidas por equipamentos de TI;

% médio de metas do PDTIC alcançadas / ano;

% conjuntos de dados publicados no portal de Dados Abertos em

relação ao número de conjuntos de dados planejados;

Taxa de laboratórios com gestão de resíduos;

Taxa de novas obras com infraestrutura sustentável;

Nº de melhorias em transporte, segurança e acessibilidade

implementadas por Campus;

Nº de salas com estrutura de webconferência.
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