QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

UNIVERSIDADE DO MINHO - ESCOLA DE PSICOLOGIA
Missão:

Contribuir para o progresso científico da Psicologia, concebida como ciência que estuda o comportamento humano nas suas múltiplas formas e contextos, em toda a sua
complexidade e diversidade, utilizando para o efeito uma pluralidade de métodos científicos e abordagens conceptuais; e transmitir o conhecimento científico sobre a
Psicologia, contribuindo assim para formar cientistas e profissionais que possam expandir a base de conhecimentos da Psicologia e aplicar os seus princípios com rigor
científico e sentido ético, em benefício da sociedade.

OE I
OE II
OE III
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS - 2017:
OE IV
OE V

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO)

Afirmação e alargamento da oferta educativa e de formação
Afirmação do CIPsi como instituição de referência na investigação em Psicologia em Portugal
Implementação da Associação de Psicologia da Universidade do Minho para prestação de serviços à comunidade
Promoção da proximidade com a comunidade Alumni-Epsi
Organização interna e melhoria dos procedimentos administrativos e financeiros da Escola

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

EFICÁCIA

Alargamento da Oferta Educativa

Gestão da investigação

OE I

OE II

OE II
Produção científica
OE II
Implementação da Associação de Psicologia
da Universidade do Minho

OE III

CLASSIFICAÇÃO

ANO 2017
META

PESO

Estudantes do MIPsi ao abrigo do Protocolo com Madeira e
Açores

15

20%

10%

Elaboração de Protocolo com a Universidade de Nankai

1

20%

10%

1

20%

10%

1

20%

10%

10

20%

10%

1

100%

10%

5

50%

10%

110

50%

10%

1

100%

20%

INDICADORES

Criação de consórcio com instituições de ensino superior
nacionais para a criação de mestrado em colaboração
Formalização do Protocolo com a Universidade de Sevilha para a
dupla titulação do Mestrado Integrado em Psicologia
Número de alunos em ERASMUS+ - mobilidade out
Contratação, na modalidade de contrato de trabalho, de um
Gestor de Ciência
Projetos de investigação multidisciplinar
Aumento do número de publicações internacionais com factor de
impacto, publicadas em revistas do primeiro e segundo quartil
quartil
Abertura das instalações da APsi em Guimarães

Superou
40%

EFICIÊNCIA
Melhoria de infraestruturas e equipamentos

Aumento da eficiência administrativa e
financeira

Produção Científica/Melhoria de
infraestruturas e equipamentos

Avaliação de trabalhadores docentes e não
docentes

Atingiu

Não
atingiu

20%
Apresentação final do Site da Escola

1

50%

25%

Implementação do uso de espaços verdes no piso 0 da EPsi

1

50%

25%

Obtenção de equilíbrio orçamental ou superavit

1

50%

25%

Revisão dos regulamentos dos órgãos da Escola de Psicologia

3

50%

25%

OE V

OE V

QUALIDADE
Monitorização da qualidade da oferta
educativa da Epsi

PONDERAÇÃO RESULTADO

40%
OE I

OE II/OE V

OE V

Monitorização dos planos de estudo do MIPsi e do MPA, medindo
grau de satisfação

80%

50%

20%

Monitorização dos planos de estudo dos Doutoramentos em
Psicologia Básica e Aplicada, medindo grau de satisfação

80%

50%

20%

Elaboração de projeto de criação de Laboratório Colaborativo

1

100%

20%

Elaboração da nova plataforma informática que suporta o RADEPsi

1

50%

20%

Finalização do processo de avaliação dos trabalhadores não
docentes dentro dos prazos determinados pela Reitoria

1

50%

20%

RESULTADOS AGREGADOS
Contribuição para a avaliação final
Eficácia
Eficiência
Qualidade

Peso
Resultado dos objectivos
Peso
Resultado dos objectivos
Peso
Resultado dos objectivos

40%
20%
40%

Qualitativa

DESVIO
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MÉTRICAS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

FONTE DE VERIFICAÇÃO

Estudantes do MIPsi ao abrigo do Protocolo com Madeira e
Açores
Elaboração de Protocolo com a Universidade de Nankai

INDICADORES

Número de estudantes oriundos da Madeira e Açores

Afluência de estudantes das ilhas da Madeira e Açores

Relatório de Actividades

Número de protocolos com Nankai

Mede o número de protocolos a estabelecer com Nankai

Relatório de Actividades

Criação de consórcio com instituições de ensino superior
nacionais para a criação de mestrado em colaboração

Número de cursos criados por consórcio com outras
instituições

Mede o número de cursos criados com outras instituições

Relatório de Actividades

Formalização do Protocolo com a Universidade de Sevilha para
Número de protocolos com Sevilha
a dupla titulação do Mestrado Integrado em Psicologia

Mede o número de protocolos a estabelecer com a Universidade de Sevilha
Relatório de Actividades
para dupla titulaçao do MIPsi

Número de alunos em ERASMUS+

Número de alunos em mobilidade

Mede o número de alunos em mobilidade out

Relatório de Actividades

Contratação, na modalidade de contrato de trabalho, de um
Gestor de Ciência

Contratos de trabalho

Contrato de trabalho para o cargo de Gestor de Ciência

Relatório de Actividades/Centro de Investigação em
Psicologia

Projetos de investigação multidisciplinar

Número de projetos

Mede o número de projetos com características multidisciplinares

Relatório de Actividades/Centro de Investigação em
Psicologia

Número de publicações com fator de impacto

Número de publicações em revistas do primeiro quartil

Relatório de Actividades/Centro de Investigação em
Psicologia

Aumento do número de publicações internacionais com fator
de impacto, publicadas em revistas de primeiro quartil
Abertura das instalações da Associação de Psicologia da
Universidade do Minho em Guimarães
Apresentação final do site da Escola

Finalização do site da Escola

Implementação do uso de espaços verdes no piso 0 da Epsi

Número de espaços verdes na zona afeta à EPsi e abertos à
comunidade académica

Pretende aumentar e dinamizar a interação da escola com o meio
Relatório de Actividades
envolvente
Pretende criar um site que seja mais atrativo e interativo de modo a
Site da Escola
disponibilizar informação de modo acessível
Pretende abrir à comunidade académica espaços verdes inseridos no
Relatório de Actividades
edificio da EPsi

Obtenção do equilíbrio orçamental ou superavit

Saldo financeiro igual ou superior a zero

As despesas da Escola têm que ser iguais ou inferiores às receitas

Revisão dos regulamentos dos órgãos da Escola de Psicologia

Número de regulamentos revistos e aprovados

Pretende reformular os regulamentos dos três órgãos da Escola, de modo a
Relatório de Actividades
adaptá-los à realidade da Uminho como Fundação

Monitorização do plano de estudos do MIPsi e do MPA,
medindo grau de satisfação

Percentagem de avalições positivas obtidas por inquéritos

Pretende auscultar e identificar aspetos positivos e negativos dos ciclos de
Conselho Pedagógico
estudo

Monitorização dos planos de estudo dos Doutoramentos em
Psicologia Básica e Aplicada, medindo grau de satisfação

Percentagem de avalições positivas obtidas por inquéritos

Pretende auscultar e identificar aspetos positivos e negativos dos ciclos de
Conselho Pedagógico
estudo

Elaboração de projeto de Laboratório Colaborativo

Projeto para instalação de Laboratório

Pretende programar a instalação de um Laboratório Colaborativo

Criação da Associação em Guimarães

Relatório de Actividades

Centro de Investigação em Psicologia

Elaboração da nova plataforma informática que suporta o RADCriação de plataforma de apoio ao RAD-EPsi
EPsi

Pretende criar a plataforma para inserção de informação de suporte ao RADRelatório de Actividades
EPsi

Finalização do processo de avaliação dos trabalhadores não
docentes dentro dos prazos determinados pela Reitoria

Verificar que todo o processo de avaliação do biénio 2015-2016 é concluído
Relatório de Actividades
dentro do prazo

Prazo de conclusão do processo SIADAP
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RECURSOS HUMANOS
Atribuições/Competências/Actividades
Ensino , investigação e prestação de serviços
Serviços de suporte
Gestão*
TOTAL GERAL

Mapa de Pessoal
65
7
5
77

Executado

Desvio

Realizado

Desvio

* Presidente, Vice-Presidentes e pessoal dirigente

RECURSOS FINANCEIROS (euros)
Orçamentado
Orçamento :
Orçamento de Estado
Receitas próprias (FCT,propinas e outras)
0,00
Investimento:
Capital Orçamento de Estado
0,00
Explicação de recursos humanos
Ensino

25 docentes tempo inteiro
6 investigadores FCT
34 bolseiros de investigação

Serviços de suporte
7 com vínculo

Gestão

Presidente e Vice-Presidentes
Secretário

