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SO.OE.1 – Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da cidadania, da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da 

diversidade e do respeito ao meio ambiente
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PropitProegProegProeg/PropitUNIDADE RESPONSÁVEL 

SO.OE.1. IN.4 – Conceito Capes 

da Unifesspa

SO.OE.1. IN.3 – Conceito Enade (CE) 

médio

SO.OE.1. IN.2 – Conceito Preliminar de 

Curso (CPC) médio

SO.OE.1. IN.1 – Índice  Geral 

de Cursos (IGC)
INDICADOR 

SOCIEDADEPERSPECTIVA

O conceito se manteve em 3,3
O resultado ainda não foi 

divulgado pelo Inep.

O resultado ainda não foi 

divulgado pelo Inep.

O resultado ainda não foi    

divulgado pelo Inep.
RESULTADO 2020 

O Conceito Capes recebido 

não deverá ser alterado 2019 

(3,30)

Estima-se que o CE contínuo alcance o 

valor de 2,87 e que o valor  do CE faixa 

se mantenha inalterado

Estima-se que o CPC contínuo alcance 

o valor de 3,02 e o CPC faixa de 4,0

Estima-se que a Unifesspa alcance um 

IGC contínuo de 3,11 e mantenha o 

valor do IGC faixa inalterado
META 2020 
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DA.OE.2 – Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressosOBJETIVO ESTRATÉGICO 

DE.OE.2.IN.10 –

Taxa de programas 

de pós-graduação 

com avanço na 

avaliação da Capes

DE.OE.2.IN.9 – Número de 

titulados em programas de 

pós-graduação stricto 

sensu

DE.OE.2.IN.8 – Índice de 

ingressantes cotistas, pela 

etnia, em relação ao total 

de ingressantes

DE.OE.2.IN.7 – Índice 

de ingressantes 

cotistas, pela 

modalidade, em 

relação ao total de 

ingressantes

DE.OE.2.IN.6 – Índice 

de cursos de 

graduação com 

disciplinas focando 

sustentabilidade e 

ambiente

DE.OE.2.IN.5 – Índice de 

cursos de graduação com 

Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC) alinhado ao Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI)

INDICADOR 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

PropitPropitProegProegProegProeg
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

0%

Foram titulados 56 

discentes em cursos de 

Mestrado. Obs.: Não há 

titulados em cursos de 

Doutorado

Este índice  alcançou o valor 

de 39,9%

Este índice  alcançou o 

valor de 50%

Este índice  alcançou 

o valor de 100%

Este índice  alcançou o valor 

de 100%

RESULTADO

2020 

0%

Estima-se que 56

discentes sejam titulados 

em 2020 

Atingir o limite da Lei nº 

12.711/2012 (40%) e demais 

normas publicadas

Garantir a reserva de 

50% das 

vagas ofertadas nos 

processos de seleção 

para as turmas 

regulares

Manter em 100% este 

índice

Alcançar 100% de cursos com 

PPC alinhado
META 2020
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DA.OE.2 – Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressosOBJETIVO ESTRATÉGICO 

PropitPropitProeg/PropitPropitPropitPropitPropit
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

DE.OE.2.IN.17 –

Número de 

publicações de 

trabalhos docentes em 

coautoria internacional

DE.OE.2.IN.16 –

Número de citações 

internacionais de 

trabalhos docentes

DE.OE.2.IN.15 –

Percentual de egressos 

acompanhados em seu 

perfis profissional e 

socioeconômico 

DE.OE.2.IN.14 –

Número de 

projetos de 

pesquisa 

concluídos 

DE.OE.2.IN.13 –

Número de 

projetos de 

pesquisa em 

execução

DE.OE.2.IN.12 –

Número de artigos 

publicados em 

periódicos

DE.OE.2.IN.11 –

Número de bolsas 

concedidas a alunos de 

pós-graduação stricto 

sensu

INDICADOR 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

Espera-se ampliar

esse número para 

120 publicações

Estima-se em 70 o

número de citações

Acompanhar 10% dos 

egressos de  cursos de 

graduação e pós-

graduação

Estima-se que este 

número chegue a 

140 projetos 

concluídos

Estima-se que

este número  

cresça para, no 

mínimo, 179 

projetos

Espera-se publicar, 

no mínimo, 355 

artigos

Espera-se

conceder 53 bolsas
META 2020 

Não mensurado por 

falta de um extrator 

de dados

Conforme a base de 

dados Scopus,  

houve 94 citações 

para os trabalhos de 

autores/docentes da 

Unifesspa

Não houve egressos  

acompanhados pela 

Proeg ou pela Propit

Foram concluídos 

288 projetos de 

pesquisa

Foram executados 

109 projetos de 

pesquisa

Foram publicados 

479 artigos em 

periódicos 

Foram concedidas 53 

bolsas

RESULTADO 

2020
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DA.OE.2 – Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressosOBJETIVO ESTRATÉGICO 

DE.OE.2.IN.24 –

Número de cursos de 

especialização

DE.OE.2.IN.23 –

Número de 

programas de pós-

graduação stricto 

sensu

DE.OE.2.IN.22 –

Número de discentes 

diplomados na 

graduação (NDI)

DE.OE.2.IN.21 –

Número de 

discentes 

matriculados na 

graduação (AG)

DE.OE.2.IN.20 –

Número de 

discentes 

ingressantes na 

graduação (NI)

DE.OE.2.IN.19 –

Número

de vagas ofertadas 

na graduação

DE.OE.2.IN.18 –

Número de cursos 

de graduação

INDICADOR 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

PropitPropitProegProegProegProegProeg
UNIDADE 

RESPONSÁVEL  

Ofertar seis cursos

de especialização 

Não haverá alteração 

no resultado de 2019 

Estima-se que  203 

discentes sejam 

diplomados em 2020

Estima-se que

5.461 discentes 

sejam matriculados

na graduação

Estima-se que

1.605 discentes

ingressem na

graduação

Planeja-se ofertar 

1.882 vagas

Sem ampliação

prevista para 2020
META  2020

Ofertar seis cursos

de especialização 

Não haverá alteração 

no resultado de 2019 

Estima-se que  203 

discentes sejam 

diplomados em 2020

Matricularam-se na  

Unifesspa, em 2020, 

5.473 discentes de 

graduação 

Em 2020, 1.674 

discentes  

ingressaram na 

graduação 

Foram ofertadas 

1.832 vagas em 

2020

Foram ofertados 42 

cursos de graduação em 

2020

RESULTADO

2020 
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DA.OE.2 – Consolidar e expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade, e o relacionamento com egressosOBJETIVO ESTRATÉGICO 

Proeg/PropitCbiuCbiuPropitPropitPropit
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

DE.OE.2.IN.30 – Recursos 

investidos na aquisição de 

equipamentos, mobiliário e 

insumos para  laboratórios

DE.OE.2.IN.29 –

Percentual de 

incremento no número 

de obras impressas 

adquiridas 

DE.OE.2.IN.28 –

Percentual de incremento 

no número de obras digitais 

do Repositório Institucional

DE.OE.2.IN.27 – Percentual 

de campi do interior que 

possuem cursos de pós-

graduação (stricto sensu e 

lato sensu)

DE.OE.2.IN.26 Total de 

discentes efetivamente 

matriculados na pós-

graduação stricto sensu

DE.OE.2.IN.25 –

Número de novas 

vagas ofertadas em 

cursos de pós-

graduação

INDICADOR 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

O valor investido na 

aquisição de 

equipamentos, mobiliário e 

insumos para laboratórios 

deve alcançar cerca de R$ 

800 mil.

Incrementar em 10% o 

número de obras 

impressas adquiridas

Atingir 39% de incremento 

no número de obras 

digitais do RI

Estima-se que não  haverá 

incremento em  2020, 

mantendo-se em  75% a 

interiorização dos  cursos de 

pós- graduação

Estima-se que este 

número cresça para 340 

discentes

Ofertar 165 vagas 

em  cursos de pós 

graduação stricto 

sensu 30 vagas em 

cursos de pós-

graduação lato

META 2020

A Unifesspa investiu o 

montante de R$ 

322.199,00 em 

equipamentos, mobiliários 

e insumos.

O incremento no 

número de obras 

impressas adquiridas foi 

de apenas 2,21% 

O incremento no número 

de obras digitais do 

Repositório Institucional foi 

de apenas 38,89%

75% dos campi fora de sede 

possuem cursos de pós-

graduação

349 discentes foram 

matriculados em 

programas 

de pós-graduação stricto 

sensu

195 vagas foram 

ofertadas, sendo 

165 para o Stricto 

Sensu e 30 para o

Lato Sensu 

RESULTADO 2020
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DA.OE.3 – Promover e desenvolver, com excelência, a extensão e a pesquisa integradas ao ensino, voltadas para o desenvolvimento local e regional 

sustentável e equânime
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ProexProexProeg/Propit/ProexPropitPropitPropit
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

DE.OE.3.IN.36 –

Participação de docentes 

na extensão

DE.OE.3.IN.35 –

Participação 

de discentes na extensão

DE.OE.3.IN.34 –

Número de editais 

integrados de ensino, 

extensão e pesquisa

DE.OE.3.IN.33 –

Proporção de eventos 

voltados para a discussão 

de temas regionais

DE.OE.3.IN.32 –

Incremento no número de 

grupos de pesquisa ativos 

cadastrados no CNPq

DE.OE.3.IN.31 –

Proporção de 

projetos/programas de

pesquisa voltados para a 

região

INDICADOR 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

Manter em 50,50% a 

projeção para 2020

Estima-se que a 

participação de discentes 

na extensão chegue a 

8,17%

Estima-se que serão 

lançados 10 editais 

integrados

Estima-se que esse 

percentual será mantido 

inalterado

Incrementar em 10 novos 

grupos de pesquisa, 

totalizando 155 grupos de 

pesquisa ativos

Estima-se que 57% dos

projetos/ programas de 

pesquisa sejam voltados 

para a região

META 2020

73,24% do total dos 

docentes do quadro 

permanente da IES 

participaram de 

programas e projetos de 

extensão

Apenas 1,37%  do total de 

discentes da IES 

participaram de extensão

Foram lançados 17 

editais, sendo 9 da 

Proex, 3 da Propit e 5 da 

Proeg

100% dos eventos 

realizados foram voltados 

para a discussão de temas 

regionais

Foram incrementados 20 

grupos de pesquisa, 

totalizando 165 grupos 

ativos.

47,32% dos projetos/ 

projetos/programas de 

pesquisa foram voltados 

para a região

RESULTADO  

2020
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DA.OE.5 – Promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à 

atividade administrativa, fortalecendo a sustentabilidade

DA.OE.4 – Articular local, regional, nacional e 

internacionalmente o ensino, a pesquisa e a extensão
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Propit/ProexProad/SinfraPropitPropitArni
Proeg/Proex/

Propit
Proex

UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

DE.OE.5.IN.43 – Número  

de projetos de pesquisa 

e/ou extensão que tenham 

por objetivo (geral ou 

específicos) a promoção 

da sustentabilidade

DE.OE.5.IN.42 –

Número de projetos ou 

iniciativas voltados à 

promoção de logística 

sustentável 

implementados ou em 

implementação

DE.OE.5.IN.41 –

Número  de 

proteções de 

conhecimento 

requeridas

DE.OE.5.IN.40 –

Número de eventos 

e oficinas de P&D 

realizadas ou 

patrocinadas pela 

Instituição

DE.OE.4.IN.39 – Número 

de acordos e convênios de 

cooperação internacional 

com vistas à promoção de 

oportunidades em ensino, 

pesquisa e extensão

DE.OE.4.IN.38 –

Número de 

parcerias firmadas 

em ensino, 

pesquisa e 

extensão

DE.OE.4.IN.37 –

Proporção de 

ações de 

extensão 

dirigidas a 

escolas públicas

INDICADOR

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

Planeja-se realizar 63 

projetos com este objetivo

Planeja-se realizar 

quatro projetos ou 

iniciativas com essa 

finalidade

Não há previsão 

de alteração no 

número de 

proteções 

requeridas

Não se prevê 

alteração nesse 

número

Não haverá

celebração de acordos

e/ou convênios com

esta finalidade

Espera-se firmar 

54 parcerias com 

essa finalidade

Estima-se que

este percentual

alcance 55,55%

do total das

ações em 2020

META 2020

Foram realizados 37 

projetos de pesquisa e/ou 

extensão com este 

objetivo, sendo 26 

promovidos pela Proex e 

11 pela Propit

A Sinfra realizou 5 

projetos ou iniciativas 

voltados à promoção 

de logística 

sustentável. A Proad 

não realizou ações 

dessa natureza

6 proteções de 

conhecimento 

foram requeridas

Foram realizados 2 

eventos

Conforme previsto, não 

houve acordo/convênios 

firmados

133 parcerias 

firmadas

Apenas 34,61% 

das ações de 

extensão 

realizadas foram 

dirigidas a 

escolas públicas

RESULTADO

2020
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DA.OE.6 – Fortalecer e diversificar as iniciativas de assistência, integração estudantil, acessibilidade, promoção e respeito à diversidade, com vistas à 

permanência dos discentes, mobilizando todas as áreas da Unifesspa
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

DE.OE.6.IN.49 – Percentual de 

alunos com deficiência matriculados 

em relação ao número total de alunos 

matriculados na graduação

DE.OE.6.IN.48 –

Índice de retenção 

dos cursos de 

graduação

DE.OE.6.IN.47 – Índice 

de evasão dos cursos 

de graduação

DE.OE.6.IN.46 –

Proporção de discentes 

atendidos em relação ao 

total de discentes com 

direito a auxílios

DE.OE.6.IN.45 – Taxa 

de sucesso da 

assistência estudantil

DE.OE.6.IN.44 – Taxa 

de sucesso na 

graduação (TSG)
INDICADOR

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

NaiaProegProegProexProexProeg
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Estima-se que esse percentual 

alcance 2,50% do total de 

matriculados na graduação

Reduzir a retenção 

para 70%

Estima-se um índice na 

ordem de 18,00%

Espera-se atender, no 

mínimo, a 35% dos 

discentes de graduação 

que têm direito a 

auxílios

Elevar a TSG da 

assistência estudantil 

para 40%

Elevar a TSG para 

15%
META 2020

2,36% dos discentes  matriculados 

eram discentes com deficiência

A retenção nos 

cursos de graduação 

alcançou o índice  de 

79,08%

A evasão nos cursos de 

graduação alcançou o 

índice  de 23%

Do total de discentes 

de graduação que têm 

direito a auxílios, 

24,71%  receberam 

algum tipo de apoio 

social em 2020

A TSG da assistência 

assumiu o valor de 

54,13% em 2020

A TSG da Unifesspa 

em 2020 assumiu o 

valor de 11,18%
RESULTADO 2020
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DA.OE.6 – Fortalecer e diversificar as iniciativas de assistência, integração estudantil, acessibilidade, promoção e respeito à diversidade, com vistas à 

permanência dos discentes, mobilizando todas as áreas da Unifesspa
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

DE.OE.6.IN.54 – Índice 

de recursos não 

executados por ação 

orçamentária

DE.OE.6.IN.53 – Proporção 

de cursos de graduação com 

atividades curriculares 

focando as diversidades 

sexual e de gênero

DE.OE.6.IN.52 – Proporção 

de cursos de graduação 

com atividades curriculares 

focando a educação das 

relações étnico-raciais 

DE.OE.6.IN.51 –

Recursos investidos 

na aquisição de 

equipamentos de 

acessibilidade

DE.OE.6.IN.50 – Percentual de alunos com 

deficiência contemplados com auxílios para 

aquisição de material pedagógico e\ou recursos e 

equipamentos de tecnologias assistivas em 

relação ao número total de alunos que necessitam 

de auxílios

INDICADOR

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICOPERSPECTIVA

SeplanNuadeNuadeNaiaNaia
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Estima-se que este 

índice seja reduzido 

para 1,19% 

Estima-se que 33% dos 

cursos de graduação 

atendam à descrição do 

indicador

Estima-se que 85% dos 

cursos de graduação 

atendam à descrição do 

indicador

Alocar R$80.000,00 

na aquisição desses 

equipamentos

Estima-se que 11,43% dos discentes com 

deficiência sejam contemplados com auxílios
META 2020

Somente 1,19% do 

volume orçamentário 

não foi executado

29% apenas dos cursos de 

graduação atenderam à 

descrição do indicador

83% apenas dos cursos de 

graduação atenderam à 

descrição do indicador

Foram alocados 

apenas R$  7819,99 

na aquisição desses 

equipamentos 

13,28% dos discentes  com deficiência foram 

contemplados com auxílios
RESULTADO 2020 
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DA.OE.7 – Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadoresOBJETIVO ESTRATÉGICO 

DE.OE.7.IN.59 – Índice de 

metas do PDI atingidas no 

período

DE.OE.7.IN.58 – Aluno 

equivalente 

de graduação

DE.OE.7.IN.57 – Montante de 

recursos extraorçamentários 

alocados em programas e projetos 

da Instituição

DE.OE.7.IN.56 – Taxa de 

recursos adicionais

DE.OE.7.IN.55 – Índice de 

empenhos liquidados
INDICADOR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPERSPECTIVA

SeplanProegSeplanSeplanSeplan
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Estima-se que 100% das 

metas estabelecidas para 2020 

sejam atingidas

Estima-se que o valor deste 

indicador corresponda a 

5.799,683

Estima-se que R$12.639.317,12 

sejam arrecadados de forma 

adicional

Estima-se que 50,84% dos 

recursos da Unifesspa 

sejam captados de forma 

adicional

Estima-se que 91,20% dos

empenhos sejam liquidados
META 2020 

Apenas 53% das metas foram 

atingidas, 5% não foram 

estimadas, 9% não foram 

mensuradas e 33% das metas 

não foram atingidas

O valor deste indicador 

correspondeu a 5799,683

Foram arrecadados, de forma 

adicional, R$ 12.639.317,12 

50,84% dos recursos da 

Unifesspa foram captados 

de forma adicional

Foram liquidados 91,20% 

dos empenhos realizados
RESULTADO 2020 
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DA.OE.8 – Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativaOBJETIVO ESTRATÉGICO 

DE.OE.8.IN.66 –

Índice de 

capacitação do 

corpo técnico-

administrativo 

(ICCTA)

DE.OE.8.IN.65 –

Percentual de 

atendimento a 

recomendações 

emitidas pela avaliação 

institucional interna e 

externa 

DE.OE.8.IN.64 –

Percentual de 

atendimento a demandas 

emitidas por órgãos de 

controle externo e 

interno

DE.OE.8.IN.63 –

Índice integrado de 

governança e 

gestão públicas 

(IGG)

DE.OE.8.IN.62 –

Capacidade de 

resposta às 

demandas da 

Ouvidoria

DE.OE.8.IN.61 –

Número de 

licitações 

realizadas com 

critérios 

sustentáveis

DE.OE.8.IN.60 –

Taxa de 

unidades com 

plano de gestão 

alinhado ao PDI

INDICADOR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPERSPECTIVA

ProgepDiaviAudinSeplan OuvidoriaProadSeplan 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Alcançar a 

participação de 

100% dos TAEs nos 

cursos de 

capacitação do PAC

Alcançar 85% de

atendimento 

(exclusive as 

recomendações que   

dependem de 

orçamento)

Buscar o atendimento de 

100% das demanda

Espera-se alcançar 

um IGG de 39%, 

ficando entre as 20 

melhores Ifes em

índice de 

governança, no 

exercício

Estima-se que 95% 

das demandas 

encaminhadas à 

Ouvidoria sejam 

respondidas no 

exercício

Estima-se que 79 

licitações/ 

contratações sejam 

realizadas com 

critérios 

sustentáveis

Espera-se 

alcançar

40% das 

unidades

META 2020

A participação  

correspondeu à 

46,45% do total de 

TAEs

Não

mensurado

54% das demandas foram 

atendidas 

Não

mensurado

99,65% das 

demandas foram 

respondidas

Foram realizadas 

83 licitações/ 

contratações com 

critérios 

sustentáveis

Não

mensurado

RESULTADO    

2020
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DA.OE.9 – Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à 

diversidade e à liberdade de cátedra
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ProegProgepProgepProgepUNIDADE RESPONSÁVEL 

DE.OE.9.IN.70 – Contingente 

docente participante do programa 

de formação continuada

DE.OE.9.IN.69 – Índice de fixação de 

docentes doutores

DE.OE.9.IN.68 – Índice de qualificação 

do corpo técnico-administrativo (IQCTA)

DE.OE.9.IN.67 – Índice de 

qualificação do corpo docente (IQCD)
INDICADOR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPERSPECTIVA

Ampliar a fixação para 97,00%Ampliar a fixação para 97,00%
Não há previsão de alteração do valor 

do IQCTA
Elevar o valor do IQCD para 4,35META 2020

250 docentes participaram do 

programa de formação 

continuada 

Este índice correspondeu a 96,79%Este índice correspondeu a 1,99%Este índice correspondeu A 4,46%RESULTADO 2020
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DA.OE.10 – Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno 

funcionamento da Unifesspa
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

DE.OE.10.IN.75 – Índice geral 

de digitalização de serviços 

prestados

DE.OE.10.IN.74 – Percentual 

concluído dos projetos do Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação 

e Comunicação (PDTIC) 

DE.OE.10.IN.73 – Índice de 

área anual construída 

reformada

DE.OE.10.IN.72 – Índice de 

área anual construída 

adicionada

DE.OE.10.IN.71 – Área 

física total
INDICADOR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPERSPECTIVA

CticCticSinfraSinfraSinfra
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

Planeja-se disponibilizar 80% 

dos serviços prestados

Planeja-se concluir 60% do PDTIC 

até 2020

9,5% do total da área 

construída existente 

deverão ser reformados

20% do total da área 

construída existente 

deverão ser adicionados

Sem previsão de 

expansão da área 

física total
META 2020 

Foram disponibilizados, por 

meios digitais, 82,17% dos 

serviços prestados 

Foram concluídos 40,57% dos 

projetos do PDTIC 

Este índice correspondeu a 

16,65%

Este índice correspondeu a 

18,11%

A área física totalizou  

825.803,32 m2RESULTADO 2020 
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DA.OE.11 – Dinamizar a comunicação interna e externa das 

atividades e conquistas acadêmicas e administrativas

DA.OE.10 – Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e 

tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir 

o pleno funcionamento da Unifesspa
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

AscomAscomCticSinfraUNIDADE RESPONSÁVEL 

DE.OE.11.IN.79 – Homepage e 

redes sociais atualizadas – número 

de publicações/inserções

DE.OE.11.IN.78 – Índice de 

publicação positiva na mídia digital 

(sites e blogs)

DE.OE.10.IN.77 – Índice de digitalização de 

serviços prestados relacionados às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão 

DE.OE.10.IN.76 – Índice de 

ambientes com adequação 

à acessibilidade
INDICADOR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPERSPECTIVA

Incrementar em 5% o número de 
publicações/ inserções veiculadas na 

homepage e em redes sociais em 

relação a 2019

Alcançar índice ≥ 90%
Estima-se que esse percentual será mantido 

em 70% em 2020

40% dos ambientes se

encontrarão adequados
META 2020 

Foram feitas 3.731 publicações  

na homepage e em redes sociais

94,26% das notícias veiculadas  na 

mídia digital sobre a Unifesspa 

possuíram enfoque positivo ou 

neutro

Foram disponibilizados 82,81% do total dos 

serviços prestados às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão

Este índice alcançou 38% 

do total dos ambientes a 

serem adequados
RESULTADO 2020 




