
Superou Atingiu Não atingiu

83% 75% 10%

- - 20%

- - 30%

- - 10%

- - 15%

- 28% 15%

68 76 20%

- - 20%

- - 20%

- - 10%

- - 10%

- - 10%

- - 30%

- - 25%

- - 30%

68% 15%

Aprovação: Reitor

Data: 14-12-2016

AI 4: Sustentabilidade

Ind. Q05 Número de cursos com dupla certificação

Ind. Q02 Taxa de sucesso académico

Ind. Q03 Percentagem de cursos com avaliação externa positiva

QUALIDADE Ponderação: 30%

Ponderação: 50%

Ind. Q01 Grau de satisfação dos estudantes com os serviços da UAb

Ind. Q04 Iniciativas entre os CLA e entidades da sociedade civil (públicas e privadas) que promovam a 

empregabilidade nomeadamente em zonas descentralizadas (área de abrangência dos CLA)

AI 2 | Fomentar a criação de escala

Objetivos Estratégicos (OE): 

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2017

Áreas de Internvenção (AI):

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

UNIVERSIDADE ABERTA

Missão: A Universidade Aberta (UAb) assume como missão fundamental formar estudantes que, por várias razões, não puderam, no seu tempo

próprio, encetar ou prosseguir estudos universitários.

Por outro lado, a UAb procura corresponder às expectativas de quantos, tendo eventualmente obtido formação superior, desejam reconvertê-la ou

atualizá-la; o que significa que, por vocação, tentamos ir ao encontro das expectativas de um público adulto, com experiência de vida e normalmente já

empenhado no exercício de uma profissão.

A UAb tem ainda por missão a criação, transmissão e difusão da cultura, dos saberes, das artes, da ciência e da tecnologia, ao serviço da sociedade,

através da articulação do estudo, do ensino, da aprendizagem, da investigação e da prestação de serviços.

Visão:  Uma Universidade em qualquer lugar do mundo

AI 1: Investigação

AI 2: Ensino

Ponderação: 50%

Ind. Q06 Percentagem de estudantes inscritos em cursos não formais

Resultados

Ano N-2 Ano N-1
Peso

Concretização

Desvios
Resultado

Taxa 

Realização

Classificação

AI 2 | Reforçar a qualidade no ensino

INDICADORES

AI 3: Internacionalização

EFICÁCIA Ponderação: 40% 

Ind. Q08 Número de projetos de investigação sediados nos centros de estudos da UAb

AI 1 | Consolidar a liderança na investigação e na educação a distância e em rede

Ponderação: 35%

Ind. Q07 Número recursos de aprendizagem disponibilizados no Repositório Aberto

AI 1 | Fomentar a criação de escala

Ponderação: 30%

Ind. Q09 Número de projetos de I&D com financiamento, com envolvimento de estudantes

EFICIÊNCIA Ponderação: 30%

AI 3 | Promover a internacionalização dos serviços da UAb

Ponderação: 35%

Ind. Q11 Número de projetos em I&D financiados no âmbito das redes internacionais de Investigação e 

Desenvolvimento

Ind. Q10 Percentagem de estudantes estrangeiros

Ind. Q12 Número de parcerias no âmbito da inovação pedagógica no EaD e em rede

Ind. Q15 Número de candidaturas aprovadas a projetos nas áreas da Inovação e Desenvolvimento 

Tecnológico

Ind. Q16 Grau de satisfação dos colaboradores (docentes e não docentes)

AI 4 | Desenvolver a sustentabilidade

Ponderação: 100%

Ind. Q13 Percentagem de aumento do financiamento conseguido através de projetos internacionais

Ind. Q14 Percentagem do montante de dívidas recuperadas

Imp 01-18_A00 Página 1 de 1


