
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 

Perspectiva:  Gestão Acadêmica 
OBJETIVO: Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação  
GESTOR: PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de diplomação no tempo mínimo do curso de graduação 

Mensuração:  
Percentual de estudantes que foram diplomados nos cursos 
de graduação (presencial) no tempo mínimo  

Utilização/Subsídios: 

a) Capacitação do professor b) Avaliar a necessidade de 
revisão do PPC c) Fator que subsidia análise da eficiência na 
utilização dos recursos. d) Avaliar a retenção nos cursos. e) 
Verificar a eficácia na diplomação f) avaliar a eficiência da 
ocupação das vagas ociosas 

Fatores de enviesamento: 

a) Quantidade alta de trancamento de matrícula,  d) 
abreviação de curso; e) aproveitamento de estudos (análise 
de currículo); f) alterações de estrutura curricular dos 
cursos por mudança de normativas; 

Método de Cálculo: 
(Número de estudantes diplomados no período mínimo dos 
cursos no ano/ Quantidade de estudantes ingressantes) x 
100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SISCAD 

Considerações:  

Diplomados: Estudantes diplomados no 
ano, independentemente da forma de 
ingresso, que concluíram o curso no tempo 
mínimo para integralização curricular. 
Ingressantes: Estudantes ingressantes, 
independente da forma de ingresso, no 
respectivo ano de ingresso, considerando 
o tempo mínimo para integralização 
curricular do curso.  
São considerados apenas cursos que 
tenham tido novos ingressantes, nos 
processos regulares no ano e cursos que 
tem concluintes. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

20% 20% 20% 20% 20% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO: Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação  
GESTOR: PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de sucesso na graduação 

Mensuração:  
Percentual de estudantes que foram diplomados nos cursos 
de graduação (presenciais) da UFMS. 

Utilização/Subsídios: 

a) Avaliar a necessidade de revisão do PPC. b) Fator que 
subsidia análise da eficiência na utilização dos recursos. c) 
Avaliar a retenção nos cursos. d) Verificar a eficácia na 
diplomação e) avaliar a eficiência da ocupação das vagas 
ociosas. 

Fatores de enviesamento: 

a) Quantidade alta de trancamento de matrícula, b) Alta 
reprovação em disciplinas, c) existência de muitos pré-
requisitos no PPC, d) abreviação de curso; e) aproveitamento 
de estudos (análise de currículo); f) alterações de estrutura 
curricular dos cursos. 

Método de Cálculo: 

(Quantidade de estudantes diplomados no curso no 
ano/Quantidade de estudantes ingressantes do curso no 
respectivo ano de ingresso) X 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SISCAD 

Considerações:  

* Taxa de Diplomação é igual a Taxa de 
Sucesso do TCU. Diplomados: Estudantes 
diplomados independentemente do ano e 
da forma de ingresso.  
Ingressantes: Estudantes ingressantes, 
independente da forma de ingresso,  no 
respectivo ano de ingresso do curso. 
São considerados apenas cursos que 
tenham tido novos ingressantes, nos 
processos regulares, no ano e cursos que 
tem concluintes. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

49% 50% 52% 56% 60% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO: Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação  
GESTOR: PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de vagas ociosas na graduação 

Mensuração:  

Percentual de vagas oferecidas nos processos seletivos  para 
ocupação de vagas ociosas (a) Movimentação Interna e 
Reingresso; e b) Transferência Externa, Refugiados e 
Portador de Diploma. 

Utilização/Subsídios: 

a) Capacitação do professor b) Avaliar a necessidade de 
revisão do PPC  c) Fator que subsidia análise da eficiência na 
utilização dos recursos d) Avaliar a evasão dos cursos. d) 
Verificar a eficácia na diplomação e) avaliar a eficiência da 
ocupação das vagas ociosas 

Fatores de enviesamento: 

a) Alta reprovação em disciplinas; b) alta taxa de retenção; 
c) existência de muitos pré-requisitos no PPC, d) abreviação 
de curso; e) aproveitamento de estudos (análise de 
currículo); f) alterações de estrutura curricular dos cursos; 

Método de Cálculo: 

(Quantidade de vagas ociosas no ano) / (Quantidade de 
vagas ofertadas pelo curso no ano X a quantidade de anos do 
curso) 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SISCAD 

Considerações:  

Total de vagas do curso = Número de vagas 
ofertadas no curso por ano X a duração do 
curso em anos 

Vagas ociosas no ano = Total de vagas do 
curso - A média de estudantes 
matriculados nos dois semestres do ano 

Calcula os valores curso a curso e totaliza 
para o cálculo do indicador institucional 

São considerados apenas cursos que 
tenham tido novos ingressantes no ano 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 0%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 8% 7% 6% 5% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica 
OBJETIVO:  Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação 
GESTOR: PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de retenção na graduação 

Mensuração:  
Percentual de estudantes de um determinado ano de 
ingresso e que encontram-se retidos, ou seja, que não 
concluíram no tempo mínimo do curso. 

Utilização/Subsídios: 

a) Avaliar a necessidade de revisão do PPC. b) Fator que 
subsidia análise da eficiência na utilização dos recursos. c) 
Avaliar a evasão nos cursos. d) Verificar a eficácia na 
diplomação e) avaliar a eficiência da ocupação das vagas 
ociosas f) necessidade de capacitação de professor   

Fatores de enviesamento: a) Formação anterior ao ingresso na UFMS, 

Método de Cálculo: 

(Quantidade de estudante do Curso que encontram-se 
enquadrado em um período inferior do período de 
posicionamento no Curso/ Quantidade de Estudantes Ativos 
no Curso) X100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SISCAD 

Considerações:  

Para o cálculo deste indicador para o ano 
k, todos os dados são referentes aos 
estudantes ingressantes no ano k-t+1, 
onde t é o tempo mínimo dos curso. Ex. Se 
k=2019 e t=4, então os ingressantes são de 
2016. 
Retidos: Estudantes ingressantes, 
independentemente da forma de ingresso, 
no ano k-t+1, que não foram diplomados 
no ano k e que não foram excluídos por 
desistência.  
Ingressantes: Estudantes ingressantes no 
ano k-t+1, independente da forma de 
ingresso.  
São considerados apenas cursos que 
tenham tido novos ingressantes, nos 
processos regulares no ano e cursos que 
tem concluintes. 

Unidade de Medida:  Porcentagem 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 0%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual - Deve ser computada o total obtido no ano 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

52% 50% 48% 46% 44% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO: Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação  
GESTOR: PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de cursos presenciais que oferecem disciplinas EaD 

Mensuração:  
Percentual de cursos presenciais com oferta de disciplina na 
modalidade a distância. 

Utilização/Subsídios: 

a) análise sobre demanda por professores/turmas; b) 
análise sobre a interseção de disciplinas em diferentes 
cursos; c) análise sobre demanda de turmas de 
reoferta/turmas livres; d) disponibilidade de professores 
credenciados para oferta de disciplinas na modalidade a 
distância; 

Fatores de enviesamento: 

a) baixo interesse de professores em ofertar disciplinas 
usando a modalidade a distância; b) capacidade de produção 
de material didático preparado para a EaD; c) alterações nas 
normativas que regem a utilização da EaD em cursos de 
graduação presenciais; d) Conceito Institucional (CI) (EaD e 
presencial) da instituição; 

Método de Cálculo: 
(Quantidade de cursos com pelo menos uma disciplina com 
alguma carga horária EAD no ano/ Total de cursos)X100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Siscad, Moodle, controle interno SEAD 

Considerações:  

São considerados apenas cursos na 
modalidade presencial que tenham tido 
novos ingressantes no ano 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

5% 10% 15% 20% 25% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO: Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação 
GESTOR: PROPP 

INDICADOR: Índice médio do conceito CAPES/MEC dos cursos de pós-graduação stricto 
sensu 

Mensuração:  Conceito CAPES da pós-graduação stricto sensu da UFMS 

Utilização/Subsídios: 

a) aferir a qualidade da pós-graduação stricto sensu da UFMS; 
b) verificar se o programa se mantém na rota dos seus 
objetivos; c) identificar os pontos críticos do programa, a fim 
de sugerir mudanças na sua gestão e na definição de políticas 
de aprimoramento interno; d) permite assegurar ao 
estudante da pós-graduação stricto sensu tenha aulas e seja 
orientado por professores competentes, cientificamente 
produtivos e reconhecidos por seus pares; e) dá ao poder 
público e às fundações privadas condições de selecionar 
quais os melhores programas para concessão de recursos de 
fomento para fazer ciência e formar pesquisadores. 

Fatores de enviesamento: 
Não há fatores de enviesamento, pois o Conceito Capes é 
calculado diretamente pela Capes 

Método de Cálculo: 
Somatório dos Conceitos Capes dos cursos de  PPGs da 
UFMS/ Somatório dos  cursos de PPGs da UFMS no ano  

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Sigpós 

Considerações:  
A avaliação que determina o Conceito 
Capes dos cursos de pós-graduação stricto 
sensu é quadrienal.  

Unidade de Medida:  Número Real 

Parâmetro: Quanto mais próximo de 7 (sete), melhor. 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

3,82 3,83 3,90 3,91 3,92 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO:  Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação 
GESTOR: PROPP 

INDICADOR: Taxa de sucesso na pós-graduação stricto sensu 

Mensuração:  
Percentual de estudantes que foram diplomados nos cursos 
de pós-graduação stricto sensu da UFMS. 

Utilização/Subsídios: 

a) Avaliar a necessidade de revisão do PPC. b) Fator que 
subsidia análise da eficiência na utilização dos recursos. c) 
Avaliar a retenção nos cursos. d) Verificar a eficácia na 
diplomação e) avaliar a eficiência da ocupação das vagas 
ociosas. 

Fatores de enviesamento: 

a) Quantidade alta de trancamento de matrícula, b) Alta 
reprovação em disciplinas, c) existência de muitos pré-
requisitos no PPC, d) abreviação de curso; e) aproveitamento 
de estudos (análise de currículo); f) alterações de estrutura 
curricular dos cursos. 

Método de Cálculo: 

Quantidade de estudantes diplomados  na pós-graduação 
stricto sensu  no ano/Quantidade de estudantes ingresses  na 
pós-graduação stricto sensu  no respectivo ano de ingresso) 
X 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Sigpós 

Considerações:   

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

85% 87% 87% 88% 88% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO:  Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação 
GESTOR: PROPP 

INDICADOR: Taxa de evasão na pós-graduação stricto sensu 

Mensuração:  
Número de estudantes evadidos dos cursos com relação ao 
número de matriculados no ano. 

Utilização/Subsídios: 
a) análise do sucesso do curso em termos de formação; b) 
verificação da capacidade de permanência do estudante no 
curso. 

Fatores de enviesamento: 
a) falta de bolsas de estudo; b) maior atratividade do 
mercado de trabalho; c) nível de formação prévia do aluno, 
proporcionando reprovações e desistências. 

Método de Cálculo: 
Total de estudantes que deveriam se matricular no 
período/Total de estudantes matriculados no período x 100  

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIGPOS e Plataforma Sucupira 

Considerações:  - 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor se aproximar a 0%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Semestral, após o período de matrícula. 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO: Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação 
GESTOR: PROPP 

INDICADOR: Taxa de crescimento de estudantes efetivamente matriculados na pós-
graduação stricto sensu 

Mensuração:  
Taxa de crescimento do número de estudantes efetivamente 
matriculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu da 
UFMS 

Utilização/Subsídios: 
a) Avaliar a necessidade de recursos; b) Avaliar a dimensão 
e o crescimento institucional e c) Avaliar a necessidade de 
servidores docentes e técnicos 

Fatores de enviesamento: 

a) Influência da taxa de evasão; b) Influência da taxa de 
retenção; c) Influência da taxa de diplomação; d) Criação e 
extinção de cursos; e) Alterações do calendário acadêmico 
por greve 

Método de Cálculo: 

[(Total de estudantes da pós-graduação stricto sensu  
matriculados no ano em curso / Total  estudantes da pós-
graduação  stricto sensu matriculados no ano anterior) -1 ] X 
100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Sigpós 

Considerações:  

Será contabilizado como estudante de pós-
graduação stricto sensu matriculado no 
ano em curso, o estudante que se 
matricular em, ao menos, um dos 
semestres do ano em curso.   

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: O valor deve ser adequado as demandas sociais. 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO:  Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação 
GESTOR: PROPP 

INDICADOR: Taxa de Teses e Dissertações dos PPGs com Impacto Econômico, Social e 
Ambiental  

Mensuração:  

Total de Teses/Dissertações dos PPGs com Impacto 
Econômico, Social e Ambiental com Relação ao Total de 
Teses/Dissertações por ano 

Utilização/Subsídios: 
a) análise do potencial de impacto social das 
teses/dissertações da UFMS. 

Fatores de enviesamento: 
a) número grande de teses/dissertações na área de 
pesquisa básica;  

Método de Cálculo: 

(Total de Teses/Dissertações dos PPGs com Impacto 
Econômico, Social e Ambiental /Total de 
Teses/Dissertações por ano defendidas na UFMS) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Sigproj, Sigpós e dados dos cursos. 

Considerações:  

O enquadramento será realizado a partir 
de uma ficha com critérios para os PPGs 
preencheram para cada dissertação ou 
tese defendida, tais como: softwares 
desenvolvidos, novos equipamentos, 
novos materiais, novos produtos, 
processos melhorados (impacto 
econômico); parecerias com outras 
instituições nacionais/internacionais, 
empregos gerados, divulgação na mídia, 
criação de empresas/startups (impacto 
social); e adoção de tecnologia limpa,  

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: 
Quanto mais o valor se aproximar a 100%, melhor o 
resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

5% 10% 15% 20% 25% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  
OBJETIVO:  Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação 
GESTOR: PROECE/PROPP 

INDICADOR: Taxa de estudantes efetivamente matriculados nos cursos de pós-graduação 
lato sensu 

Mensuração:  
Mensura a quantidade de alunos participantes em pós-
graduação lato sensu com fomento externo 

Utilização/Subsídios: 
Subsidiar política de oferecimento de pós-graduação latu 
senso em relação à demanda de mercado 

Fatores de enviesamento: 
Fatores econômicos externos (Mercado)/Indisponibilidade 
de espaço físico na UFMS/mudanças no mercado que 
inviabilizem os cursos. 

Método de Cálculo: 

[(Total de estudantes na pós-graduação lato sensu   
matriculados no ano em curso/ Total de estudantes de pós-
graduação lato sensu matriculados no ano anterior) – 1] X 
100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIGPÓS 

Considerações:  
A UFMS ainda não possui alunos  de pós-
graduação  latu sensu que paguem 
mensalidades. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto maior melhor o resultado 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

0% 10% 10% 5% 5% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: Integrar a Universidade e a Sociedade por meio da Extensão, 
Cultura e Esporte e Comunicação Cientifica e Social 

GESTOR: AGECOM 

INDICADOR: Taxa de crescimento de publicações da Editora UFMS 

Mensuração:  
Total de publicações da Editora UFMS para a disseminação 
do conhecimento produzido na UFMS 

Utilização/Subsídios: 
Auxiliar no planejamento da capacidade de produção da 
Editora UFMS. 

Fatores de enviesamento: 

Fluxo de produção, com agilidade para aprovação 
Celeridade no processo contratual 
Otimização dos recursos gráficos 

Método de Cálculo: 
[(Total de obras publicadas pela Editora UFMS no ano/ Total 
obras publicadas pela Editora UFMS ano  anterior) – 1] x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  DIEDU/AGECOM 

Considerações:  

Total das publicações contempla obras em 
formato impresso e em formato digital, 
esta última disponível no Repositório 
Institucional da UFMS. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto maior, melhor 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

45% 50% 55% 55% 60% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: Integrar a Universidade e a Sociedade por meio da Extensão, 
Cultura e Esporte e Comunicação Cientifica e Social 

GESTOR: PROECE 

INDICADOR: Taxa de crescimento nos atendimentos em ações de extensão, cultura e 
esportes 

Mensuração:  
Atendimentos continuados em ações de extensão, cultura e 
esportes 

Utilização/Subsídios: 
Subsidiar as ações táticas e operacionais para execução da 
política de extensão, cultura e esportes 

Fatores de enviesamento: 

Falta e recursos para investimentos na área/fatores 
econômicos externos que dificultem a arrecadação, 
impossibilidade de uso/manutenção dos espaços físicos 

Método de Cálculo: 

[Total de atendimentos continuados de extensão, cultura e 
esporte no ano em curso/ Total de atendimentos 
continuados de extensão, cultura e esporte (ano anterior)] 
*100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIGPROJ 

Considerações:  

Será entendido como atendimento 
continuado aquele que ocorrer por quatro 
vezes ou mais durante um mesmo 
semestre com um mesmo beneficiado. 
Considerando que esse indicador não 
existiu em 2019, o cálculo de rendimento 
deverá ocorrer a partir de 2021. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro:  Relatório SIGPROJ 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

- 5% 10% 5% 5% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: Integrar a Universidade e a Sociedade por meio da Extensão, 
Cultura e Esporte e Comunicação Cientifica e Social 

GESTOR: AGECOM 

INDICADOR: Taxa de interação nas mídias sociais 

Mensuração:  
índice de interação nas mídias sociais institucionais nas 
plataformas Facebook, Instagram, Twitter e outros. 

Utilização/Subsídios: 

a) Percepção sobre a imagem institucional;  
b) Análise da efetividade das estratégias de comunicação; 
c) Impacto da concorrência entre as instituições de ensino 

superior; 
d) Estudos sobre a admiração e satisfação 

Fatores de enviesamento: - 

Método de Cálculo: 

[(Total de pessoas que interagem nas plataformas de 
comunicação da UFMS no ano em curso/ Total de pessoas 
que interagem nas plataformas de comunicação da UFMS no 
ano anterior) -1]x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Mídias Sociais  

Considerações:  

A taxa de interação mede a quantidade de 
pessoas que além de curtir as postagens 
nas mídias sociais fazem comentários ou 
compartilham as informações da 
universidade 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: 
Índice de interação comparado ao índice de crescimento de 
seguidores 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

20% 25% 30% 35% 37% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento estudantil em um ambiente 
inclusivo 

GESTOR: PROAES/PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de aproveitamento das disciplinas por estudantes beneficiários da 
assistência estudantil 

Mensuração:  
Proporção de estudantes beneficiários da assistência 
estudantil com velocidade de esforço igual ou superior a 0,8 

Utilização/Subsídios: 
Sistema de Controle Acadêmico e Sistema de Governança de 
Bolsa 

Fatores de enviesamento: 

A carga horária esperada de aprovação no curso é uma 
aproximação obtida pelo quociente entre a carga horária 
total do curso e o número de semestres necessários para 
completar o curso no tempo normal. 

Método de Cálculo: 

(Total de estudantes beneficiários com velocidade de esforço 
superior ou igual a 0,8 / Total de estudantes beneficiários) x 
100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SISCAD e Sistema de Governança de Bolsa 

Considerações:  

A velocidade de esforço é igual a carga 
horária aprovada acumulada/carga 
horária esperada de provação acumulada 
e a carga horária esperada de aprovação 
acumulada é obtida dividindo a carga 
horaria total pelo número de semestres 
necessários para concluir o curso 
multiplicado pelo número de semestres 
cursados. Este indicador será calculado 
para três estratos de estudantes os 
beneficiários, os cotistas de renda (não 
beneficiários) mais os alunos que foram 
auditados em processos de seleção mas 
não foram selecionados para receber o 
benefício e os não beneficiários em geral 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: 100% 

Acompanhamento:  semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

60% 65% 65% 70% 75% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento estudantil em um ambiente 
inclusivo 

GESTOR: PROAES/PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de estudantes beneficiários por programa da assistência estudantil 

Mensuração:  
Número de estudantes beneficiários por programa da 
assistência estudantil. 

Utilização/Subsídios: Promover a inclusão na UFMS 

Fatores de enviesamento: - 

Método de Cálculo: 
(Total de estudantes beneficiários com renda inferior a 1,3 
salários mínimos / Total de estudantes beneficiários)x100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Siscad; Sei. 

Considerações:  - 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: 
Quanto mais o valor aproximar de 100%, melhor o 
resultado. 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

35% 35% 30% 25% 25% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento estudantil em um ambiente 
inclusivo 

GESTOR: PROAES 

INDICADOR: Taxa de egressos ativos no mercado de trabalho  nos últimos dez anos 

Mensuração:  

Cobertura de empregabilidade de egressos na área de 
formação considerando os 5 últimos anos. Para graduação e 
pós-graduação. É possível trabalhar por área, curso e  
campus. 

Utilização/Subsídios: 

Verificar se a formação está atendendo o mercado de 
trabalho. Validar indicadores institucionais. Atualização dos 
campos de estágio. 

Fatores de enviesamento: 

Não preenchimento do formulário por parte do egresso. 
Falta de divulgação e orientação da coordenação dos cursos 
quanto a importância do indicador. 

Método de Cálculo: 

(Total de egressos ativos no mercado de trabalho nos 
últimos dez anos /Total de formados nos últimos dez anos) 
x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  
Formulário preenchido na página do 
egresso 

Considerações:  

Egressos são os estudantes que 
integralizaram a carga horária curricular e 
já colaram grau, sendo portadores de 
diploma. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

60% 65% 70% 70% 75% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação. 

GESTOR: PROPP / PROGRAD 

INDICADOR: Taxa de estudantes de graduação participantes de Programa de Iniciação 
Científica ou Tecnológica, PET, PIBID, Ligas acadêmicas, Equipes de competição 

Mensuração:  
Número total de estudantes de graduação participantes de 
Programa de Iniciação Científica ou Tecnológica 

Utilização/Subsídios: 
a) análise do potencial de envolvimento dos estudantes nas 
pesquisas da UFMS 

Fatores de enviesamento: 
a) oportunidades ofertadas por pesquisadores par o 
envolvimento dos estudantes nas pesquisas da UFMS 

Método de Cálculo: 

(Total de estudantes de graduação participantes de 
Programa de Iniciação Científica ou Tecnológica e outros 
/Total de estudantes matriculados nos cursos de 
graduação) X 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIGPROJ, SISCAD 

Considerações:  

1. Estudantes matriculados no último ano 
do curso não podem participar.    2. serão 
considerados também os estudantes que 
atuam na iniciação científica como 
voluntários. 

 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: O objetivo é maximizar o índice. 

Acompanhamento:  Anual  

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

5% 7,5% 10,0% 12,5% 15% 

 



 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação. 

GESTOR: PROPP 

INDICADOR: Taxa de produção qualificada como A4 ou superior e aquelas em co-autoria 
com pesquisadores estrangeiros 

Mensuração:  
Número total de produções qualificadas como A4 ou 
superior 

Utilização/Subsídios: a) análise da qualidade da produção científica da UFMS 

Fatores de enviesamento: 

Restrições orçamentárias que inviabilizam a concessão de 
bolsas a pesquisadores; desinteresse, por motivos diversos, 
dos pesquisadores em submeter produção científica a 
periódicos no extrato em questão. 

Método de Cálculo: 

(Total de produções qualificadas como A4 ou superior com 
coautoria com pesquisadores estrangeiros dentre os NDPs 
dos PPGs/Total de produções qualificadas dentre os NDPs 
dos PPGs) X 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  PPGs, Sucupira, Lattes 

Considerações:  

Produções qualificadas de acordo com a 
classificação do Qualis Capes vigente. NDP 
= Núcleo Docente Permanente do 
Programa. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: O objetivo é máxima o índice 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

35% 40% 45% 50% 55% 

 



 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação. 

GESTOR: PROPP 

INDICADOR: Taxa de Laboratórios prestadores de serviços científicos e tecnológicos 

Mensuração:  

Total de Laboratórios prestadores de serviços científicos e 
tecnológicos em Relação ao Total de Laboratórios de 
Pesquisa no ano 

Utilização/Subsídios: 
a) análise do potencial de geração de receita e transferência 
tecnológica dos Laboratórios de pesquisa da UFMS. 

Fatores de enviesamento: 

a) número grande de Laboratórios de pesquisa, b) 
dificuldade no modelo de captação de recursos via 
Fundação de apoio, c) maior atratividade do mercado com 
relação à prestação de serviços. 

Método de Cálculo: 

(Total de Laboratórios de Pesquisas Prestadores de 
Serviços Científicos e Tecnológicos/Total de Laboratórios 
de Pesquisa da UFMS) x 100  

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIGPROJ, CNPq e FAPEC 

Considerações:  
Grupos de pesquisa sem laboratórios 
também podem ser considerados 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: O objetivo é maximizar o índice 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 15% 20% 25% 30% 

 



 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação. 

GESTOR: PROPP/PROECE/AGINOVA 

INDICADOR: Taxa de projetos de extensão, pesquisa, inovação e desenvolvimento 
tecnológico com financiamento externo 

Mensuração:  
Número total de projetos de pesquisa com financiamento 
externo 

Utilização/Subsídios: 
a) análise do potencial de arrecadação de fomento pelas 
pesquisas da UFMS 

Fatores de enviesamento: 

a) a divulgação das oportunidades de desenvolvimento de 
projetos de pesquisa com financiamento externo; b) o 
alinhamento das linhas de pesquisas às áreas estratégicas 

Método de Cálculo: 

(Total de projetos de extensão, pesquisa, inovação e 
desenvolvimento tecnológico com financiamento 
externo/Total de projetos de pesquisa) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIGPROJ 

Considerações:  - 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: 
Quanto mais o valor se aproximar a 100%, melhor o 
resultado. 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 
2020 2021 2022 2023 2024 

17,2% 19% 21% 23% 25% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação 

GESTOR: AGINOVA 

INDICADOR: Total de pedidos de patentes, registros de software e transferências 
depositados no INPI 

Mensuração:  
Variação do Número de pedidos de patentes depositados por 
ano. 

Utilização/Subsídios: 
Capacidade da Universidade em Proteger a Propriedade 
Intelectual gerada na instituição 

Fatores de enviesamento: 

a) Demora na redação da patente por parte dos inventores o 
que causa atraso no processo de depósito. b) Falta de 
recursos para a proteção junto ao INPI; c) Falta de cultura e 
falta de conhecimento dos procedimentos necessários para 
a proteção da PI. 

Método de Cálculo: 

Número de pedidos de patente, registros de software e 
transferências depositados no INPI  ano corrente - número 
de pedidos de patente ano anterior 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  
Protocolo de depósito de patente 
expedido pelo INPI 

Considerações:  

1 depósito = 1 protocolo expedido. 
Necessidade de manutenção dos pedidos 
na forma de anuidades e exame técnico, 
cujo ônus é da UFMS. 

Unidade de Medida:  Número absoluto 

Parâmetro: Quanto maior o número de depósitos ao ano, melhor.  

Acompanhamento:  Trimestral  

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

6 6 6 7 7 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação 

GESTOR: AGINOVA 

INDICADOR: Taxa de crescimento de Acordos e Parcerias para Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Nacional e Internacional 

Mensuração:  
Número de instrumentos jurídicos que envolvam 
transferência de tecnologia/conhecimento. 

Utilização/Subsídios: 

Capacidade da Universidade de formalizar instrumentos 
jurídicos que viabilizem a transferência das tecnologias 
desenvolvidas na UFMS, protegidas ou não por patentes e 
softwares. 

Fatores de enviesamento: 

a) Dificuldade do pesquisador em reconhecer potencial 
mercadológico para sua pesquisa e viabilizar a transferência 
da tecnologia para o setor produtivo; b) Ativo não protegido 
no INPI; c) Falta de cultura e falta de conhecimento dos 
procedimentos necessários para a transferência de 
tecnologia; d) Participação das UAS nesse processo; e) 
Interesse do setor produtivo no ativo de PI protegido. 

Método de Cálculo: 
[Número de acordos e parcerias ano corrente/Número de 
acordos e parcerias ano anterior – 1)*100] 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Contrato de transferência de tecnologia. 

Considerações:  

A transferência de tecnologia não depende 
exclusivamente da AGINOVA, 
considerando a presença de fatores 
externos, como por exemplo, a 
necessidade do setor produtivo da 
tecnologia que se pretende transferir, 
além dos fatores internos, relacionados a 
cultura. 

Unidade de Medida:  Número Absoluto 

Parâmetro: Quanto maior o número de transferências, melhor. 

Acompanhamento:  Trimestral  

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

20% 20% 15% 15% 15% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação 

GESTOR: AGINOVA 

INDICADOR: Número de Empresas e Startups Incubadas no ano corrente 

Mensuração:  Variação do Número de Empresas Incubadas na PIME.  

Utilização/Subsídios: 

Capacidade da UFMS em fomentar a cultura empreendedora 
e inovadora do Estado, para criação de startups com 
potencial de incubação na PIME 

Fatores de enviesamento: 

Capacidade de espaço físico da PIME em receber novas 
empresas; Falta de regularidade em editais; Adesão dos 
interessados. 

Método de Cálculo: 
Número de empresas incubadas ano corrente - número de 
empresas incubadas ano anterior 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  
Termos Simplificado de Adesão 
assinados. 

Considerações:  

O processo de seleção, bem como o 
programa de incubação deverá seguir o 
Modelo CERNE. 

Unidade de Medida:  Número Absoluto de Empresas Incubadas na PIME. 

Parâmetro: 
Quanto mais próximo da capacidade máxima (16), melhor o 
resultado. 

Acompanhamento:  Semestral  

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

2 2 2 3 3 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação 

GESTOR: AGINOVA 

INDICADOR: Taxa de crescimento de estudantes matriculados na graduação que 
participam nas Empresas Juniores (EJs) e nos times de empreendedorismo social 

Mensuração:  
Aumento da participação de alunos de graduação nas 
Empresas Juniores. 

Utilização/Subsídios: 

Capacidade da UFMS em absorver novas propostas de 
Empresas Juniores e em sensibilizar o corpo estudantil sobre 
a importância de participação nas empresas. 

Fatores de enviesamento: 

a) limitação de recursos financeiros para incentivo na 
consolidação de estrutura física de apoio à novas EJs (espaço 
de alocação e equipamentos) ; b) dificuldade em criação de 
empresas juniores vinculadas a cursos noturno devido ao 
tempo disponível reduzido dos acadêmicos; c) cultura 
empreendedora ainda incipiente em parte do meio 
estudantil; d) dificuldade na abrangência de atendimento em 
universidade de característica multi campi. 

Método de Cálculo: 

[(Total de alunos que estão atuando nas EJs no ano 
corrente/Total de alunos que participaram nas EJS no ano 
anterior) – 1] X 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  
Processos de formalização das Empresas 
Juniores no SEI, atualizados 
semestralmente pela DIEIP/AGINOVA. 

Considerações:  
A DIEIP/AGINOVA é responsável pela 
execução do programa UFMS Jr. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: 

Quanto maior a taxa de crescimento, melhor, porém, taxas 
constantes de crescimento também podem indicar condição 
satisfatória. 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

25% 25% 15% 10% 10% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação. 

GESTOR: PROGRAD AGINOVA 

INDICADOR: Taxa de cursos com disciplinas com o conteúdo de empreendedorismo 

Mensuração:  
Porcentagem de cursos com disciplinas com o conteúdo de 
empreendedorismo nos PPCs dos cursos de graduação. 

Utilização/Subsídios: 

a) propiciar formação cidadã; b) identificar os cursos que 
ainda não contemplam a temática; c) complementar a 
formação dos estudantes para o mercado de trabalho 

Fatores de enviesamento: 

a)resistência de alguns cursos (colegiado, NDE) na inserção 
da temática em suas disciplinas; b) falta de formação do 
corpo docente para trabalhar a temática 

Método de Cálculo: 

(Total de curso com pelo menos uma disciplina com o 
conteúdo de empreendedorismo/Total de cursos de 
graduação) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Siscad/DIPEC/DIGAD 

Considerações:  
São considerados apenas os cursos que 
tenham tido novos ingressantes no ano 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

35% 45% 55% 65% 70% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica 

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação. 

GESTOR: PROGRAD/AGINOVA 

INDICADOR: Taxa de mobilidade nacional e internacionalização dos cursos de graduação 
e de pós-graduação stricto sensu 

Mensuração:  
Percentual de cursos que têm pelo menos uma ação de 
fomento à internacionalização. 

Utilização/Subsídios: 
a) Análise da qualidade do curso, b) Melhoria na qualidade 
da formação humana do estudante. 

Fatores de enviesamento: 
a) Falta de recurso financeiro, b) Baixo nível de interesse por 
parte dos estudantes 

Método de Cálculo: 

(Total de cursos com pelo menos uma ação de mobilidade 
nacional ou internacional ou disciplina em língua 
estrangeira /  Total de cursos de graduação) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SISCAD 

Considerações:  

Considera-se como ação de fomento à 
internacionalização: Mobilidade 
acadêmica (in/out), ingresso por convênio 
cultural e oferta de disciplinas em outros 
idiomas. 
São considerados apenas os cursos que 
tenham tido novos ingressantes no ano 

Unidade de Medida:  Porcentagem 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  
Anual - Deve ser computada a média dos dois semestres no 
ano 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 15% 20% 20% 20% 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Acadêmica  

OBJETIVO: 
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a 
inovação 

GESTOR: AGINOVA 

INDICADOR: Número de  cursos graduação e de pós-graduação com dupla titulação com 
instituições estrangeiras 

Mensuração:  
Número absoluto de cursos de graduação com dupla 
diplomação com instituições estrangeiras 

Utilização/Subsídios: 

Capacidade da UFMS em estabelecer parcerias com 
instituições estrangeiras, proporcionado aos estudantes a 
ampliação da sua formação por meio de uma dupla 
diplomação. 

Fatores de enviesamento: 

a) dificuldade de aderência entre os aspectos legais das 
instituições; b) incompatibilidade de conteúdos 
programáticos de cursos correlatos; c) limitação de recursos 
financeiros para apoio a estudantes em períodos de 
mobilidade internacional. 

Método de Cálculo: 
Total de cursos de graduação com parcerias em dupla 
diplomação, double degree com instituições estrangeiras. 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SICON, SIPLAN e SEI 

Considerações:  

A DIRIN/AGINOVA gerencia por meio do 
SICON informações relacionadas as 
parcerias das quais esta unidade participa 
da articulação.  

Unidade de Medida:  Número absoluto 

Parâmetro: Quanto maior o número, melhor 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 6 10 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa 

OBJETIVO: Consolidar as práticas de gestão, de governança, de 
compliance e de sustentabilidade 

GESTOR: PROPLAN PROADI PROGEP PROGRAD PROPP PROAES 
PROECE 

INDICADOR: Taxa de implantação de processos gerenciais de riscos 

Mensuração:  
Mede a implantação e o monitoramento do risco por 
unidade. 

Utilização/Subsídios: 
Auxiliar no planejamento institucional da universidade e na 
tomada de decisão. Otimizar ações institucionais. 

Fatores de enviesamento: Falta de cultura e envolvimento institucional. 

Método de Cálculo: 
(Total de processos de riscos implantados / Total de 
processos de riscos definidos para a UFMS) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Sistema a ser desenvolvido 

Considerações:  

Unidades implantadas: unidades da 
Administração Central e suplementar 
(Reitoria, Pró-reitorias, agências, 
coordenadorias) e unidades de 
Administração Setorial. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto maior, melhor. 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

20% 40% 60% 80% 100% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa 

OBJETIVO: Consolidar as práticas de gestão, de governança, de 
compliance e de sustentabilidade 

GESTOR: PROADI 

INDICADOR: Taxa de melhoria de infraestrutura física e demais necessidades 
institucionais 

Mensuração:  
Aferir o atendimento de demandas por construção, reforma 
e revitalizações de acordo com plano anual. 

Utilização/Subsídios: 
a) Planejar as atividades finalísticas de cada Unidade; b) 
melhorar os serviços prestados; 

Fatores de enviesamento: 
A) Falta de recursos orçamentários; b) Indisponibilidade de 
equipes para elaboração dos projetos. 

Método de Cálculo: 
(Total de obras e reformas iniciadas / Total de obras e 
reformas previstas) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  Plano de obras 

Considerações:  - 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto maior o valor, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

40% 50% 70% 80% 90% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa 

OBJETIVO: Consolidar as práticas de gestão, de governança, de 
compliance e de sustentabilidade 

GESTOR: PROADI 

INDICADOR: Taxa de edificações adaptadas para a acessibilidade 

Mensuração:  
Mede o percentual de projetos de obra elaborados 
contemplando acessibilidade  

Utilização/Subsídios: a) adequação às normas vigentes 

Fatores de enviesamento: a) interferência de edificações antigas 

Método de Cálculo: 
(Total de edificações adaptadas/Total de edificações da 
UFMS) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  CPO/PROADI 

Considerações:  Projetos: projetos relacionados à obra 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 20% 40% 60% 70% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa 

OBJETIVO: Consolidar as práticas de gestão, de governança, de 
compliance e de sustentabilidade 

GESTOR: AGETIC 

INDICADOR: Melhoria da infraestrutura de TI e serviços digitais 

Mensuração:  Nível de Conclusão das Metas do PDTIC 

Utilização/Subsídios: 

a) Melhorias em Infraestrutura e sistemas de Informação; b) 
Disponibilidades dos Serviços de TIC; c) Satisfação do cliente 
de TIC; d) Melhoria na coberto da rede Sem fio; 

Fatores de enviesamento: 

a) Indisponibilidade orçamentária; b) Falta de capacitação 
de servidores; c)  Ausência de alinhamento estratégico entre 
UAS, UACs e AGETIC. 

Método de Cálculo: 

(Total de metas realizadas no PDTIC no ano de referência/ 
Total de metas previstas no PDTIC no ano de referência) x 
100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  PDTIC 

Considerações:  

Metas do PDTIC = ações da AGETIC que 
visam atender as necessidades 
Institucionais 

 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

70% 75% 80% 85% 85% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa 

OBJETIVO: Consolidar as práticas de gestão, de governança, de 
compliance e de sustentabilidade 

GESTOR: PROPLAN 

INDICADOR: Taxa de execução de recursos externos oriundos de Termos de Execução 
Descentralizada-TED ou projetos institucionais com ou sem Fundação de Apoio 

Mensuração:  
Indica os recursos financeiros captados institucionalmente 
por esforço de ações desenvolvidas pela UFMS  

Utilização/Subsídios: 

Planejamento, execução, controle, esforço da universidade 
em captar novas alternativas de recursos  financeiros para 
suas atividades. 

Fatores de enviesamento: 

Excesso na captação de recursos limitada por orçamento 
escasso. Prazo de execução do encerramento do exercício 
orçamentário-financeiro. 

Método de Cálculo: 

(Montante de recursos financeiros executados provenientes 
de TED no ano /orçamento descentralizado via TED no ano) 
x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIAFI / Sistema Arrecadação UFMS 

Considerações:  

Recursos financeiros captados: termos de 
execução descentralizados, convênios e 
congêneres, emenda parlamentar e 
recursos próprios arrecadados. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto maior, melhor. 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 20% 30% 40% 50% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa 

OBJETIVO: Consolidar as práticas de gestão, de governança, de 
compliance e de sustentabilidade 

GESTOR: PROPLAN 

INDICADOR: Taxa de execução orçamentária de custeio e capital 

Mensuração:  Mensura a efetividade da execução do orçamento. 

Utilização/Subsídios: 
Auxiliar no planejamento das ações da universidade; avaliar 
os resultados 

Fatores de enviesamento: 
Frequência de liberação de limite orçamentário; 
contingenciamento de recursos orçamentários. 

Método de Cálculo: 
(Volume de recursos executados/Limite disponibilizado) x 
100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIAFI 

Considerações:  

 
Considerar recursos de custeio e capital 
vinculado ao orçamento da universidade, 
excetuando-se os referentes aos 
benefícios de pessoal.  

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais próximo de 100%, melhor. 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

97% 98% 99% 100% 100% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa 

OBJETIVO: Consolidar as práticas de gestão, de governança, de 
compliance e de sustentabilidade 

GESTOR: PROPLAN 

INDICADOR: Taxa de execução de restos a pagar 

Mensuração:  
Mede o volume da execução das despesas inscritas em restos 
a pagar não-processados no exercício. 

Utilização/Subsídios: 
Efetividade orçamentária para atendimento às demandas 
institucionais. 

Fatores de enviesamento: 
Problemas com fornecedor. Não-execução contratual. Fator 
ambiental. 

Método de Cálculo: 
(Valor dos restos a pagar processados / Montante inscrito 
em restos a pagar)*100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIAFI 

Considerações:  
Considerar os valores inscritos e 
reinscritos no exercício. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto maior, melhor. 

Acompanhamento:  Semestral 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

50% 55% 60% 65% 70% 

 
 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa  

OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento pessoal em ambiente 
acolhedor 

GESTOR: PROGEP/PROPP 

INDICADOR: Taxa de capacitação e qualificação de servidores 

Mensuração:  
Certificação de servidores para atuar em projetos alinhados 
às estratégias institucionais. 

Utilização/Subsídios: 

a) influir no desempenho profissional, proporcionando 
resultados positivos para o setor em que atuam, e 
consequentemente para a instituição;  
b) busca manter a qualidade dos serviços prestados, na 
perspectiva da eficiência e eficácia na prestação do serviço 
público. 

Fatores de enviesamento: 

a) ausência de cursos para os campus do interior;  
b) limite orçamentário escasso para executar todas as ações 
previstas na ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos.    

Método de Cálculo: (Total de servidores capacitados / Total de servidores) x 100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  DICQ/CDR/PROGEP  

Considerações:  

Considera-se servidor capacitado os que 
participaram de cursos ofertados pela 
DICQ, cursos efertados fora de sede, 
custeados pela instituição ou por conta do 
próprio servidor, desde que 
informado/apresentado o certificado na 
DICQ. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado. 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 15% 20% 25% 30% 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020/2024 
PERSPECTIVA:  Gestão Administrativa  

OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento pessoal em ambiente 
acolhedor 

GESTOR: PROGEP 

INDICADOR: Taxa de servidores beneficiados com ações de saúde, qualidade de vida e 
segurança do trabalho 

Mensuração:  
Mensura taxa de servidores que responderam à convocação 
de realização dos Exames Periódicos.  

Utilização/Subsídios: 

a) impacto das ações de saúde e qualidade de vida; 
b) prevenção de doenças não ocupacionais;  
c) prevenção dos afastamentos relativos a licenças de saúde. 

Fatores de enviesamento: 

a) o servidor não atende a convocação para exame periódico;  
b) adesão das unidades da UFMS;  
c) Falta de laboratórios/médicos credenciados nos campus; 
d) Orçamento para realização das diárias e passagens.  

Método de Cálculo: 
(Total de servidores beneficiados / Total de servidores) x 
100 

Base/fonte de dados: 

Fonte:  SIASS / SGP 

Considerações:  

ASO = Atestado de Saúde Ocupacional; 
 TR = Termo de Responsabilidade;  
SIASS = Subsistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor;  
SGP = Sistema de Gestão de Pessoal. 

Unidade de Medida:  Percentual 

Parâmetro: Quanto mais o valor aproximar a 100%, melhor o resultado. 

Acompanhamento:  Anual 

Metas: 

2020 2021 2022 2023 2024 

40% 42% 45% 47% 50% 

 


