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Indicador: ÍNDICE DE ALUNOS EM RELAÇÃO 

AO TOTAL COM DIREITO A AUXÍLIO. 

PESQUISA

335

663

2016 2017 2018

Total de Alunos com Auxílio do 
Programa de Assistência Estudantil

0

1,39

2,52

2016 2017 2018

Proporção de Alunos com Auxílio do 
Programa de Assistência Estudantil

1377

1061

397

779
947

2014 2015 2016 2017 2018

Concessão de Auxílios para Apresentação de Trabalho em Eventos Acadêmicos



Indicador: Proporção de Estudantes em 

Projetos de Extensão. 

194
241 283

450
513

2014 2015 2016 2017 2018

Número de Alunos Bolsistas em 
Projetos de Extensão

273 268

584
698

798

2014 2015 2016 2017 2018

Número de Alunos Voluntários 
em Projetos de Extensão 

2,69 2,07

3,32

4,77

4,98

2014 2015 2016 2017 2018

Proporção de Alunos Envolvidos em Projetos de 
Extensão



Indicador: Membros da Sociedade Civil 

Alcançados por Projetos de Extensão. A

347

31867 32093 31875

2015 2016 2017 2018



Indicador: 

Número de Refeições Servidas

253583
291383

344687
382588

2015 2016 2017 2018

Números de Refeições Servidas no Restaurante Universitário



Membros da Sociedade Civil Alcançados 

pelo Programa Universidade Aberta 

Intergeracional – UNABI.

59 50

347
573

473

2014 2015 2016 2017 2018

Número de Matrículas nos Cursos oferecidos 
pelo Programa Universidade Aberta 

Intergeracional – UNABI.

9 9

13 13

2015 2016 2017 2018 2019

Número de cidades atendidas pelo Programa 
Universidade Aberta Intergeracional - UNABI



Indicador: ÍNDICE DE ALUNOS EM RELAÇÃO 

AO TOTAL COM DIREITO A AUXÍLIO. A

Ações: 

1. Ampliar o número de atendimentos no Programa Bolsa 

Permanência.

2. Desenvolver políticas e ações de inclusão digital, 

principalmente, junto aos estudantes com maior vulnerabilidade 

socioeconômica;

3. Aferir este indicador, junto a PROG, a partir da matrícula de 
alunos em situação de vulnerabilidade social.



Indicador: Proporção de Estudantes em 

Projetos de Extensão. A

Ações: 

Garantir a participação de estudantes na execução de atividades de 

extensão, de forma a consolidar a formação profissional e acadêmica.

Ampliar, para os próximos anos, o número de bolsas do PIBEX, em virtude 

da crescente demanda;

Auxílio financeiro para a participação de estudantes em eventos 
acadêmicos

Garantir condições para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas das 

ciências ambientais e interdisciplinares;
Incentivar criação de projetos de extensão cujo trabalho universitário 

contribuirá diretamente com a comunidade intrauniversitária e externa;

Subsidiar a formulação de normas orientadoras para ações de consultoria 

a empresas públicas e privadas, a serem realizadas por professores, 

empresas juniores e startups;



Indicador: Proporção de Estudantes em 

Projetos de Extensão. A

Ações: 

Qualificar os estudantes por meio de seu envolvimento em atividades 

extensionistas: Criação de uma base de dados personificada para o fomento de 

estágios dos alunos e emprego dos alunos egressos para ser disponibilizada às 

empresas públicas ou privadas; Organização, aparelhamento e institucionalização 

das empresas juniores; Disseminação da cultura extensionista em todas as suas 

diretrizes; Descentralização da ação extensionista nos Campi.

Criar espaços para estágios de formação profissional no âmbito dos diferentes 

cursos da Uema, tais como escritórios-escola, empresas júniores, e ao mesmo 

tempo, fortalecer os espaços já existentes como, por exemplo, o Hospital 

Universitário;

Consolidação de uma instância institucional responsável para acompanhar e 

desenvolver projetos que visem a melhorar a dimensão ambiental em níveis de 

abrangência e profundidade.



Indicador: Membros da Sociedade Civil 

Alcançados por Projetos de Extensão. A

Ações: 

Possibilitar, sob coordenação dos professores das licenciaturas, curso 

preparatório para candidatos isentos do PAES obterem melhor 

desempenho no processo seletivo da Uema.

Intensificar os debates entre entes públicos, privados e universitários 

sobre as demandas sociais prioritárias;

Qualificação, beneficiamento ou premiação de ações 

extensionistas ou de extensão tecnológica e organizações parceiras 

que promovam impacto na sociedade em áreas prioritárias;

Ampliar e diversificar os modos de comunicação da política e das 

ações de extensão com a comunidade.

Incentivo e condensamento das potencialidades de produtividades 

na Uema;



Indicador: Membros da Sociedade Civil 

Alcançados por Projetos de Extensão. A

Ações: 

Promover cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento, 

envolvendo pessoas da comunidade;

Implementar espaços voltados para o desenvolvimento, 

inovação e transferência de tecnologia como escritórios, 

auditórios, espaço de incubação de novas ideias ou startup, 

salas de reuniões, espaço para as empresas juniores, 

laboratório de testes para tecnologia de inovação de 

produtos, processos (TPP), alojamento de empresas parceiras 

e serviços para o trabalho de Extensão tecnológica;



Indicador: Número de Eventos Promovidos ou 

Copatrocinados pela Instituição (Congressos, 

Simpósios, Fóruns)

Ações: 

Apoiar as atividades internas, como Semanas Acadêmicas,

Jornadas e todos os eventos de formação complementar

Apoiar projetos e ações que promovam a interação e

participação dos discentes em atividades culturais, artísticas,

esportivas e sociais;

Investir no crescimento humano e científico dos docentes,

discentes e servidores que se envolvem, fazem e produzem

conhecimento artístico/cultural dentro dessa IES.

Propor a Acolhida Acadêmica Itinerante;

Realizar o Acolhimento Acadêmico como um momento de

extrema relevância para a adaptação dos mesmos a essa

Instituição, com uma vasta programação.
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