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Missão A Escola de Ciências tem como missão gerar, difundir e aplicar conhecimento no âmbito das Ciências Exactas e da Natureza e domínios afins, contribuindo para a afirmação da missão da Universidade, baseada no exercício da

liberdade intelectual, na promoção da excelência, no reconhecimento do mérito e no estímulo à criatividade e inovação como factores de crescimento, desenvolvimento sustentável e bem-estar.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1  - Racionalizar, valorizar, expandir e internacionalizar a oferta formativa da Escola, quer ao nível da graduação quer ao nível da pós-graduação, orientada para novos públicos e para a investigação.

OE 2  - Consolidar a Escola como centro de produção de saber e espaço de talento e criatividade, com reconhecimento e atratividade internacionais.

OE 3  - Reforçar a articulação entre os projetos de ensino, investigação e de prestação de serviços e a interação com a sociedade, em termos qualitativos e quantitativos.

OE 4  - Reforçar os sistemas de avaliação e de gestão da qualidade, promover a ética académica e assumir opções e práticas sustentáveis.

OE 5  - Garantir a eficiência da gestão e serviços, adaptando-os às novas exigências da gestão universitária.

Objetivos Operacionais (OO) OE Indicador Resultado 2018 Meta 2019 Peso

Concretização

DesvioTaxa de
realização

Classificação

Superou Atingiu Não
Atingiu

Eficácia : 33,00%

OP 1 - Consolidar a oferta de graduação e pós-graduação da Escola. OE 1,OE 2,OE 3 15,00%

Cursos da ECUM (C1+C2+C3). 36 36 30,00%

Alunos imputados (C1+C2+C3). 2640 2640 35,00%

Alunos em cursos da ECUM (C1+C2+C3). 1850 1900 35,00%

OP 2 - Captação de estudantes estrangeiros em cursos de pós-graduação. OE 1,OE 2 5,00%

Alunos estrangeiros 90 100 100,00%

OP 3 - Integrar redes internacionais de ensino e investigação. OE 1,OE 2,OE 3 10,00%

Protocolos internacionais para apoio aos projetos de ensino e investigação (incluindo co-tutelas, parcerias, etc.). 28 30 100,00%

OP 4 - Divulgar e projetar a Escola no tecido escolar e empresarial e desenvolver
atividades que induzem a valorização social e económica dos projetos de ensino e de
investigação.

OE 3 15,00%

Iniciativas no âmbito da transferência de tecnologia. 1 2 20,00%

Ações de divulgação da oferta educativa e de comunicação de ciência junto das escolas de Ensino Pré-escolar, Básico e
Secundário. 28 30 40,00%

Ações de divulgação de ciência junto da comunidade em geral. 49 50 40,00%

OP 5 - Promover a internacionalização da produção científica da Escola. OE 2 25,00%

Publicações em co-autoria com parceiros internacionais. 343 350 15,00%

Patentes e artigos em revistas científicas. 519 530 15,00%

Projetos de I&D financiados por programas internacionais. 20 25 30,00%

Captação de financiamento competitivo. 2.91 M€ 3.50 M€ 40,00%

OP 6 - Promover as sinergias pedagógicas e científicas da Escola. OE 3 15,00%

Projetos pedagógicos em parceria. 32 35 60,00%

Eventos científicos nacionais/internacionais organizados/co-organizados pela ECUM. 62 65 40,00%

OP 7 - Reforçar a eficácia da graduação e pós-graduação. OE 1 15,00%

Teses de doutoramento concluídas na ECUM. 16 20 30,00%

Teses de doutoramento concluídas em parceria. 25 30 30,00%

Dissertações de mestrado concluídas na ECUM. 170 180 20,00%

Licenciaturas concluídas na ECUM. 320 330 20,00%

Eficiência : 33,00%

OP 8 - Promover a eficiência administrativa e técnica. OE 4,OE 5 50,00%

Formação dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. 359 500 50,00%

Apoio administrativo da ECUM. 0 70% 50,00%

OP 9 - Melhorar os sistemas de comunicação interna e externa. OE 3,OE 5 50,00%

Página Web da ECUM atualizada 1 1 50,00%

Presença da ECUM nas redes sociais. 15% 10% 50,00%

Qualidade : 34,00%

OP 10 - Reforçar as condições de bem-estar e segurança na ECUM. OE 4,OE 5 90,00%

Bem-estar dos utentes no edifício da ECUM no campus de Gualtar. 20 0 40,00%
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Qualidade do ar no edifício da ECUM no campus de Gualtar. 4 0 40,00%

Higiene e segurança na ECUM. 4.500,00€ 15.000,00€ 20,00%

OP 11 - Reforçar a interacção com os Alumni da ECUM, em articulação com a
Reitoria. OE 3 10,00%

Alumni da ECUM. 6 10 100,00%
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INDICADORES MÉTRICAS DESCRIÇÃO DO INDICADOR FONTE DE VERIFICAÇÃO

Cursos da ECUM (C1+C2+C3). Número de cursos da ECUM (C1+C2+C3). Mede a oferta educativa da ECUM. Relatório de actividades da ECUM

Alunos imputados (C1+C2+C3). Nº de alunos imputados (C1+C2+C3). Mede o número de alunos imputados à ECUM. Reitoria e o relatório de actividades da ECUM.

Alunos em cursos da ECUM (C1+C2+C3). Número de alunos em cursos da ECUM (C1+C2+C3). Mede a variação do número de alunos inscritos em cursos da ECUM. Reitoria e o relatório de actividades da ECUM.

Alunos estrangeiros Número de alunos estrangeiros inscritos em cursos da ECUM. Mede o número de alunos estrangeiros em cursos da ECUM (não integra alunos em programas de mobilidade). Reitoria, SAUM e o relatório de actividades da ECUM.

Protocolos internacionais para apoio aos projetos de ensino e investigação (incluindo
co-tutelas, parcerias, etc.).

Número de protocolos internacionais para apoio aos projetos de
ensino e investigação (incluindo co-tutelas, parcerias, etc.). Mede a capacidade de formalizar parcerias de ensino e investigação com instituições internacionais. Relatório de Auto-avaliação do Conselho Pedagógico e da

ECUM.

Iniciativas no âmbito da transferência de tecnologia. Número de spinoffs e startups criadas. Mede o envolvimento da ECUM com a indústria e os serviços. Relatório da ECUM.

Ações de divulgação da oferta educativa e de comunicação de ciência junto das
escolas de Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário. Número de ações  produzidas pela ECUM. Mede a capacidade de implementar ações que visem a promoção externa da ECUM junto do público escolar. Relatório de atividades da ECUM.

Ações de divulgação de ciência junto da comunidade em geral. Número de ações produzidas pela ECUM. Mede a capacidade de implementar ações que visem a promoção da  oferta educativa e do conhecimento científico da ECUM junto da comunidade
em geral. Relatório de atividades da ECUM

Publicações em co-autoria com parceiros internacionais. Número de publicações referenciadas na  SCOPUS Mede a capacidade de investigar e publicar com parceiros internacionais. Relatórios de atividades dos Centros e da ECUM.

Patentes e artigos em revistas científicas. Número de patentes e artigos referenciadas na base de dados
SCOPUS. Número de patentes e artigos referenciadas na base de dados SCOPUS. Relatórios de atividades dos centros e da ECUM.

Projetos de I&D financiados por programas internacionais. Número de projetos de I&D em programas Internacionais. Mede o reconhecimento internacional da investigação da ECUM. Relatório de atividades dos Centros de Investigação e da
ECUM.

Captação de financiamento competitivo. Valor anual para a UMinho proveniente de projetos de I&D
nacionais e internacionais. Mede a capacidade de captação de financiamento competitivo para a investigação científica. Relatórios de atividades dos centros e da ECUM.

Projetos pedagógicos em parceria. Número de projetos pedagógicos com outras UOEI ou
instituições externas. Mede o envolvimento da ECUM em projetos pedagógicos transversais. Relatório de Atividades da ECUM.

Eventos científicos nacionais/internacionais organizados/co-organizados pela ECUM. Número de eventos científicos organizados pela ECUM. Mede o reconhecimento da comunidade científica e a capacidade da ECUM de organizar eventos científicos nacionais e internacionais. Relatório de atividades dos centros e da ECUM.

Teses de doutoramento concluídas na ECUM. Número de diplomados em ciclos de estudos C3. Mede a eficácia da oferta formativa ao nível de C3. Relatório de atividades da ECUM.

Teses de doutoramento concluídas em parceria.
Número de diplomados em ciclos de estudos C3 da ECUM com
co-orientação externa ou diplomados em outras instituições com
co-orientação de membros da ECUM.

Mede o reconhecimento externo da capacidade da ECUM para formação a nível de C3. Relatório de atividades das sub-unidades da ECUM.

Dissertações de mestrado concluídas na ECUM. Número de diplomados em ciclo de estudos C2. Mede a eficácia da oferta formativa ao nível de C2. Relatório de atividades da ECUM.

Licenciaturas concluídas na ECUM. Número de diplomados em ciclo de estudos C1. Mede a eficácia da oferta formativa ao nível de C1. SAUM e Relatório de Atividades da ECUM.

Formação dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. Número de horas frequentadas pelos trabalhadores em acções
de formação. Mede a motivação dos trabalhadores para o desenvolvimento das suas competências profissionais. Relatório de atividades da ECUM.

Apoio administrativo da ECUM.
Grau de satisfação de estudantes, docentes, investigadores e
trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão da ECUM
avaliado com base nos resultados de inquéritos a efetuar.

Mede a adequação do modelo de apoio administrativo iniciado em 2019. Inquéritos a realizar em 2020.

Página Web da ECUM atualizada Página Web da ECUM  atualizada (1)/não atualizada (0) Mede a existência de um portal web atualizado, que funcione como plataforma base para difusão de informação relevante sobre projetos de
ensino, investigação e interação com a sociedade, dirigida a públicos internos e externos à UM. Presidência da ECUM.

Presença da ECUM nas redes sociais. Percentagem de aumento do total de seguidores das redes
sociais (Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter).

Mede a capacidade de garantir um posicionamento e crescimento qualitativo e sustentado da ECUM nas redes sociais (Facebook, Instagram,
LinkedIN, Twitter). Relatório de atividades da ECUM.

Bem-estar dos utentes no edifício da ECUM no campus de Gualtar. Número de queixas relativas à qualidade do ar no edifício 6. Mede o grau de bem-estar dos utentes da ECUM. Presidência da ECUM.

Qualidade do ar no edifício da ECUM no campus de Gualtar.
Número de inconformidades com a legislação em vigor
reportadas em relatórios periódicos produzidos por entidades
externas credenciadas.

Monitoriza a qualidade do ar no edifício da ECUM. Relatórios fornecidos pelas entidades externas.

Higiene e segurança na ECUM. Verba dispendida pela ECUM para melhoria das condições de
higiene e segurança nos edifícios da ECUM. Mede o esforço financeiro efetuado pela ECUM na melhoria das condições de higiene e segurança. Presidência da ECUM.

Alumni da ECUM. Número de atividades da ECUM com participação ativa de
Alumni. Mede o grau de interação com a comunidade de ex-estudantes, promovendo as suas relações académicas, profissionais e afetivas com a ECUM. Relatório de atividades dos departamentos e da ECUM.
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RECURSOS HUMANOS

Designação Efetivos Efetivos Realizado Efetivos Desvio ETI ETI Realizado ETI Desvio

Técnico Superior (CRP) 1 n.a. n.a. 1,00 n.a. n.a.

Técnico Superior (CRP) 1 n.a. n.a. 1,00 n.a. n.a.

Assistente Técnico CRP) 3 n.a. n.a. 3,00 n.a. n.a.

Assistente Técnico (CRP) 3 n.a. n.a. 3,00 n.a. n.a.

Pessoal Carreira Geral 31 n.a. n.a. 31,00 n.a. n.a.

Assistente Operacional 3 n.a. n.a. 3,00 n.a. n.a.

Assistente Técnico 15 n.a. n.a. 15,00 n.a. n.a.

Técnico Superior 13 n.a. n.a. 13,00 n.a. n.a.

Pessoal Informática 4 n.a. n.a. 4,00 n.a. n.a.

Especialista de Informática 1 n.a. n.a. 1,00 n.a. n.a.

Técnico de Informática 3 n.a. n.a. 3,00 n.a. n.a.

Pessoal Dirigente 1 n.a. n.a. 1,00 n.a. n.a.

Dirigente Intermédio 1º Grau 1 n.a. n.a. 1,00 n.a. n.a.

Pessoal Docente 192 n.a. n.a. 184,28 n.a. n.a.

Docente Universitário 192 n.a. n.a. 184,28 n.a. n.a.

Pessoal de Investigação 5 n.a. n.a. 5,00 n.a. n.a.

Investigação Cientifica 5 n.a. n.a. 5,00 n.a. n.a.

Pessoal de Investigação (CRP) 12 n.a. n.a. 12,00 n.a. n.a.

Investigação Científica(CRP) 12 n.a. n.a. 12,00 n.a. n.a.

Total 249 n.a. n.a. 241,28 n.a. n.a.

RECURSOS FINANCEIROS

Designação Saldo Inicial Realizado Desvio
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