
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS DA UNILAB  

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.  

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  LÉIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES 

Cargo efetivo PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 
SUPERIOR 

Carga horária semanal 40h (Dedicação 
Exclusiva). Dessas 
40h, 20 são 
dedicadas ao 
exercício da 
Direção do ILL. 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 ( X  ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (   ) 

Unidade Instituto de Linguagens e Literaturas da Unilab – Ceará 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque (REITOR) 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD -1 ( X  )CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 
 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 
Outros tipos de 

ausências previstas 
em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 
Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, 
conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 
SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 
após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Reuniões externas ao ILL – do 
Conselho Universitário, do 

Conselho Administrativo, da 
Gestão Superior (Reitoria). Por 

convocação. 
 
Reuniões com a Superintendência 

de Gestão de Pessoas, com 
Diretores de unidades acadêmicas, 

com Pró-Reitorias, com 
coordenadores de cursos. Por 
convocação ou por convite. 

 

 

     A 
Representar o ILL nas instâncias 
deliberativas institucionais. 

 
Buscar informações para os 

membros do ILL conforme as 
necessidades dos servidores 
lotados nesta instância. 

 
Construir parcerias e 

interlocuções necessárias ao bom 
funcionamento da Universidade: 
atendimento aos discentes, 

necessidades dos servidores e 
colaboradores etc.  

 

De janeiro a 
março de 2021 

As metas aqui 
elencadas são 

contínuas, tendo 
em vista que as 

reuniões externas 
ao ILL são uma 
demanda do cargo 

de Direção de 
Unidade. 

2º Reuniões internas ao ILL – com a 

equipe gestora (Servidora Chefe 
Administrativa da Secretaria, 

colaboradores terceirizados, 
Coordenadora de Letras-Português, 
Coordenadora de Letras-Inglês, 

Coordenador do Mestrado em 
Estudos da Linguagem, 

Coordenadora do Núcleo de 
Línguas, Intérpretes-tradutores em 

   A Manter o funcionamento da 

unidade acadêmica em todas as 
instâncias que o constituem, de 

modo a que as tarefas sejam 
cumpridas dentro da legislação 
vigente, com celeridade e 

qualidade. 

De janeiro a 

março de 2021 
As metas aqui 

elencadas são 
contínuas, tendo 

em vista que a 
supervisão das 
atividades 

interanas ao ILL 
são uma demanda 

do cargo de 
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Libras). Reuniões periódicas 
convocadas pela Direção do ILL 
e/ou solicitadas à Direção do ILL. 

 

Direção de 
Unidade. 

3º Expedição de despachos, ordens de 
serviço, avisos e instruções, 

portarias. 
 
Redação de e-mails com informes e 

instruções aos docentes e técnicos 
lotados no ILL. 

 

     
         P 

Instrumentalizar a equipe de 
Secretaria quanto aos trâmites via 

SEI, de modo a diminuir a carga 
de trabalho de secretaria que recai 
sobre a Diretora do ILL. 

De janeiro a 
fevereiro. 

O ILL é um 
instituto grande – 

com três 
coordenações e 
um órgão 

complementar. 
Para dar conta de 

toda a demanda 
de secretaria 
temos apenas uma 

servidora recém-
chegada ao 

Instituto e dois 
colaboradores. A 
Diretora da 

Unidade tem, 
neste contexto, 

assumido 
demandas de 
secretaria, com 

sobrecarga de 
trabalho. 

4º Acompanhamento dos e-mails 
institucionais e processos remetidos 
à Unidade via SEI. interlocução 

com os servidores docentes e 
técnicos lotados no ILL – tanto pelo 

e-mail institucional quanto pelo 
WhatApp.  

       A 
       P 

   

 

 

 

 

                                                                   DIRETORA DO ILL – quadriênio 2020-2024 

                                                                   Portaria Reitoria nº 423, de 07 de outubro de 2020. 
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1 

1 

Nome 
Cargo efetivo 

Ocupante de CD ou 
FG 

Unidade 

Nome 
Ocupante de CD ou 
FG 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho n!! 03/2021- Unidade Máxima: INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS DA UNILAB 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de "01" e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 

trabalho no âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do pia no de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 
ROBSON DE MORAES ALVES

Carga horária semanal TRADUTOR INTERPRTE DE 
LINGUAGEM DE SINAIS

CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( X )
Instituto de Linguagens e Literaturas da Unilab - Ceará

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
LÉIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES (DIRETORA DO ILL) 
CD -1 (  )CD-2 ( ) CD-3 (X) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

40h

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 
Tipo de afastamento 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Tipo de afastamento 

Período 
Início: __J__J 

Fim:__J__J 
Tipo de Licença 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Tipo de Licença 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 

Férias Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Férias 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Outros tipos de Início: __J __J 

ausências previstas 
Período 

em Lei Fim:__J__J 

1 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 

contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 

2020). 

Importante! 

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 

três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 

das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
1 Remoto 1 ( x )

1 Revezamento 

1 

PLANEJAMENTO INTERNO 

METAS DE DESEMPENHO 

1 ( ) 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 

quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 

trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, 

conforme descrição a seguir: 

(a) Ordem de prioridade - atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(b) Atividade - processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.

(c) Natureza da atividade - Escreva "P" para processo SEI ou "A" para ação não vinculada a processo

SEI.

(d) Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.

(e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para cumprimento do resultado

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses

após a aprovação da SGP.

(f) Observação - elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de 

prioridade 
Atividade 

Interpretar aulas expositivas, 
comentários, explicações,
debates, enunciados de questões 
avaliativas e outras reuniões 
análogas.

Dar suporte no acompanhamento das 
atividades do estagiário em Libras.

Natureza 

da 

atividade 

A 

A 

Meta de desempenho 

Manter o funcionamento das 
atividades acadêmicas em todas as 
instâncias que o constituem, de 
modo a que as tarefas sejam 
cumpridas dentro da legislação 
vigente, com celeridade e 
qualidade. 

Período 

para 

atingimento 

da meta 
De janeiro a 
março de 2021 

De janeiro a 
março de 2021 

Observação 

As metas aqui

elencadas são

contínuas, tendo

em vista que as

atividades 

tradutoras 

demandadas ao 

ILL são 

demandas 

inerentes ao 

cargo

de tradutor 

interprete de 

linguagens de 

sinais.

Instrumentalizar para que suas 

atividade sejam cumpridas dentro 
da legislação vigente, com 
celeridade e qualidade. 
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Realizar atividades no Núcleo de 
Língua como: apoio a gestão, apoio 
aos cursos promovidos pelo NucLi.

Acompanhamento dos e-mails 
institucionais e processos remetidos 
à Unidade via SEI. Interlocução 
com os servidores docentes e 
técnicos da Unilab que demandam 
serviços de tradução e interpretação. 

A 

A 

p 

Manter o funcionamento das 
atividades administrativas em 
todas as instâncias que a 
constituem, de modo a que as 
tarefas sejam cumpridas dentro 
da legislação vigente, com 
celeridade e qualidade. 

De janeiro a 
março de 2021.

Tradutor Intérprete de Ling. de Sinais 

As atividades 
desenvolvidas 
serão de acordo 
com as 
atribuições 
apresentadas pela  
PORTARIA Nº 
ILL 040/2020, de 
02 de outubro de 
2020 - 
respeitando 
RESOLUÇÃO 
COMPLEMENT
AR CONSUNI 
Nº 1, DE 29 DE 
JULHO
DE 2020. 
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1 

1 

Nome 
Cargo efetivo 

Ocupante de CD ou 
FG 

Unidade 

Nome 
Ocupante de CD ou 
FG 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho n!! 04/2021- Unidade Máxima: INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS DA UNILAB 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de "01" e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 

trabalho no âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do pia no de trabalho. 

Carga horária semanal 

DADOS DO 
TAMARA VIEIRA DA SILVA

TRADUTORA INTERPRETE DE 
LINGUAGEM DE SINAIS

CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( X )
Instituto de Linguagens e Literaturas da Unilab - Ceará

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
LÉIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES (DIRETORA DO ILL) 
CD -1 (  )CD-2 ( ) CD-3 (X) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

40h

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 
Tipo de afastamento 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Tipo de afastamento 

Período 
Início: __J__J 

Fim:__J__J 
Tipo de Licença 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Tipo de Licença 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 

Férias Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Férias 

Período 
Início: __J __J 

Fim:__J__J 
Outros tipos de Início: __J __J 

ausências previstas 
Período 

em Lei Fim:__J__J 

1 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 

contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 

2020). 

Importante! 

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 

três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 

das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
1 Remoto 1 ( x )

1 Revezamento 

1 

PLANEJAMENTO INTERNO 

METAS DE DESEMPENHO 

1 ( ) 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 

quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 

trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, 

conforme descrição a seguir: 

(a) Ordem de prioridade - atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(b) Atividade - processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.

(c) Natureza da atividade - Escreva "P" para processo SEI ou "A" para ação não vinculada a processo

SEI.

(d) Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.

(e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para cumprimento do resultado

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses

após a aprovação da SGP.

(f) Observação - elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de 

prioridade 
Atividade 

Interpretar aulas expositivas, 
comentários, explicações,
debates, enunciados de questões 
avaliativas e outras reuniões 
análogas.

Dar suporte no acompanhamento das 
atividades do estagiário em Libras.

Natureza 

da 

atividade 

A 

A 

Meta de desempenho 

Manter o funcionamento das 
atividades acadêmicas em todas as 
instâncias que o constituem, de 
modo a que as tarefas sejam 
cumpridas dentro da legislação 
vigente, com celeridade e 
qualidade. 

Período 

para 

atingimento 

da meta 
De janeiro a 
março de 2021 

De janeiro a 
março de 2021 

Observação 

As metas aqui

elencadas são

contínuas, tendo

em vista que as

atividades 

tradutoras 

demandadas ao 

ILL são 

demandas 

inerentes ao 

cargo

de tradutor 

interprete de 

linguagens de 

sinais.

Instrumentalizar para que suas 

atividade sejam cumpridas dentro 
da legislação vigente, com 
celeridade e qualidade. 
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Acompanhamento dos e-mails 
institucionais e processos remetidos 
à Unidade via SEI. Interlocução 
com os servidores docentes e 
técnicos da Unilab que demandam 
serviços de tradução e interpretação. 

A 

p 

Tradutora Intérprete de Ling. de Sinais 
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ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Linguagens e Literaturas - ILL 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Geordânia Maciel de Souza 

Cargo efetivo Assistente em administração  Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 ( X  ) 

Não ocupante (   ) 

Unidade Instituto de Languages e Literaturas  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Léia Cruz de Menezes Rodrigues  

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 ( X ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Férias 

Período 
Início: 11/01/2021 

 Fim: 15/01/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto (  X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, 
conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 
SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 
após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Secretariar a 
Diretoria do ILL nas 
demandas 
administrativas  

P 
A 

Buscar diminuir 
a carga de 
trabalho da 
Diretoria do ILL 
no que tange 
ao serviço 
administrativo 

Janeiro a 
março de 

2021 

O ILL no momento 
conta com apenas 
um servidor e dois 
colaboradores 
terceirizados para 
secretariar a direção 
do ILL, dois cursos 
de graduação, um 
mestrado e um 
núcleo de línguas  

2º Auxiliar a direção do 
ILL na elaboração do 
Relatório de Gestão, 
solicitado pela 
Secretaria de 
Governança, 

P Concluir o 
relatório 
dentro do 
prazo 
estipulado. 

Entrega em 
12/02/21 

Processo em 
andamento: 
23282.001020/2021-
17 
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Integridade e 
Transparência - SGIT 
 

3º Acompanhar o 
processo SEI n° 
23282.001313/2021-
02 (que trata sobre a 
licitação de pequeno 
valor a ser incluída 
no PAC 2021) junto 
com a Coordenação 
do Mestrado em 
Estudos da 
Linguagem - PPGLIN 

P Acompanhar e 
preparar o 
processo até 
sua finalização 
em colaboração 
com a 
coordenação 
do PPGLIN. 

Janeiro a 
março de 
2021. (A 

depender 
dos trâmites 
processuais 

e de 
recursos a 

serem 
liberados) 

O prosseguimento 
do processo 
depende de 
liberação de 
recursos  

4º Participar da 
comissão eleitoral 
para coordenador e 
vice coordenador do 
Mestrado em 
Estudos da 
Linguagem 

P Escrever e 
publicar os atos 
do processo. 

Janeiro a 
março de 

2021 

Processo já em 
andamento 
(Processo SEI nº 
23282.000641/2021-
83) 

5º  Acompanhamento 
de e-mails 
institucionais 
(setor administrativo 
do ILL e pessoal) 
para devidas 
leituras e respostas 
 

A Cumprimento 
de prazo para 
resposta  

Janeiro a 
março de 

2021 

Atividade diária 

6º Secretariar a 
Coordenação do 
Curso de Língua 
Inglesa  

A 
P 

Preparar todas 
as atas de 
reuniões 
ordinárias e 
extraordinárias 
da 
coordenação 
de Língua 
inglesa 

Janeiro a 
março de 

2021 

Atividade sob 
demanda  

7º  Secretariar a 
Coordenação do 
Mestrado em 
Estudos da 
Linguagem - PPGLIN 

A 
P 

Preparar todas 
as atas de 
reuniões 
ordinárias e 
extraordinárias 
da 
coordenação 
do Mestrado 
em Estudos da 
Linguagem  

Janeiro a 
março de 

2021 

Atividade sob 
demanda  

8º Redigir ata do 
Conselho de 
Unidade do Instituto 

A 
P 

Preparar todas 
as atas de 
reuniões 

Janeiro a 
março de 

2021 

Atividade sob 
demanda 
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de Linguagens e 
Literaturas - ILL 

ordinárias e 
extraordinárias 
do Conselho de 
Unidade. 
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