
META INSTITUCIONAL INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL
PERIODICIDADE

META EM 
VIGOR

MEDIÇÃO OBSERVAÇÕES

EN-1 Instituir Programa Permanente de Pós-
Graduação Lato Sensu

Quantidade de cursos de
pós-graduação lato sensu
ofertados anualmente

COEDUC Anual 6 6

Quantidade de novos cursos 
de pós-graduação lato sensu
lançados anualmente

COEDUC Bianual 2 0

EN-2 Aumentar o número de membros/as e 
servidores/as do MPU capacitados/as

Taxa de Capacitações de 
Ensino Realizadas

COEDUC Quadrimestral
5% acima das 
ofertadas em 

2020
N/A

Meta a ser aferida ao final do primeiro quadrimestre de 
2021

Taxa de membros/as
capacitados/as

COEDUC Quadrimestral
5% acima das 
ofertadas em 

2020
N/A

Meta a ser aferida ao final do primeiro quadrimestre de 
2021

Taxa de servidores/as
capacitados/as

COEDUC Quadrimestral
15% acima das 
ofertadas em 

2020
N/A

Meta a ser aferida ao final do primeiro quadrimestre de 
2021

Taxa de capacitados/as
por polo e na sede

COEDUC Quadrimestral 25% N/A
Meta a ser aferida ao final do primeiro quadrimestre de 

2021
Taxa de capacitados/as
por ramo

COEDUC Quadrimestral 25% N/A
Meta a ser aferida ao final do primeiro quadrimestre de 

2021
EN-3: Garantir que as atividades de ensino 
observem a perspectiva de um mundo 
intercultural, dinâmico e interconectado

Quantidade de ações
em cooperação que
observem a perspectiva

COEDUC Anual 10 10

EN-4: Incrementar a formação continuada 
dos/as docentes

Quantidade de docentes que
participaram de ações de
formação promovidas pela
ESMPU

COEDUC Semestral 100 89

EN-5: Ampliar o uso de metodologias 
participativas nas atividades de ensino

Taxa de projetos
pedagógicos que utilizam
metodologias participativas

COEDUC Semestral 10% 18%

EN-6: Promover a equidade de gênero e raça 
na composição do corpo acadêmico

Taxa de execução das
atividades planejadas

COEDUC Semestral 30% 0%

EN-7: Aumentar o número de docentes 
visitantes multidisciplinares e com atuação 
social relevante e conectada

Quantidade de docentes
visitantes multidisciplinares
nas atividades acadêmicas

COEDUC Anual 1 33

EN-8: Estimular a realização de atividades de 
interlocução interinstitucional e com a 
sociedade civil nos Cursos de Ingresso e 
Vitaliciamento (CIVs), buscando alinhamento 
com o PDI da ESMPU

Taxa da carga horária por CIV
destinada à interlocução
interinstitucional e com
a sociedade civil

COEDUC
Quando realizado 

o CIV
10% 20%
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EN-9: Propor módulos curriculares comuns 
aos 4 (quatro) ramos nos Cursos de Ingresso 
e Vitaliciamento (CIVs)

Taxa de execução
das atividades planejadas

COEDUC Trimestral X N/A

EN-10: Garantir que o planejamento 
acadêmico contemple as necessidades de 
capacitação, as características
regionais e que respeite a diversidade 
cultural

Taxa de atividades realizadas
que consideraram as 
necessidades de capacitação 
regionais

COEDUC Semestral 40% 0%

Coeficiente de atividades que 
considerem as características 
regional e de diversidade 
cultural no planejamento 
pedagógico

COEDUC Semestral 1 3

EN-11: Incrementar a quantidade de 
atividades voltadas ao desenvolvimento de 
competências comportamentais
e atitudinais

Quantidade de atividades
realizadas voltadas a
desenvolver competências
comportamentais e atitudinais

COEDUC Semestral 10 47

EN-12: Desenvolver programa de atividades 
acadêmicas voltadas
a preparar para a atuação em cenário 
internacional

Quantidade de atividades
acadêmicas realizadas para
a preparação da atuação em
cenário internacional

COEDUC Semestral 12 1

EN-13: Articular com os ramos do MPU e 
escolas de governo atividades acadêmicas 
sobre a temática Gestão Pública

Quantidade de atividades
acadêmicas de ensino
envolvendo a temática
Gestão Pública

COEDUC Semestral 20 21

PE-1: Fomentar pesquisas de campo com o 
uso de metodologias participativas e 
transdisciplinares, incorporando, quando 
necessário, os conhecimentos das 
comunidades tradicionais

Taxa de pesquisas com o uso
de metodologias participativas 
e transdisciplinares

DIDEC Anual X N/A

Taxa de participação das
comunidades tradicionais nas 
pesquisas que as afetem

DIDEC Anual 100% 0%

PE-2: Garantir que os projetos de pesquisas 
objetivem alcançar impacto social e 
institucional

Taxa de projetos de pesquisas 
cujos resultados sejam 
avaliados com conceito “bom” 
ou superior no quesito 
“impacto social”

DIDEC Anual 80% 0%

Taxa de projetos de pesquisas 
cujos resultados sejam 
avaliados com conceito “bom” 
ou superior no quesito 
“impacto institucional”

DIDEC Anual 80% 0%
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PE-3: Fortalecer a Câmara de 
Desenvolvimento Científico como centro do 
pensar acadêmico da ESMPU,
articulando atividades de ensino, pesquisa e 
extensão

Quantidade de ações efetivas 
para o fortalecimento da 
Câmara

DIDEC Anual 3 -

PE-4: Instituir uma política editorial que 
qualifique a ESMPU como produtora de 
conhecimento técnico-científico

Taxa de execução do projeto DIDEC Anual 100% 50%

PE-5: Aprimorar o Periódico da ESMPU, 
buscando alcançar a classificação 
Qualis/CAPES B1 ou superior

Taxa de execução do projeto DIDEC Anual 25% 20%

PE-6: Constituir o mestrado profissional 
próprio

Taxa de execução do projeto COEDUC Anual 50% 5%

PE-7: Fomentar a constituição de redes 
internacionais de pesquisa, vinculadas aos 
grupos de pesquisa

Quantidade de novas 
pesquisas desenvolvidas a 
partir de acordos de 
cooperação com entidades 
internacionais

DIDEC Anual 1 0

PE-8: Apoiar a apresentação dos trabalhos de 
pesquisa em eventos nacionais e 
internacionais de excelência

Quantidade de apresentações 
de trabalhos científicos em 
eventos nacionais e 
internacionais

DIDEC Anual X N/A Meta a ser aferida ao final de 2021

PE-9: Viabilizar o intercâmbio entre 
pesquisadores/as da ESMPU e dos sistemas 
de justiça nacional e internacional

Quantidade
de intercâmbios

DIDEC Anual X N/A Meta a ser aferida ao final de 2021

EX-1: Realizar projetos de extensão 
dedicados a temas globais

Quantidade de atividades de 
extensão voltadas a temas 
globais

COEDUC Anual 10 32

EX-2: Estabelecer programas de extensão 
dedicados a temas relevantes articulados 
com os projetos de pesquisa

Quantidade de atividades
de extensão articuladas com
os projetos de pesquisa

COEDUC Anual 8 1

EX-3: Estabelecer ações de extensão 
articuladas com as áreas de coordenação 
temática dos ramos para a promoção de 
direitos fundamentais

Quantidade de atividades
de extensão articuladas com 
as áreas temáticas dos ramos

COEDUC Anual 10 9

EX-4: Garantir que o planejamento das 
atividades de extensão, em âmbito local e 
regional, valorize as especificidades culturais

Coeficiente de atividades que 
considerem
especificidades culturais no 
planejamento pedagógico

COEDUC Semestral 1 3
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EX-4: Garantir que o planejamento das 
atividades de extensão, em âmbito local e 
regional, valorize as especificidades culturais Taxa de atividades realizadas 

que consideraram as
especificidades culturais

COEDUC Semestral 40% 3,57%

EX-5: Garantir a participação das 
comunidades locais e regionais
no planejamento e desenvolvimento de 
atividades de extensão

Número total de atividades 
desenvolvidas com 
participação das comunidades 
locais e regionais

COEDUC Anual 6 0

EX-6: Buscar a participação de organismos e 
instituições internacionais em atividades de 
extensão

Quantidade de atividades
de extensão com participação 
de docente de instituição 
internacional

COEDUC Anual 3 1

EX-7: Desenvolver com a comunidade 
atividades de extensão na temática de 
Direitos Humanos

Quantidade de atividades de 
extensão com a temática 
Direitos Humanos

COEDUC Semestral 6 12

EX-8: Promover a publicação de anais de 
atividades de extensão

Quantidade de publicações de 
atividades de extensão 
realizadas

COEDUC Anual 1 0

GE‑1: Redesenhar o processo de 
planejamento acadêmico com vistas a elevar 
a participação social

Taxa de execução do projeto 
de redesenho do
planejamento acadêmico

COEDUC Trimestral X N/A

Quantidade de ampliação da 
diversidade de segmentos 
sociais estratégicos 
participando do planejamento

COEDUC Anual 1 0

Taxa de aumento da 
participação social no 
planejamento acadêmico,
por segmento

COEDUC Anual X N/A Meta a ser aferida ao final de 2021

GE-2: Garantir a execução do PDI com a 
distribuição proporcional do orçamento para 
execução de ensino, pesquisa, extensão

Taxa do planejamento
orçamentário para ensino,
pesquisa e extensão

ASSAG Anual X N/A Meta a ser aferida ao final de 2021

Taxa de eficácia na execução 
orçamentária para cada área

ASSAG Anual

P-70% 0

EN-90% 90,27%

EX-90% 94,39%
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GE-3: Aprimorar mecanismos de 
acompanhamento e avaliação de ações de 
ensino, pesquisa, extensão e 
internacionalização da ESMPU

Taxa de execução do projeto 
de melhoria de mecanismos 
de acompanhamento e 
avaliação de ensino e 
extensão

COEDUC Trimestral 100% 85%

Implementação do processo de produção de
Relatório de indicadores de atividades acadêmicas;
- Inclusão do escopo do ESMPU Digital a revisão e
melhoria do sistema de avaliação acadêmica
(Projeto aprovado e Termo de Abertura de Projeto
assinado)
- Após o desenvolvimento das melhorias de sistema,
considerar-se-á a meta atingida. 

Taxa de execução do projeto
de acompanhamento e
avaliação de pesquisa

DIDEC Trimestral 100% 50%

Não foi desenvolvido um sistema pela ESMPU, e, para não 
manter o controle por planilhas, foi contratada a empresa 
Mettzer, que dispõe de módulo para inserir dados de 
acompanhamento da pesquisa. No entanto, não há a 
interoperabilidade ideal se fosse um produto interno, e os 
dados alimentados não são objeto de informação para 
serem disponibilizados em plataforma na nuvem. 

Taxa de execução do projeto
de implementação de 
mecanismos de 
acompanhamento e avaliação
da comunicação científica

DIDEC Trimestral 50% 50% Foi contratada a plataforma OJS

GE-4: Estabelecer uma política de inovação 
em processos, serviços e produtos

Indicativo de inovações ASSEIN Anual 2 7

GE-5: Viabilizar a evolução das soluções de 
Tecnologia de Informação e Comunicação

Taxa de execução das soluções 
da TI alinhadas ao PDI

STI Semestral 50% 70,50%

GE-6: Sistematizar a Gestão do 
Conhecimento na ESMPU

Taxa de execução do Projeto 
de Sistematização da Gestão 
do Conhecimento

DIGI Trimestral 40% 0%

GE-7: Garantir a acessibilidade das ações da 
ESMPU

Taxa de execução do 
programa de acessibilidade

COEDUC Trimestral 60% 60%

 - Atuação de intérprete de libras em atividades
acadêmicas;
- Instrução do processo de contratação de
legendagem de videoaulas (aguarda autorização do
Diretor-Geral para prosseguimento)
- Instrução processual para renovação do cotnrato
de infraestrutura, com prioridade para itens
garantidores de acessibilidade em todas as
atividades acadêmicas. 
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GE-8: Aprimorar continuamente os processos 
de comunicação

Taxa de autoavaliação
institucional – satisfação com 
os processos de comunicação

SECOM Anual 75% -

O indicador é aferido por meio da avaliação institucional 
coordenada pela Comissão Própria de Avaliação. A 
pesquisa ocorreu em fevereiro deste ano referente a 
2020 e o resultado ainda não foi divulgado. Assim, tão 
logo seja publicizado, o indicador em questão será 
atualizado.

GE-9: Garantir o atendimento eficiente ao 
público

Taxa de execução
do programa de melhoria
de atendimento ao público

COEDUC Trimestral 70% 50%

Adoção de inicativas que melhoraram o atendimento
ao público, conferindo agilidade e precisão:
 - categoriação de demandas e respostas;
 - melhoria nos canais de comunicação
sistematizados (Sistema Integra);
 - fornecimento de celular institucional, que permite
a continuidade do atendimento docente em caso de
ausência do servidor que iniciou o atendimento;
 - Inclusão do escopo do ESMPU Digital a
integração dos canais de comunicação
sistemarizados (Sistema Integra) com o serviço de
whatsapp (a integração com o whatsapp - atual
ferramenta de comunicação mais eficaz, permitirá o
alcance da meta. 

Taxa de autoavaliação 
institucional –
Eixo 3 - Corpo Social

COEDUC Anual 70% -

O indicador é aferido por meio da avaliação institucional 
coordenada pela Comissão Própria de Avaliação. A 
pesquisa ocorreu em fevereiro deste ano referente a 
2020 e o resultado ainda não foi divulgado. Assim, tão 
logo seja publicizado, o indicador em questão será 
atualizado.


