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1. Identificação 

O planejamento anual da Pró-Reitoria de Relações Institucionais - Proinst é o            

processo gerencial de identificação e coordenação dos recursos (pessoas,         
processos, projetos, serviços), necessários para apoiar a Pró-Reitoria na execução          

de seu plano estratégico e no cumprimento de seus objetivos institucionais. 

A elaboração do Plano anual é de elevada importância, uma vez que este             

contribuirá no alcance dos objetivos institucionais, de forma planejada, coordenada          

e monitorada permitindo à Proinst a concretização do objetivo final de prestar à             
sociedade um serviço público de excelência e, por conseguinte, o cumprimento de            

seu papel institucional. 

É também uma ferramenta que deverá ser monitorada e avaliada periodicamente,           

pois seu conteúdo poderá realimentar o planejamento institucional e o próprio           

planejamento do ano seguinte. 

O Planejamento determina quais são os objetivos da Proinst e o que é preciso ser               

feito, por cada setor e seus atores, para chegar até eles. Para entender o caminho a                
ser percorrido, o primeiro passo é justamente identificar o ponto de partida, ou seja,              

os objetivos pretendidos. 

  

2. Eixos Norteadores – Objetivos PROINST 2020-2021 

  

1. AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES INTERNACIONAIS NA       

UNILAB E APOIO À PERMANÊNCIA 
 

1.1 O PSEE oferece 50% de vagas aos países parceiros no projeto original. A partir               
de 2015, as vagas por curso passaram a ser divididas em cotas iguais para cada um                



dos países parceiros, com as vagas remanescentes de cada país em cada curso             
que não preenche a cota sendo redirecionadas para seleções adicionais para           

estudantes brasileiros. Essa política fez o percentual de estudantes internacionais          
cair para abaixo de 30% do total, uma vez que em alguns dos países parceiros a                

procura pelos nossos cursos têm sido muito baixa, configurando-se como um           

acentuado desvio da missão institucional da Unilab, tal como expresso em sua lei de              
criação. Esse resultado também contribui de forma significativa para o excesso de            

vagas remanescentes da Unilab – considerando-se ainda que a evasão é muito            
maior entre estudantes brasileiros que entre os internacionais – o que tem um             

impacto gigantesco sobre a relação aluno-professor (RAP), um dos principais          

índices utilizados para avaliar as universidades brasileiras. Nesse sentido, é          
importante adotar um conjunto de medidas, algumas de curto prazo, outras de            

médio, listadas abaixo: 
● Modificar imediatamente o PSEE, de modo a ampliar progressivamente a          

destinação das vagas remanescentes em cada curso para os estudantes          

internacionais aprovados na seleção em número superior ao da cota de           
seu respectivo país: 30% em 2020, 50% em 2021, 70% em 2022, 100% em              

2023. As vagas que permaneçam desocupadas após essa “segunda         
chamada” continuam sendo revertidas para seleções adicionais de        

estudantes brasileiros.  

● Criar mecanismos que façam com que a Unilab seja mais conhecida nos            
países parceiros (nas capitais e em outras cidades), por meio da           

articulação com as embaixadas brasileiras nos países parceiros e com          
embaixadas e Ministérios de Educação ou Ensino Superior nos países          

parceiros. O desafio é fazer com que, a médio prazo, todos os países             

parceiros preencham as vagas a eles destinadas em cada curso. 
● Propor políticas de acesso ao RÁDIO e TV do países parceiros, além da             

necessidade (talvez) de confeccionar cartazes para os MEC locais         
destinarem às escolas localizadas nas regiões mais interiores dos países          

parceiros (onde o acesso à Internet sofre uma série de limitações ou            

mesmo inexiste esta possibilidade). 
● Reforçar a permanência do Fórum dos estrangeiros composto por         

representantes das associações de estudantes estrangeiros junto a        
Proinst, para estabelecer feedback entre os estudantes e a Instituição. 



● Buscar um maior alinhamento com o Ministério das Relações Exteriores,          
Agência Brasileira de Cooperação, Embaixadas e Parceiros internacionais        

para a divulgação da Unilab nos países parceiros. 
 

2. EFETIVAÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE CURRÍCULOS 

 
2.1 Implementar na Unilab as diretrizes de internacionalização. Atualmente há          

uma discussão sobre as diretrizes no âmbito da PROINST, PROGRAD e           
PROPPG. Sugere-se retomar essas tratativas e ampliar as discussões com os           

diversos segmentos a fim de se alcançar uma maior internacionalização dos           

currículos dos cursos de graduação, atualmente demasiadamente centrados        
sobre as realidades brasileiras. 

2.2 Tecer todos os esforços necessários para iniciarmos a          
INTERNACIONALIZAÇÃO DOS CURRÍCULOS e dos CAMPI da Unilab.        

Certamente, esta deverá ser uma demanda e tarefa de toda a Universidade, todavia             

é mais urgente na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia          
Afro-Brasileira. Esta política, estratégia e ação deverá ser uma iniciativa direta do            

Reitorado desta Universidade, porque abrangerá os 9 (nove) Institutos da Unilab. A            
Proinst poderá ser a indutora desta força em direção aos primeiros movimentos de             

uma futura Comissão (que deverá assumir o princípio de buscar uma           

internacionalização pela perspectiva da EDUCAÇÃO INTERCULTURAL. Objetivo:       
capacitar o ser humano para se habituar a viver suas referências identitárias em             

relação com os chamados OUTROS. Assim, para aquele objetivo deverá haver a            
REFORMULAÇÃO DOS CURRÍCULOS e das consequentes PRÁTICAS DE        

ENSINO E AVALIAÇÃO de todos os cursos da Unilab). Por fim, o fato é que               

INTERNACIONALIZAÇÃO vai muito além dos programas de mobilidade estudantil.         
Por isso, deverá alcançar todos os pilares da EDUCAÇÃO e ser destinada a             

TODOS/AS aqueles/as que se vinculam aos nossos CAMPI (docentes, estudantes e           
gestores/servidores técnicos-administrativos). Para a Unilab, qual deverá ser o         

resultado? Almejar alcançar a CIDADANIA GLOBAL1. 

2.3  Acompanhar juntamente com a PROGRAD, a implementação do programa de 
acompanhamento dos estudantes egressos da Unilab. Sugerimos voltar a contactar 

a experiência da Plataforma ALUMNI USP e buscar integrar o DCE e as 

1 José Marcelo Freitas de Luna (org.). Internacionalização do Currículo: educação, interculturalidade, cidadania             
global. Campinas: Pontes, 2016.  



Associações de Estudantes Estrangeiros da Unilab, através do FÓRUM DOS 
ESTRANGEIROS. 

2.3 Ter acesso aos materiais didáticos e pedagógicos aplicados nas instituições           
escolares dos países parceiros da Unilab. 

 

3. AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PROFESSORES AFRICANOS 

3.1 A lei de criação da Unilab estipula que metade do corpo docente deve ser               

composto por professores estrangeiros, preferencialmente africanos – um        
percentual a ser alcançado tanto por meio tanto da incorporação de pesquisadores            

africanos no corpo docente permanente, quanto de programas de intercâmbio.          

Entretanto, nem a política de concursos nem a prática corrente de seleção de             
professores visitantes da Unilab estão em consonância com esse dispositivo da lei            

de criação. Dessa forma, sugere-se: 
● Revisar as normas que regem os concursos na Unilab para tornar o processo             

viável e atrativo para candidatos internacionais, mantendo-se o rigor da          

seleção e as especificidades de cada área do conhecimento, mas          
adotando-se também dispositivos que tornem a internacionalização uma        

preocupação central da política de concursos. 
● Criar uma política única, centralizada e transparente de seleção de          

professores visitantes internacionais, privilegiando-se pesquisadores     

africanos, em consonância com a lei de criação, por meio de editais anuais             
conjuntos da PROINST e PROPPG a que devem se submeter todas as            

unidades acadêmicas interessadas na contratação de professores visitantes. 
● Aprofundar a aproximação entre a UNILAB e as IES dos países parceiros,            

incentivando-se a circulação e a mobilidade docente. 

 
4. FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE A UNILAB E AS INSTITUIÇÕES         

NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
 

Desde 25 de maio de 2011, quando a UNILAB iniciou suas atividades acadêmicas,             
seu objetivo foi o de ampliar as possibilidades de acesso aos conhecimentos            

universitários a estudantes do Brasil e do mundo (especialmente, da Comunidade           
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP). Portanto, as políticas de           

INTERIORIZAÇÃO e INTERNACIONALIZAÇÃO são pilares fundantes desta       

Universidade. E, após 9 anos continuam como desafios do seu dia a dia, seja nas               



cidades de Redenção, Acarape e São Francisco do Conde, seja nas macrorregiões            
do Maciço de Baturité e do Recôncavo Baiano, seja nos estados do Ceará e na               

Bahia, no Brasil e em determinados países da África (Angola, Cabo Verde,            
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e Ásia (Timor-Leste).  

Julgamos que devemos encarar os dois eixos como intimamente conectados.          

Portanto, havendo conexões entre as políticas de Interiorização e         
Internacionalização, acreditamos que a Pró-Reitoria de Relações Institucionais        

(Proinst) deverá ter um papel ativo – atuando junto com outros setores da Unilab e               
com a Reitoria – no aprofundamento das relações com instituições nacionais e            

internacionais. Pois, o maior enraizamento (Interiorização) da Unilab - para atender           

as demandas daquelas cidades, macrorregiões, Estados e integrantes da CPLP -           
deverá ser um pilar associado à confirmação da sua natureza internacional.  

Portanto, algumas ações deverão ser necessárias para buscar aqueles objetivos          
institucionais: 

● Implementar imediatamente o Conselho de Integração Internacional e os dois          

Conselhos de Integração Comunitárias previstos no Estatuto. 
● Reforçar as relações da Unilab com as prefeituras que compõem as           

macrorregiões do Maciço de Baturité e do Recôncavo Baiano, para apoiar           
ações de cooperação que levem seus Institutos Acadêmicos2 e Centros de           

Pesquisas a atuar direta ou indiretamente nas áreas de educação, saúde,           

administração pública, engenharia, agronomia etc.  
● Costurar ações de cooperação com as comunidades locais e municípios para           

oferecer cursos de qualificação de professores/as, avaliação e qualificação         
das práticas presentes em diversas áreas das administrações públicas         

municipais (por exemplo, a área da saúde; manejo de resíduos sólidos [lixo            

urbano], qualidade da água etc.) 
● Identificação de demandas e auxílio direto para a redação de projetos (pois, a             

ausência de pessoal qualificado para redigir projetos de captação de recursos           
é uma das deficiências presentes nos poderes municipais); etc. 

● Levantamento das demandas dos pequenos produtores rurais para        

operacionalização de projetos multidisciplinares nas áreas de Agronomia,        
Engenharia, Ciências Sociais Aplicadas e Enfermagem que envolvam        

2 Instituto de Ciências Exatas e da Natureza – ICEN; Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA, Instituto                  
de Ciências da Saúde – ICS, Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR, Instituto de Engenharias e                
Desenvolvimento Sustentável – IEDS, Instituto de Humanidades – IH, Instituto de Humanidades e Letras dos               
Malês – IHL, Instituto de Linguagens e Literaturas – ILL e Instituto de Educação a Distância – IEAD. 



docentes e discentes da Unilab, UFC, Universidade Federal do Cariri,          
EMBRAPA, FIOCRUZ, ministérios do governo federal, movimentos sociais,        

sindicatos, ONGs etc.; 
● Realização de Fóruns em torno de temas pertinentes aos interesses dos           

municípios – com o apoio das secretarias estaduais do Ceará e da Bahia –              

para a identificação de demandas e construção de estratégias de ações de            
cooperação - e de captação de recursos - entre as universidades federais,            

municípios, governos estaduais, movimentos sociais, sindicatos, ONGs e        
outras instituições parceiras; 

● Continuar as negociações para que a Unilab tenha uma frequência de Rádio            

para expandir os resultados de suas pesquisas e projetos de extensão.           
Tornar-se-ia também um canal de comunicação direta dos estudantes com as           

comunidades acadêmica e do entorno da Universidade. Esse meio de          
comunicação deveria se transformar em um canal diário e frequente com as            

populações do entorno das duas macrorregiões do Maciço de Baturité e do            

Recôncavo Baiano. E, também por poder ser acessado através da Internet           
poderá ser captado em todo o mundo, mas principalmente nos países           

parceiros. 
● Aprofundar as relações de cooperação da Unilab com os países parceiros no            

âmbito da CPLP. Apesar da crise contemporânea, aqueles países poderão          

ser vetores da busca de financiamentos para a realização de novos projetos            
de cooperação nas áreas de saber e pesquisa da nossa Universidade. Esses            

projetos deverão envolver Universidades e Institutos de pesquisa dos países          
doadores e, PRINCIPALMENTE, Universidades e Institutos de pesquisa da         

CPLP. Porque, devemos ficar atentos para a extrema necessidade de          

integrar pesquisadores/as, docentes, estudantes, universidades e instituições       
de pesquisa dos países (da África, da Europa, os Estados Unidos ou da Ásia)              

onde os futuros projetos serão realizados. POIS, DEVE-SE COMBATER         
QUALQUER VÍNCULO COM RELAÇÕES NEOCOLONIAIS ou/e      

SUBALTERNAS. Observamos ainda que futuros projetos poderão integrar        

ministérios do governo federal e secretarias dos governos do Ceará e da            
Bahia;  

● Em particular, iniciar tratativas para estabelecer ações acadêmicas com as          
universidades e institutos de pesquisa dos países parceiros – sob o           

guarda-chuva dos acordos de cooperação já assinados -, no âmbito da           



CPLP, sem esquecer as Universidades e Fundações de Portugal. [OBS.:          
Porque, a Unilab sempre despertou um grande interesse em docentes e           

instituições acadêmicas portuguesas e dos PALOP]. 
● A proposta descrita acima poderá ser inicialmente ventilada junto às          

Embaixadas de determinados países, localizadas em Brasília; através de         

contatos diretos com a Associação das Universidades de Língua Portuguesa          
– AULP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, a Agência             

Brasileira de Cooperação – ABC/MRE etc. 
● Buscar parceiros que possam financiar bolsas para estudantes africanos da          

Unilab, seja em empresas multinacionais que possuem investimentos nos         

países da CPLP, instituições religiosas afro-americanas, fundações etc.        
OBS.: Devemos lembrar que, além das multinacionais de petróleo, nos          

últimos anos as Big Techs (Google, Facebook) apresentaram grandes         
projetos de investimento e expansão destinados ao continente africano.         

Portanto, podem ser encaradas como possíveis parceiros de cooperação. 

● Detectar no universo das instituições e fundações afro-americanas aquelas         
que possuem recursos para investir em países da DIÁSPORA,         

principalmente projetos que construam CONEXÕES entre EUA, BRASIL e         
ÁFRICA. OBS.: A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil poderá ser a            

ponte inicial para a realização dos primeiros contatos. 

● Os dois pontos anteriores, poderão levar a Unilab a retomar as tratativas            
ocorridas no âmbito da Reitoria de criar uma FUNDAÇÃO, com o objetivo de             

captar fontes diversificadas de recursos externos (nacionais e internacionais)         
para financiar projetos de pesquisa, bolsas de estudos, laboratórios, criação          

infraestruturas pertinentes as atividades de docência e pesquisa da Unilab.          

Porém, observamos que outra possibilidade pode ser a continuidade de          
utilização de estruturas de fundações já em funcionamento em outras          

Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, como a da Universidade           
Federal do Ceará – UFC. 

● Criar mecanismos – através das Embaixadas brasileiras sediadas nos países          

parceiros, ou das Embaixadas dos países parceiros sediadas em Brasília –           
para receber e encaminhar publicações das universidades e institutos de          

pesquisas integrantes da CPLP. Essa cooperação enriqueceria as        
respectivas bibliotecas e os programas de ensino dos cursos da Unilab. 



● Organizar tematicamente e por países as Monografias e/ou Trabalhos de          
Conclusão de Cursos (TCC), localizados nos acervos das bibliotecas da          

Unilab, de maneira que possam ser divulgados e acessados com mais           
facilidade – através da Internet - por qualquer pessoa ou instituição           

interessada. Mas, principalmente pelas universidades, institutos de pesquisa,        

corpos docentes e discentes, além de ministérios, dos países parceiros. 
 

5. DEFINIR E IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DE INTERNACIONALIZAÇÃO       
DA UNILAB 

Retomar as discussões sobre a implementação das diretrizes de internacionalização          

da Unilab, ou, sugerir a criação de políticas de internacionalização na universidade.            
Aqui sugere-se a criação de GT que compõe os representantes dos colegiados e             

diretores dos institutos como também PROINST, PROGRAD, PROPAE e PROPPG. 
 

6. REORGANIZAR E FORTALECER O PROCESSO SELETIVO NA PROINST 

 
O Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros começou a ser operacionalizado          

na Proinst a partir da edição de 2019. Apesar dos normativos que já existem para a                
regulação do PSEE, Resolução CONSEPE N 42 / 2019, se fazem necessários            

ações de fortalecimento do mesmo. Sugere-se: 

● Estreitamento das relações com embaixadas, ministérios (educação, ensino        
superior) dos países parceiros e ainda com o MRE. 

● Solicitar apoio logístico para as aplicações do PSEE e que este apoio            
configure na agenda dos países parceiros. 

● Efetuar estudos a partir das seleções internacionais passadas para que os           

países possam receber um diagnóstico dos candidatos a partir das notas do            
PSEE e, com isso possam implementar políticas educacionais para o avanço           

do ensino nestes aspectos. 
● Criar Comissão permanente para acompanhamento do processo seletivo nos         

Países parceiros com suporte das embaixadas brasileiras. 

● Criar Comissão permanente do processo seletivo dos estudantes        
estrangeiros na Unilab. 

● Procurar estabelecer parcerias com órgãos de fomento de bolsas para os           
estudantes estrangeiros aprovados no PSEE. 



● Comunicar aos ministérios da Educação dos países parceiros as listas dos           
estudantes que foram aprovados no PSEE e, posteriormente, matriculados         

nos cursos da Unilab. Por fim, comunicar aos respectivos ministérios -           
através de um documento oficial - a lista dos estudantes egressos.           

Observamos que este último documento poderá agilizar o reconhecimento         

dos CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DA UNILAB em         
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e          

Timor-Leste. 
 

7. SINTONIZAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE PROINST, AS DEMAIS        

PRÓ-REITORIAS E INSTITUTOS E AS RELAÇÕES ENTRE OS CAMPI         
(CEARÁ E BAHIA) 

A Proinst precisa estabelecer melhor relação com os demais setores da           
Universidade, uma vez que necessitam realizar trabalhos em conjunto. Sugere-se a           

criação de agendas institucionais para tratar de assuntos que precisam ser           

apreciados por mais de uma Pró-Reitoria. 
 

8. ESTIMULAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA AÇÕES DE       
MOBILIDADE DISCENTE, DOCENTE E DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS      

EM EDUCAÇÃO 

 
Publicar, anualmente, em cooperação com a RIPES, editais de circulação e           

mobilidade docente, discente e de técnicos administrativos entre a UNILAB e as IES             
públicas dos países parceiros – Palop1s. A ideia é construir um tipo de política              

institucional que pense a internacionalização a partir da interculturalidade e não           

mais da assimilação. Nas entrelinhas, a UNILAB, em suas diretrizes de           
internacionalização via cooperação Sul-Sul (ou Sul Global), se concebe como o sol            

resplandecente do outro lado do Atlântico, o novo polo de civilização. É necessário             
criar plataformas de diálogo intercultural, vias de mão dupla de comunicação, onde            

os países parceiros se sintam representados, escutados e respeitados na relação e            

nas trocas culturais. É preciso conhecer os meandros dos processos e das decisões             
burocráticas nos países parceiros. Principalmente no que tange à educação          

superior. E para tal é preciso produzir estudos e relatórios feitos por técnicos,             
docentes e estudantes da UNILAB sobre a realidade social e educacional destes            

países. A circulação e mobilidade dos docentes, discentes e de técnicos           



administrativos dos dois lados do Atlântico vai contribuir para solidificação de uma,            
aliás, da única instituição de ensino superior no mundo inteiro, com capital técnico,             

cultural e epistêmico hibrido que verse sobre o Brasil do interior, sobre o Brasil das               
minorias e sobre a África que ainda se desconhece no Brasil. Cada um destes              

atores, a partir de sua voz, vai narrar e tecer sentidos e significados sobre as               

relações Brasil/África e vice-versa.  
 

9. AMPLIAR E APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO ESTUDANTIL, A       
PARTIR DE UMA AÇÃO CONTÍNUA COM A POLÍCIA FEDERAL 

 

Pensando que a paisagem e a morfologia diferenciada da UNILAB são compostas            
principalmente por estudantes, nacionais, do interior e internacionais, é preciso criar           

políticas de acompanhamento e monitoramento da inserção e da sociabilidade          
destes(as) na UNILAB e das comunidades ao redor. Para tal é necessário            

implementar os Conselhos de Integração Comunitária do Ceará e da Bahia para            

discutir sobre o cotidiano dos estudantes na universidade e nas comunidades ao            
seu redor. Lutar para resolver os problemas existentes de forma amena. O Reitor             

iria designar alguém para presidir tal conselho, onde, para além do(a) Pró-reitor(a)            
da PROINST estariam alguns professores nacionais, internacionais, membros dos         

diretórios acadêmicos, representantes das diversas minorias da UNILAB, líderes         

comunitários e religiosos e outros atores relevantes, como delegados da polícia,           
secretários da juventude e desporto, etc. – a função do Conselho Comunitário seria             

produzir políticas de convívio, sociabilidade e comunicação saudáveis entre a          
UNILAB e as comunidades ao seu redor. A sugestão é que seja alguém da UNILAB               

e residente local, ator influente no cotidiano da vida comunitária. O conselho            

também seria responsável por elaborar uma cartilha de segurança e de deveres e             
direitos que os estudantes internacionais têm em território brasileiro, seguindo e           

respeitando o que for estipulado pela Polícia Federal e local. O conselho seria             
responsável por ampliar as opções de lazer, cultura e desporto para os estudantes             

da UNILAB. Infelizmente, hoje de opção de lazer só têm bares à disposição.  

Precisamos elaborar relatórios semestrais sobre a situação dos estudantes         
internacionais e encaminhar para a superintendência de Polícia Federal nos          

estados. 
9.1. REESTRUTURAR E FORTALECER O SERVIÇO DE ACOMPANHEMNTO          

DO ESTUDANTE ESTRANGEIRO NA UNILAB 



Cabe a divisão de acolhimento e acompanhamento, elaborar a lista de estudantes            
estrangeiros atualizados com informações de vistos e passaportes a vencer e se            

responsabilizarem para manter os vistos dos estudantes estrangeiros em dia. Estes           
membros iriam escolher mensalmente um dia para solicitar transporte da UNILAB           

para ajudar na deslocação dos estudantes estrangeiros para a Polícia Federal com            

o propósito de renovação dos vistos. 
Realizar o Censo anual dos estudantes estrangeiros com vista a melhorar os            

serviços ofertados e mapear as dificuldades e os desafios do acompanhamento           
estudantil. 

 

10. IMPLEMENTAR O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS     
INTERNACIONAIS (ESTRANGEIROS) 

 
Pouco se sabe da relevância dos currículos de ensino da UNILAB. Seria importante             

e relevante saber quantos egressos internacionais voltaram para os seus países e            

se estão trabalhando em suas áreas de formação? Quantos egressos internacionais           
ainda residem trabalhando ou estudando no Brasil em outras instituições de ensino            

superior, em outros programas de pós-graduação? É preciso criar uma base de            
dados com essas informações e partilhar com os países parceiros. A Proinst, em             

parceria com a Prograd, precisa monitorar os egressos. Sugere-se estudar e           

implementar uma plataforma onde possamos agrupar informações dos egressos,         
bem como divulgação de oportunidades para os mesmos na Unilab          

(especializações, mestrados, futuramente doutorados, etc). 
 

Obs. O Plano é passível de alterações e/ou implementações de 
acordo com as avaliações periódicas. 

  

  

  

 

 

 



 

 

  

3. Equipe Proinst 

  
3.1. Estrutura da Pró-Reitoria 

 

- Secretaria 
- Assessoria de Relações Públicas e Assuntos Internacionais 

- Divisão de Projetos Internacionais 
- Serviço de Acordos de Cooperação e Convênios 

- Coordenação de Seleção, Acolhimento e Acompanhamento 

- Seção de Seleção 
- Seção de Acolhimento e Acompanhamento 

- Serviço de Acolhimento e Acompanhamento 
 

  

  
3.2. Cargos e suas atribuições, conforme Plano de Cargos dos Técnicos           

Administrativos em Educação – PCCTAE 
  

Obs. Atribuições do cargo, sem considerar as atribuições inerentes às          
funções gratificadas: FG’s e CD’s. 
  

 
Nível D 

Assistente em Administração 

  
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + experiência • 

OUTROS: Experiência de 12 meses • 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e            

logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos          



variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar          

relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. Assessorar nas atividades de            

ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir             

documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas           

fiscais e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir          

cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, segundo          

critérios preestabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. 

• Preencher documentos: Digitar textos e planilhas; preencher formulários. 

• Preparar relatórios formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos;            

confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar        

correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. 

• Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar        

processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de         

atos; expedir ofícios e memorandos. 

• Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; Identificar [a] natureza das              

solicitações dos usuários; Atender fornecedores. 

• Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: Executar procedimentos de             

recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de treinamento e           

desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e          

deslocamentos dos servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar           

recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados dos servidores. 

• Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: 

Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais;           

solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material           

fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição de malotes e            

recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância);         

pesquisar preços. 

• Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: Preparar minutas de             

contratos e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir           

cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 

• Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição. 

• Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e           

cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e projetos. 

• Secretariar reuniões e outros eventos: Redigir atas, memorandos, portarias, ofícios e            

outros documentos utilizando redação oficial. 

• Utilizar recursos de informática. 



• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao             

ambiente organizacional. 

  

Nível E 

Administrador 

  
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Curso Superior em Administração 

• OUTROS: • HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Decreto nº 61.934 - de 22 de dezembro de              

1967 dispõe sobre a regulamentação de exercício da profissão de Administrador, de acordo             

com a Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965. Registro no Conselho competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, organizar, controlar e assessorar as          

organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações,         

financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar         

planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o         

desempenho organizacional. Prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas.         

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Administrar organizações: Administrar materiais, recursos humanos, patrimônio,        

informações, recursos financeiros e orçamentários; gerir recursos tecnológicos; administrar         

sistemas, processos, organização e métodos; arbitrar em decisões administrativas e          

organizacionais. 

• Elaborar planejamento organizacional: Participar na definição da visão e missão da            

instituição; analisar a organização no contexto externo e interno; identificar oportunidades e            

problemas; definir estratégias; apresentar proposta de programas e projetos; estabelecer          

metas gerais e específicas. 

• Implementar programas e projetos: Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes de            

recursos; dimensionar amplitude de programas e projetos; traçar estratégias de          

implementação; reestruturar atividades administrativas; coordenar programas, planos e        

projetos; monitorar programas e projetos. 

• Promover estudos de racionalização: Analisar estrutura organizacional; levantar dados          

para o estudo dos sistemas administrativos; diagnosticar métodos e processos; descrever           

métodos e rotinas de simplificação e racionalização de serviços; elaborar normas e            

procedimentos; estabelecer rotinas de trabalho; revisar normas e procedimentos. 

• Realizar controle do desempenho organizacional: Estabelecer metodologia de avaliação;          

definir indicadores e padrões de desempenho; avaliar resultados; preparar relatórios;          

reavaliar indicadores. 



• Prestar consultoria: Elaborar diagnóstico; apresentar alternativas; emitir pareceres e          

laudos; facilitar processos de transformação; analisar resultados de pesquisa; atuar na           

mediação e arbitragem; realizar perícias. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao              

ambiente organizacional. 

 Nível E 

Secretária Executiva 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Curso Superior em Letras ou Secretário Executivo Bilíngue 

• OUTROS: 

• HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Lei nº 7.377*, de 30 de setembro de 1985 - Dispõe sobre               

a profissão de Secretário e dá outras providências.  

[*] A redação dos incisos I e II do art. 2º, o caput do art. 3º, o inc. VI do art. 4º e o parágrafo                         

único do art. 6º foram alterados pela Lei nº 9261, de 10-01-1996. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Assessorar, gerenciando informações, auxiliando na         

execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando           

compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e          

correspondências. Atender usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e           

prestar serviços em idiomas estrangeiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e            

extensão. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Assessorar direções: Administrar agenda pessoal das direções; despachar com a direção;            

colher assinatura; priorizar, marcar e cancelar compromissos; definir ligações telefônicas;          

administrar pendências; definir encaminhamento de documentos; assistir à direção em          

reuniões; secretariar reuniões. 

• Atender pessoas: Recepcionar pessoas; fornecer informações; atender pedidos,         

solicitações e chamadas telefônicas; filtrar ligações; anotar e transmitir recados; orientar e            

encaminhar pessoas; prestar atendimento especial a autoridades e usuários diferenciados. 

• Gerenciar informações: Ler documentos; levantar informações; consultar outros         

departamentos; criar e manter atualizado banco de dados; cobrar ações, respostas,           

relatórios; controlar cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar processos;        

reproduzir documentos; confeccionar clippings. 

• Elaborar documentos: Redigir ofícios, memorando, cartas; convocações, atas; pesquisar          

bibliografia; elaborar relatórios; digitar e formatar documentos; elaborar convites e          

convocações, planilhas e gráficos; preparar apresentações; transcrever textos. 

• Controlar correspondência: Receber, controlar, triar, destinar, registrar e protocolar          

correspondência e correspondência eletrônica (e-mail); controlar malote. 



• Organizar eventos e viagens: Estruturar o evento; fazer check-list; pesquisar local;            

reservar e preparar sala; enviar convite e convocação; confirmar presença; providenciar           

material, equipamentos e serviços de apoio; dar suporte durante o evento; providenciar            

diárias, hospedagem, passagens e documentação legal das direções (passaporte, vistos). 

• Supervisionar equipes de trabalho: Estabelecer atribuições da equipe; programar e           

monitorar as atividades da equipe. 

• Arquivar documentos: Identificar o assunto e a natureza do documento; determinar a forma              

de arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e catalogar documentos; arquivar         

correspondência; administrar e atualizar arquivos, dominar informática. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao             

ambiente organizacional. 

 Nível E 

Técnico em Assuntos Educacionais 
  
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas. 

• OUTROS: 

• HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Coordenar as         

atividades de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e avaliando estas         

atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo.          

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem,           

traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do          

mesmo e criando ou modificando processos educativos de estreita articulação com os            

demais componentes do sistema educacional para proporcionar educação integral dos          

estudantes. 

• Elaborar projetos de extensão. 

• Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

• Elaborar apostilas. 

• Orientar pesquisas acadêmicas. • 

 Utilizar recursos de Informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao             

ambiente organizacional. 

 



01 - Secretaria 

Plano de Trabalho Setorial – ANO 2020-2021 

  

Este formulário deve ser preenchido pelo chefe da unidade de trabalho e tem a finalidade de nortear as                  
atividades a serem desenvolvidas durante o Exercício de 2020-2021. 

  

Identificação 

Unidade: Secretaria da Pró-reitoria de Relações Institucionais 

Chefe: Ailana Linhares de Sousa Medeiros 

Chefe Imediato: Artemisa Odila Candé Monteiro 

Fone para contato: 85 – 988053000 

1. Relate as atribuições de cada servidor/a técnico-administrativo de sua unidade. 

Servidor: 

Auxilia o gestor superior na execução de tarefas administrativas e em reuniões.            
Despacha com a pró-reitora, colhe assinatura, priorizando agendas e compromissos.          
Administra pendencias, define encaminhamento de documentos. 

Gerencia processos no SEI, conduzindo a operacionalização dos encaminhamentos de          
demandas por email, hangout, whatsapp e telefone. Realiza acompanhamento         
processual, elaborando documentos, convites, convocações, planilhas, preparando       
apresentações.  

Gerencia informações mediante leitura documental, levantamento de informações,        
consulta entre setores, cobra ações e respostas, relatórios, prazos, direciona          
solicitações. 

Supervisiona a equipe de trabalho, delega atividades ao apoio administrativo. 

Realiza triagem das demandas setorial procedendo aos encaminhamentos corretos. 



Participação em reuniões de vários setores, sempre que solicitado  com a 
consequente elaboração das respectivas atas/sínteses. 

Elabora relatório setorial periodicamente. 

Realiza compilação de demandas diárias ( enviadas pelo SEI, por email, por            
hangout, por whatsapp de outros setores e/ou órgãos externos) através de           
contato direto com a Pró-reitora em horário predeterminado conjuntamente. 

Preenchimento de formulários, planilhas e outros documentos 

Assessoramento de gestores com questões práticas da rotina de trabalho 

 

Servidor  Ithalo Yan – Apoio Administrativo 

Executa tarefas administrativas da rotina setorial, priorizando gerenciamento dos         
compromissos/agenda do gestor superior. 

Elaboração de agendas internas e externas 

Realiza atendimento presencial, quando solicitado ( realidade antes do estado          
pandêmico); 

Maneja demandas via email e processos no SEI. Realiza elaboração de           
despachos no SEI sob supervisão; 

Faz intermediação intersetorial na instituição e órgãos externos sobre         
constituição de agendas e/ou necessidades. 

Gerencia contatos por telefone, whatsapp, hangouts e e-mails. 

Executa a estruturação e organização de arquivos de documentos(presencial  e 
remoto) 

 Realiza a atualização de nome, dados e  contatos de servidores e autoridades 
externas periodicamente.  

Realiza atualização de arquivos e cadastros de informações diversas. 

Responsável pela trâmite de correspondências e documentos( presencial) 

 

  

2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício. 



- Alinhar as ações ao aperfeiçoamento dos direcionamentos institucionais da gestão           
atual mediante prestação de serviço compatível com o alcance das metas propostas; 

- Desempenhar atividades que reforcem e fortaleçam os vínculos da instituição tanto no              
âmbito regional como internacional; 

- Promover a Pró-reitoria como setor indispensável na execução da missão           
internacionalizante universitária; 

-Elaborar planejamento estratégico de missões internacionais, incluindo estudo sobre as          
instituições a serem visitadas, preparação de material a ser divulgado, e prospecção de             
objetivos institucionais;  

-Apoio na organização de eventos promovidos pela pró-reitoria; 

- Aumentar e fomentar o aperfeiçoamento de rotina administrativa nos parâmetros           
nacionais e internacionais dos modelos de condução interinstitucional. 

- Manter bom relacionamento com os demandantes e demandados nacionais e           
internacionais com o fulcro de trilhar caminhos de cooperação mútua via eixo Sul-Sul,             
Norte-Sul e Oriente.  

-Colaborar na construção de mecanismos que possibilitem manter dados legais          
atualizados inerentes a estudantes estrangeiros. 

- Atuar no âmbito das relações externas e internas, visando representar na prática a              
missão institucional legal da UNILAB junto aos países da CPLP e demais parceiros.  

- Buscar reforçar parcerias regionais no Maciço de Baturité 

- Identificar necessidades locais (municípios) por meio de aproximação de relações           
interinstitucionais 

- Mediar estratégias de crescimento institucional no âmbito da interiorização e           
internacionalização. 

- Estabelecer modelo de acompanhamento e controle dos indicadores de          
internacionalização. 

- Defender a manutenção do caráter institucional da política de cooperação Sul-Sul por             
meio de protagonismo de atuação internacional .  

- Avaliar estrategicamente a eficácia das iniciativas de internacionalização e buscar           
perspectivas de desenvolvimento sustentável.  

3. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

Aumento do relacionamento da instituição com diversos setores( educacional,         
saúde, infraestrutura, social) dos países parceiros da CPLP . 



Estimulo das relações internacionais com os países parceiros para que extrapolem           
as embaixadas, adentrando nas entranhas, promovendo maior disseminação        
informativa unilabiana. 

Promoção de relações internacionais em multi-eixos: Sul-Sul, Norte-Sul, e com o           
Oriente. 

Busca de maior relacionamento internacional com o objetivo de angariar fomento           
financeiro mediante bolsas de estudos. 

Prospeção de comunicações estratégicas objetivando parcerias universitárias       
internacionais 

Análise de viabilidade futura do uso de endowments. 

Avaliação do modo de aproximação estratégica municipal de acordo com          
necessidades de cursos e alunos. 

Expansão da visibilidade unilabiana no âmbito regional, promovendo abertura de          
mercado de trabalho para egressos e estagiários. 

 

Ithalo Yan 

Facilitar a execução das ações propostas, mediante suporte administrativo. 

Adequar o alcance das rotinas de acordo com o que é requisitado 

Realizar cursos e treinamentos de capacitação em áreas administrativas 

  

4. Elabore um cronograma de execução.( Redefinir conforme conveniência da          
Pró-reitora em discussão com o novo servidor e/ou transferência de atribuições ao            
Robério. 

  

O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 

Aumento do  
relacionamento 
da instituição  
com diversos  
setores( 

Artemisa Monteiro - 

Pró-reitora 

 

 12 meses  Aproximação 

mediante  agendas 

presenciais e virtuais, 

buscando parcerias.  



educacional, 
saúde, 
infraestrutura, 
social) dos  
países 
parceiros da  
CPLP . 

 

Estimulo das  
relações 
internacionais 
com os países   
parceiros para  
que 
extrapolem as  
embaixadas, 
adentrando 
nas entranhas,  
promovendo 
maior 
disseminação 
informativa 
unilabiana. 

 

 Artemisa Monteiro 

- Pró-reitora 

 

 12 meses  Elaborando 

materiais, estratégias 

de comunicação, 

divulgação, 

publicidade, com uso 

de mídias sociais. 

Buscando 

compreender como a 

Unilab é vista e como 

pode vir a ser 

reconhecida. 

Promoção de   
relações 
internacionais 
em multi-eixos:  
Sul-Sul, 
Norte-Sul, e  
com o Oriente. 

 

 Artemisa Monteiro 

- Pró-reitora 

 

 12 meses  Prospecção de 

parcerias e 

cooperação conforme 

estratégias de 

internacionalização 

identificadas. 

Pode-se iniciar pelas 

instituições nas quais 

docentes já mantem 



algum vinculo de 

pesquisa, 

colaboração, ou 

publicação conjunta. 

Busca de   
maior 
relacionamento 
internacional 
com o objetivo   
de angariar  
fomento 
financeiro 
mediante 
bolsas de  
estudos. 

 

 Artemisa Monteiro 

- Pró-reitora 

 

 12 meses  Defender a 

importância 

institucional mediante 

resultados até então 

alcançados, e 

reforçar a 

manutenção da 

cooperação 

educacional 

internacional através 

do apoio 

orçamentário dos 

governos com maior 

participação 

estudantil.  

Prospecção  
de 
comunicações 
estratégicas 
objetivando 
parcerias 
universitárias 
internacionais 

 

 Artemisa Monteiro 

- Pró-reitora 

 12 meses  Realização de 

aproximação 

estratégica através 

das agendas nas 

missões 

internacionais, 

divulgando os dados 

atuais e vindouros 

unilabianos. 

 Análise de 

viabilidade futura 

 Artemisa Monteiro 

- Pró-reitora 

 12 meses Tendência no cenário 

mundial, funciona 

como fundo de 

amparo ao ensino, 



do uso de 

endowments. 

pesquisa e extensão, 

bancado por agentes 

externos. 

Recentemente foi 

homologada lei que 

facilita seu uso, 

sendo promovida 

diante do cenário 

econômico atual. Há 

de se estudar 

possibilidades. 

Avaliação do   
modo de  
aproximação 
estratégica 
municipal de  
acordo com  
necessidades 
de cursos e   
alunos. 

 

 Artemisa Monteiro 

- Pró-reitora 

 12 meses  Passado o ano 

eleitoral(2020), 

arquitetar 

apresentação de 

gestão e 

aproximação 

interinstitucional com 

governos municipais 

reforçando a posição 

protagonista 

universitária da 

Unilab em meio ao 

Maciço de Baturité, 

facilitando 

cooperações de 

atividades locais 

envolvendo cursos 

de agronomia, 

administração, 

enfermagem, etc. 

Expansão da   
visibilidade 
unilabiana no  

 Artemisa Monteiro 

- Pró-reitora 

 12 meses  Abrir caminhos de 

oportunidades na 



  

âmbito 
regional, 
promovendo 
abertura de  
mercado de  
trabalho para  
egressos e  
estagiários. 

 

absorção dos 

recursos humanos 

formados pela Unilab 

no âmbito regional. 

        

        

5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas?  

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

Aumento do  
relacionamento da  
instituição com  
diversos setores(  
educacional, saúde,  
infraestrutura, social)  
dos países parceiros   
da CPLP . 

 

 Disseminar a visibilidade da Unilab nos países com quem 

faz a cooperação, permitindo abertura de estreitar laços 

nos âmbitos que facilitem estudos e conhecimentos. 

Favorecer a prospecção de bolsas. Favorecer a 

compatibilização de currículos. Favorecer a dupla 

diplomação. 

Estimulo das relações   
internacionais com os   
países parceiros para   
que extrapolem as   
embaixadas, 
adentrando nas  

 Permitir maior divulgação da Unilab, possibilitando maior 

oportunidades e equidade na concorrência do Processo 

Seletivo, descentralizando a divulgação mediante somente 

as embaixadas. Dar oportunidade a interessados de todas 



entranhas, 
promovendo maior  
disseminação 
informativa unilabiana. 

 

as regiões nacionais dos países parceiros em concorrer a 

vagas. 

Promoção de relações    
internacionais em  
multi-eixos: Sul-Sul,  
Norte-Sul, e com o    
Oriente. 

 

 Fazer uma internacionalização  de qualidade, abrangente, 

de competências transversais, “imparcial”, respeitadas as 

facilitações nas aproximações com os países da CPLP, 

com  suporte da gestão institucional.  

Busca de maior    
relacionamento 
internacional com o   
objetivo de angariar   
fomento financeiro  
mediante bolsas de   
estudos. 

 

 Recai sobre emergir apoio à captação de recursos para a 

implementação não só de um plano de internacionalização 

com credibilidade, mas de garantir a manutenção e 

sustentação econômica cooperativa. 

Prospecção de   
comunicações 
estratégicas 
objetivando parcerias  
universitárias 
internacionais 

 

 Identificar e analisar instituições, recursos e forças 

disponíveis para operacionalizar a internacionalização. 

 Análise de viabilidade 

futura do uso de 

endowments. 

 Prever aplicação futura deste quando o plano institucional 

de internacionalização estiver consolidado, possibilitando 

um estudo a nível regional (municípios) e internacional 

(governos dos países parceiros). 



  

Avaliação do modo de     
aproximação 
estratégica municipal  
de acordo com   
necessidades de  
cursos e alunos. 

 

 Permitir que a atuação da gestão unilabiana encontre 

vertentes colaborativas entre os prefeitos, permitindo 

fluidez nas atividades de extensão, pesquisa, etc. 

Expansão da   
visibilidade unilabiana  
no âmbito regional,   
promovendo abertura  
de mercado de   
trabalho para egressos   
e estagiários. 

 

 Aumentar as possibilidades dos formandos para que não 

haja fuga de cérebros do interior para a capital, 

valorizando conterrâneas bem capacitados e preparados 

para atual localmente. 

Conceitos úteis 

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações 

ainda não quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 



  

  

02 - Divisão de Projetos Internacionais 
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Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida 

para orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa, 

retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, 

palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, 

mas não estão definidas num horizonte de tempo. 

  
DATA:28/10/2020 

  

AILANA LINHARES DE SOUSA MEDEIROS 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

                                                                                DATA: 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 



Este formulário deve ser preenchido pelo chefe da unidade de trabalho e tem a finalidade de nortear 

as atividades a serem desenvolvidas durante o Exercício de 2021-2022. 

  

Identificação 

Unidade: Divisão de Projetos Internacionais (DPINTER)  

Chefe: Segone Ndangalila Cossa 

Chefe Imediato: ARTEMISA ODILA CANDÉ MONTEIRO (Pró-Reitora).  

Fone para contato: (85) 981124936 

1. Relate as atribuições de cada servidor/a técnico-administrativo de sua unidade. 

Auxiliar administrativo(a) Vilmara Carla Pereira Uchôa -  Tratar documentos: Registrar a entrada 
e saída de documentos; triar e distribuir documentos; conferir dados e datas; verificar 
documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; identificar 

irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da 
chefia; classificar documentos, segundo critérios preestabelecidos; arquivar documentos 

conforme procedimentos. 

• Preencher documentos: Digitar textos e planilhas; preencher formulários. 

• Preparar relatórios formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; 
confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar 

correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. 

• Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; 

encaminhar protocolos internos; expedir ofícios e memorandos. 

• Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e 

cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e projetos. 

• Secretariar reuniões e outros eventos: Redigir atas, memorandos, portarias, ofícios e outros 

documentos utilizando redação oficial. 

2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício. 

 Objetivo central: Acompanhar os projetos internacionais em vigência na UNILAB; 

Objetivos específicos 

a) Monitorar o estágio de implementação dos projetos internacionais vigentes; 

b) Articular as ações da seção junto aos Coordenadores de projetos internacionais em 

andamento; 

c) Colaborar na elaboração de propostas de projetos internacionais no âmbito da 

cooperação Sul-Sul.  



d) Prospetar oportunidades novas para criação de projetos Internacionais vantajosos à 

UNILAB no âmbito da cooperação Sul-Sul. 

1. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

3.1. Meta por objetivo 

3.1.1. Objetivo Central: Produzir um relatório semestral sobre o estágio de implementação de 

cada projeto internacional;  

3.1.2 Objetivos específicos: 

a) Organizar reuniões bimestrais com os coordenadores dos projetos vigentes; 

b) Produzir semestralmente relatórios de Feedback do estágio dos projetos internacionais 

(partilhar com os coordenadores de projeto); 

c) Disponibilizar semestralmente à comunidade acadêmica da UNILAB um relatório com áreas 

prioritárias para cooperação internacional no âmbito do ensino superior entre os países da CPLP; 

d) Propor semestralmente duas propostas de projetos novos à carteira de projetos 

internacionais vigentes na DPINTER.  

4. Elabore um cronograma de execução. 

  

O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 

 Acompanhar os 

projetos 
internacionais em 
vigência na 

DPINTER.  

 Segone Cossa 

 

 Semestralmente.  Copilar dados mensais 

sobre demandas, 
fluxos, entraves, 
necessidades e ações 

de cada projeto 
internacional. O 
objetivo é produzir, 

semestralmente, 
relatórios individuais 
sobre o estágio de 

implementação de 

cada projeto.  

 Monitorar o estágio 
de implementação 

dos projetos 
internacionais 

vigentes 

 Segone Cossa  Bimestralmente  Organizar reuniões 
individuais com os 

coordenadores de 
Projetos com o objetivo 
de se inteirar do 

estágio de 
implementação de 



cada projeto 

internacional vigente.  

Articular as ações da 
seção junto aos 
Coordenadores de 

projetos 
internacionais em 

andamento.  

Segone Cossa Semestralmente Aproveitar os 
encontros bimestral 
para passar 

informações das 
demandas da 
DPINTER/PROINST em 

relação aos projetos 
internacionais vigentes. 
Realizados três 

encontros bimestrais, 
produzir-se-á um 
relatório contendo o 
feedback da DPINTER 

dos projetos 
internacionais. Além da 
avaliação do grau de 

implementação dos 
projetos, o relatório 
trará sugestões de 

melhoria nos processos 
de acompanhamento 

dos projetos vigentes.  

Colaborar na 

elaboração de 
propostas de 
projetos 

internacionais no 
âmbito da 

cooperação Sul-Sul. 

 Segone Cossa  Semestralmente  Disponibilizar 

semestralmente à 
comunidade acadêmica 
da UNILAB um relatório 

com áreas prioritárias 
para cooperação 
internacional no 

âmbito do ensino 
superior entre os 
países da CPLP. O 

relatório em questão, 
além de mapear áreas 
de interesse em 

comum no ensino 
superior dos países da 
CPLP, informará dos 
procedimentos e 

trâmites para 
elaboração de projetos 

internacionais.  



  

Prospetar 

oportunidades 
novas para criação 
de projetos 

Internacionais 
vantajosos à UNILAB 
no âmbito da 

cooperação Sul-Sul.  

 Segone Cossa Semestralmente   Propor dois projetos 

novos à carteira de 
projetos da DPINTER. 
Tal proposta, será 

produzida depois de 
pesquisa e de 
mapeamento no ensino 

superior de áreas de 
interesse comum entre 

os países da CPLP.  

5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas? (Responda 

utilizando a mesma ordem) 

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

Acompanhar os projetos 

internacionais em vigência na 

DPINTER. 

Qualidade na implementação dos projetos internacionais; 

● Cumprimento dos prazos estabelecidos para 

implementar as etapas e realizar as atividades previstas 

no projeto.  

 Monitorar o estágio de 
implementação dos projetos 

internacionais vigentes 

● Obtenção de informações sobre o grau de 

implementação dos projetos internacionais;  

● Aperfeiçoamento do acompanhamento da DPINTER aos 

projetos internacionais;  

● Melhoraria nos procedimentos, mecanismos e formas 
de apoio da DPINTER aos projetos internacionais 

vigentes.  

 

 Articular as ações da seção 

junto aos Coordenadores de 
projetos internacionais em 

andamento. 

● Circulação em tempo hábil de informação sobre 

procedimentos, trâmites e demandas da DPINTER em 

relação aos projetos internacionais e vice-versa; 

  

 Colaborar na elaboração de 
propostas de projetos 

internacionais no âmbito da 

cooperação Sul-Sul. 

●  Garantia de qualidade na proposição de projetos 
internacionais relevantes ao perfil de 

internacionalização da UNILAB; 

● Respeito ao viés de internacionalização da UNILAB – 

cooperação Sul-Sul.  



  

 Prospetar oportunidades 

novas para criação de 
projetos Internacionais 
vantajosos à UNILAB no 

âmbito da cooperação 

Sul-Sul. 

●  Adição de projetos internacionais novos à carteira da 

DPINTER.  

Conceitos úteis 

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações ainda não 

quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 

Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida para 

orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa, 

retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, mas não 

estão definidas num horizonte de tempo. 

                                                                                                                                        DATA: 23/10/2020 

  

___________________ ___________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

                                                                                DATA: 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 



  

 

03 - Serviço de Acordos de Cooperação e Convênios 
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Identificação 

Unidade: Serviço de Acordos de Cooperação e Convênios 

Chefe: Pedro Henrique Rodrigues 

Chefe Imediato: Artemisa Odila Candé Monteiro 

Fone para contato: (85) 3332-6196 / (85) 99949-3353 

1. Relate as atribuições de cada servidor técnico-administrativo de sua unidade. 

Pedro Henrique Rodrigues 

I – encaminhar todos os procedimentos relativos à pactuação de Acordos de            
Cooperação e Convênios que não impliquem repasses financeiros por parte da Unilab; 

II – formalizar acordos de cooperação técnica, convênios, protocolos de intenções e            
outros instrumentos formais para a consecução dos objetivos e necessidades da           
UNILAB; 

III – acompanhar a vigência e execução dos Acordos de Cooperação e Convênios da              
UNILAB com universidades e instituições de pesquisa; 

IV – publicar os extratos dos acordos de cooperação e convênios celebrados no Diário              
Oficial da União e demais providências referentes aos termos aditivos; 

V – manter atualizados os dados cadastrais das instituições parceiras; 



VI – implementar instrumentos de controle para o acompanhamento dos Acordos de            
Cooperação e dos convênios firmados; 

VII – elaborar minutas de convênios e acordos de cooperação nacional e internacional; 

VIII – elaborar relatórios periódicos sobre o andamento dos convênios e acordos de             
cooperação; 

IX – manter interlocução com a Procuradoria da UNILAB com vistas ao bom andamento              
dos aspectos legais envolvidos nas minutas dos convênios e Acordos de Cooperação; 

X – acompanhar os procedimentos normatizados no fluxograma para celebração de           
convênios e acordos de cooperação no âmbito interno e externo; 

XI – acompanhar a elaboração dos Planos de Trabalho relacionados aos Acordos de             
Cooperação e Convênios; 

XI – assistir à Pró-Reitoria de Relações Institucionais na elaboração das políticas e             
diretrizes específicas de atuação do serviço no tocante aos convênios e acordos de             
cooperação. 

2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício. 

A (Eixo 4) – Aumentar o número de Acordos de Cooperação Nacionais vigentes; 

B (Eixos 1, 2, 3 e 8) – Aumentar o número de Acordos de Cooperação Internacionais                
vigentes; 

C (Eixo 4) – Aumentar o número de Convênios de Concessão de Estágio vigentes; 

D (Eixo 4) – Aumentar o número de Agentes de Integração credenciados; 

E (Eixos 1, 2, 3, 4 e 8) – Otimizar o fluxo processual dos instrumentos de cooperação                 
celebrados; 

F (Eixos 1, 2, 3, 4 e 8) – Aperfeiçoar o uso de ferramentas de controle e geração de                   
informações para tomada de decisão; 

G (Eixos 1, 2, 3, 4 e 8) – Aperfeiçoar a comunicação do SACC com a comunidade                 
acadêmica. 

 

1. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

A 

- Otimizar a prospecção de Acordos de Cooperação Nacionais através de visitas aos             
potenciais parceiros, conforme mapeamento do Gabinete da Proinst; 



- Contactar os parceiros cujos instrumentos de cooperação estão vencidos para           
verificar as possibilidades de nova cooperação. 

 

B 

- Otimizar a prospecção de Acordos de Cooperação Internacionais através de           
contatos com potenciais parceiros, conforme mapeamento do Gabinete da Proinst; 

- Contactar os parceiros cujos instrumentos de cooperação estão vencidos para           
verificar as possibilidades de nova cooperação. 

C 

- Prospecção de parceiros concedentes de estágios, conforme mapeamento de          
interesse conjunto com os Institutos e SGP no caso de concessão de estágio por              
parte da Unilab; 

D 

- Elaboração e manutenção de Editais de credenciamento para Agentes de           
Integração. 

E 

- Análise contínua dos fluxos processuais, eliminação de etapas desnecessárias e           
remodelagem de fluxogramas. 

F 

- Remodelagem da planilha geral de controle de instrumentos de cooperação; 

- Melhoria contínua da página do SACC no portal Unilab em Números. 

G 

- Melhoria das informações na página no SACC. 

 

  

4. Elabore um cronograma de execução. 

  

O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 



  

 A  Pedro Rodrigues 2021 – 2022 (fluxo 

contínuo) 

 Através de Ofícios, 

e-mails e visitas 

presenciais 

 B  Pedro Rodrigues 2021 – 2022 (fluxo 

contínuo) 

 Através de Ofícios, 

e-mails e outros 

meios de contato 

 C  Pedro Rodrigues 2021 – 2022 (fluxo 

contínuo) 

 Através de Ofícios, 

e-mails, visitas 

presenciais e 

interlocução interna 

na Unilab 

 D  Pedro Rodrigues 2021 e 2022 Através do Sistema 

Eletrônico de 

Informações - SEI  

 E Pedro Rodrigues  Janeiro a Março de 
2021  

 Bizagi Modeler 

 F  Pedro Rodrigues Março a Junho de 
2021  

Excel, Microsoft 

Business Intelligente  

 G  Pedro Rodrigues  Junho a Julho de 
2021 

Wordpress, 

interlocução com 

Assecom  



  

5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas? 

(Responda utilizando a mesma ordem) 

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

 A  Aumento do número de Acordos de Cooperação 

Nacionais vigentes 

 B  Aumento do número de Acordos de Cooperação 

Internacionais vigentes 

 C  Aumento do número de convênios com instituições 

concedentes de estágio vigentes 

 D Aumento do número de Agentes de Integração 

credenciados 

 E  Fluxo processual de celebração de instrumentos de 

cooperação ágil, eficaz e racional 

 F  Informações para tomada de decisões fornecidas de 

maneira rápida e assertiva 

 G  Comunicação com a comunidade acadêmica clara e 

assertiva 

Conceitos úteis 



 

 

 04 - Assessoria de Relações  

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações 

ainda não quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 

Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida 

para orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa, 

retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, 

palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, 

mas não estão definidas num horizonte de tempo. 

                                                                                                                                        DATA: 

  

______________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

                                                                                DATA: 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 
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Identificação 

Unidade: Assessoria de Relações Públicas e Assuntos Internacionais 

Chefe: Robério Nery 

Chefe Imediato: Artemisa Odila Candé Monteiro 

Fone para contato: (85) 987653404 

1. Relate as atribuições de cada servidor técnico-administrativo de sua unidade. 

I. Assessorar e prestar apoio executivo ao(à) Pró-reitor(a) de Relações Institucionais          
e Internacionais, ou a outras unidades da pró-reitoria, nas relações políticas com            
instituições, embaixadas e setores governamentais, em assuntos de caráter         
internacional; 

II. Organizar e manter atualizada relação de contatos de autoridades, gestores e           
demais atores estratégicos nas instituições com as quais a Prointer mantém           
relação; 

III. Atuar, em articulação com o setor de Comunicação Institucional da Unilab, na            
gestão de conteúdo do site da Prointer e de suas mídias sociais; na interação com               
os públicos relacionados; e na divulgação de ações da pró-reitoria; 

IV. Contribuir com a promoção externa da Unilab e de seu patrimônio científico e             
cultural, com foco na internacionalização, por meio de ações de comunicação           
organizacional e de eventos institucionais; 

V. Promover e organizar eventos institucionais da Prointer; 
VI. Desenvolver projetos, inclusive em atuação transversal com os demais setores da           

pró-reitoria, em três pilares de atuação: relacionamento interinstitucional,        
comunicação focada na internacionalização e promoção externa da Unilab; 

VII. Produzir relatórios, dossiês e documentos afins a respeito de ações da Prointer e             
de temas de seu interesse. 

 



2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício. 

A Assessoria trabalha em sincronia com todos os setores da Proinst, portanto, os eixos              
elencados estão no seu rol de objetivos. 

 

3. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

Contribuir com o planejamento e liderar a execução operacional de evento online reunindo prefeitos 
do Maciço de Baturité, a fim de iniciar as discussões acerca de um plano de interiorização da Unilab e 
do Conselho de Integração Comunitária - CE. 

Planejar e articular com Secom a produção de material de comunicação impresso e digital, de caráter                 

genérico, para a divulgação do Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros nos países parceiros 

Planejar, construir e lançar site institucional da Prointer. 
 
Contribuir com o planejamento e liderar a execução operacional de seminário internacional, online, 
voltado à temática da Internacionalização no eixo Sul-global. 
 
Construir e obter aprovação dos fluxos de trabalho da unidade na ferramenta Bizagi. 
 
Contribuir com o planejamento e a execução operacional de evento online, em parceria com a Direção 
do Campus dos Malês, reunindo prefeitos do Recôncavo Baiano, a fim de iniciar as discussões acerca de 
um plano de interiorização da Unilab e do Conselho de 
Integração Comunitária - BA 

 

 

4. Elabore um cronograma de execução. 

  

O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 

Contribuir com o 
planejamento e 
liderar a execução 
operacional de 
evento online 
reunindo prefeitos 
do Maciço de 
Baturité, a fim de 
iniciar as discussões 
acerca de um plano 
de interiorização da 

Robério Ao longo do ano Com utilização de 

ferramentas 

especificas 



Unilab e do 
Conselho de 
Integração 
Comunitária - CE 

Planejar e articular 
com Secom a 
produção de 
material de 
comunicação 
impresso e digital, 
de caráter genérico, 
para a divulgação 
do Processo 
Seletivo de 
Estudantes 
Estrangeiros nos 
países parceiros 

Robério Ao longo do ano Com utilização de 

ferramentas 

especificas 

Planejar, construir e 
lançar site 
institucional da 
Proinst. 

Robério Ao longo do ano Com utilização de 

ferramentas 

especificas 

Contribuir com o 
planejamento e 
liderar a execução 
operacional de 
seminário 
internacional, 
online, voltado à 
temática da 
Internacionalização 
no eixo Sul-global. 

 

Robério Ao longo do ano Com utilização de 

ferramentas 

especificas 

Construir e obter 
aprovação dos 
fluxos de trabalho 
da unidade na 
ferramenta 
Bizagi. 

Robério Ao longo do ano Com utilização de 

ferramentas 

especificas 

Contribuir com o 
planejamento e a 
execução 
operacional de 
evento online, em 
parceria com a 
Direção do Campus 
dos Malês, 
reunindo prefeitos 

Robério Ao longo do ano Com utilização de 

ferramentas 

especificas 



  

do Recôncavo 
Baiano, a fim de 
iniciar as discussões 
acerca de um plano 
de interiorização da 
Unilab e do 
Conselho de 
Integração 
Comunitária - BA 

    

5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas? 

(Responda utilizando a mesma ordem) 

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

Contribuir com o 
planejamento e liderar a 
execução operacional de 
evento online reunindo 
prefeitos do Maciço de 
Baturité, a fim de iniciar as 
discussões acerca de um 
plano de interiorização da 
Unilab e do Conselho de 
Integração 
Comunitária - CE. 

Evento online realizado, gravado e com documento de síntese 
arquivado 

Planejar e articular com 
Secom a produção de 
material de comunicação 
impresso e digital, de caráter 
genérico, para a divulgação 
do Processo Seletivo de 
Estudantes Estrangeiros nos 
países parceiros 

Materiais de comunicação aprovados e, no que couber, impressos e 
disponíveis para serem levados aos países pelos missionários do 
PSEE 2020. 

Planejar, construir e lançar site 
institucional da Proinst. 

Site pronto e disponível no domínio da Unilab 

Contribuir com o 
planejamento e liderar a 
execução operacional de 
seminário internacional, 
online, voltado à temática da 
Internacionalização no eixo 

Evento online realizado, gravado e com documento de síntese 
arquivado. Além disso, com 2 minutas de resolução discutidas e 
validadas pelos 
participantes. 



  

Sul-global. 

 

Construir e obter aprovação 
dos 
fluxos de trabalho da 
unidade na ferramenta 
Bizagi. 

Fluxos de trabalho aprovados. 

Contribuir com o 
planejamento e a execução 
operacional de evento online, 
em parceria com a Direção 
do Campus dos Malês, 
reunindo prefeitos do 
Recôncavo Baiano, a fim de 
iniciar as discussões acerca 
de um plano de 
interiorização da Unilab e do 
Conselho de 
Integração Comunitária - BA 

Reunião online realizada, gravada e com documento de síntese 
arquivado. 

 
 

  

Conceitos úteis 

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações 

ainda não quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 



 

 

 

 
 

 

 05 - Coordenação de Seleção, Acolhimento e Acompanhamento 

Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida 

para orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa, 

retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, 

palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, 

mas não estão definidas num horizonte de tempo. 

                                                                                                                                        DATA: 

  

______________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

                                                                                DATA: 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 



Plano de Trabalho Setorial – ANO 2020-2021 

 

  

Identificação 

Unidade: Coordenação de Seleção, Acolhimento e Acompanhamento 

Chefe: Carlos André Moura Barros 

Chefe Imediato: Artemisa Odila Candé Monteiro 

Fone para contato: (85) 999626513 

1. Relate as atribuições de cada servidor técnico-administrativo de sua unidade. 

I. Coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas pela Seção de Seleção de           
Estudantes Internacionais, pela Seção de Acolhimento e Articulação de         
Estudantes Internacionais e pelo Serviço de Dados e Regularização Migratória; 

II. Elaborar ações e planos estratégicos junto aos setores gerenciais; 
III. Estabelecer contatos com embaixadas e parceiros internacionais para fins de          

seleção e acolhimento dos estudantes; 
IV. Acompanhar as ações de acolhimento estudantil de acordo com as diretrizes e            

políticas da universidade; 
V. Acompanhar a emissão de Passaportes Oficiais para servidores em missão          

institucional oficial; 
VI. Acompanhar as ações de mobilidade nacional e internacional dos estudantes da           

Unilab de acordo com as diretrizes e políticas da universidade; Prograd faz o             
nacional 

VII. Elaborar minutas de editais para seleção de estudantes, docentes e          
técnicos-administrativos para programas de mobilidade acadêmico-científica; 

VIII. Estimular, divulgar e cooperar no que concerne ao intercâmbio de docentes,           
discentes e técnicos-administrativos da Unilab com os demais países; 

IX. Manter atualizado o cadastro dos docentes, discentes e técnicos-administrativos         
envolvidos em programas de mobilidade; 

X. Realizar reuniões periódicas de articulação com os setores envolvidos na          
mobilidade acadêmica; 

XI. Elaborar e revisar os documentos da Prointer, no tocante à Coordenação e aos             
seus setores; 

XII. Assessorar a Prointer sobre as ações desenvolvidas pelos setores gerenciais; 



XIII. Emitir relatórios sobre as ações e atividades desenvolvidas na Coordenação; 
XIV. Propor a realização de estudos, programas e planejamentos de ações para o            

aprimoramento das atividades da Coordenação. 

 

 

2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício. 

Trabalhar, em sinergia com a Pro-Reitoria, para o alcance dos objetivos propostos para             
o período 2020-2021. 

3. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

1. AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES INTERNACIONAIS NA UNILAB E         

APOIO À PERMANÊNCIA 

 

Com o apoio da Seção de Acolhimento e Acompanhamento trabalhar na perspectiva de apoiar o               

estudante em sua permanência na universidade. 

 

2. EFETIVAÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE CURRÍCULOS 

 

Colaborar nas discussões dos documentos institucionais 

 

3. AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PROFESSORES AFRICANOS 

Por ocasião do Processo Seletivo e missões internacionais, estimular uma melhor divulgação da             

universidade. 

 

 

4. FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE A UNILAB E AS INSTITUIÇÕES NACIONAIS          

E INTERNACIONAIS 

Por ocasião do Processo Seletivo e missões internacionais, estimular uma melhor divulgação da             

universidade. 

 

5. DEFINIR E IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA        

UNILAB 

Colaborar nas discussões dos documentos institucionais 

 

6. REORGANIZAR E FORTALECER O PROCESSO SELETIVO NA PROINST 

Com o apoio da Seção de Seleção trabalhar na perspectiva do fortalecimento do processo              

seletivo. 



 

 

7. AMPLIAR E APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO ESTUDANTIL, A PARTIR DE         

UMA AÇÃO CONTÍNUA COM A POLÍCIA FEDERAL 
 
Com o apoio da Seção de Acolhimento e Acompanhamento trabalhar na perspectiva de apoiar o               

estudante em sua permanência na universidade. 

Promover com o acompanhamento dos egressos. 

 

4. Elabore um cronograma de execução. 

  

O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 

AMPLIAÇÃO DO  

NÚMERO DE  

ESTUDANTES 

INTERNACIONAIS 

NA UNILAB E   

APOIO À  

PERMANÊNCIA 

Seção de Seleção 

Seção de 

Acolhimento e 

Acompanhamento 

Ao longo do ano Estratégias internas 

Parcerias 

Apoio do fórum de 

estudantes 

estrangeiros 

 

FORTALECER AS  

RELAÇÕES ENTRE  

A UNILAB E AS    

INSTITUIÇÕES 

NACIONAIS E  

INTERNACIONAIS 

 

Coordenação Nas missões 

internacionais 

Articulação com 

instituições dos 

países parceiros 

DEFINIR E  

IMPLEMENTAR AS  

DIRETRIZES DE  

INTERNACIONALIZ

AÇÃO DA UNILAB 

 

Coordenação Ao longo do ano Participação nas 

discussões 



  

REORGANIZAR E  

FORTALECER O  

PROCESSO 

SELETIVO NA  

PROINST 

Seção de Seleção 

 

Servidora Andreia 

Ao longo do ano Planejamento 

contínuo 

Avaliação periódica  

AMPLIAR E  

APRIMORAR O  

ACOMPANHAMENT

O ESTUDANTIL, A   

PARTIR DE UMA   

AÇÃO CONTÍNUA  

COM A POLÍCIA   

FEDERAL 

Seção de 

Acolhimento e 

Acompanhamento 

 

Servidor Diego 

Ao longo do ano Planejamento 

contínuo 

Avaliação periódica  

Parcerias 

institucionais 

Realização de um 

Censo Estudantil 

 
   

    

5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas? 

(Responda utilizando a mesma ordem) 

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO   

DE ESTUDANTES  

INTERNACIONAIS NA  

UNILAB E APOIO À    

PERMANÊNCIA 

Estímulo para a permanência do estudante estrangeiro 

Elaboração de estratégias para aumentar o número de 
candidatos deferidos no processo seletivo e 
consequentemente o número de aprovados.  



  

FORTALECER AS  

RELAÇÕES ENTRE A   

UNILAB E AS   

INSTITUIÇÕES NACIONAIS  

E INTERNACIONAIS 

 

A partir das missões promover estreitamento entre 
unilab e instituições parceiras e busca de novas 
parcerias. 

DEFINIR E IMPLEMENTAR   

AS DIRETRIZES DE   

INTERNACIONALIZAÇÃO 

DA UNILAB 

 

As diretrizes vão nortear as ações da coordenação. 

REORGANIZAR E  

FORTALECER O  

PROCESSO SELETIVO NA   

PROINST 

Fortalecer o PSEE através de ações contínuas de 
planejamento e avaliação 

AMPLIAR E APRIMORAR O    

ACOMPANHAMENTO 

ESTUDANTIL, A PARTIR DE    

UMA AÇÃO CONTÍNUA   

COM A POLÍCIA FEDERAL 

Promover ações de acompanhamento efetivo e 
implementação do acompanhamento dos egressos. 

Conceitos úteis 

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações 

ainda não quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 



 

 

06 - Seção de Seleção 

Plano de Trabalho Setorial – ANO 2020-2021 

  

Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida 

para orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa, 

retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, 

palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, 

mas não estão definidas num horizonte de tempo. 

                                                                                                                                        DATA: 

  

______________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

                                                                                DATA: 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 



  

Identificação 

Unidade: Seção de Seleção- SSE 

Chefe: Isabelle de Araújo Soares 

Chefe Imediato: Carlos André Barros 

Fone para contato: (85) 3332-6125 

1. Relate as atribuições de cada servidor/a, técnico-administrativo de sua unidade. 

- Renata Primo da Paz- Técnica em Assuntos Educacionais: 

• Elaborar e revisar o edital de seleção do PSEE, junto à chefia imediata;  

• Elaborar, revisar e atualizar os documentos de orientação de cada fase do PSEE, junto à 
chefia: manuais e tutoriais; 

• Construir, atualizar e revisar o treinamento da fase de inscrição, avaliação de histórico e 
gabarito da prova objetiva junto à chefia; 

• Estabelecer contato com a DTI sempre que houver necessidade de alteração ou atualização no 
SELEST; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, de todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 

• Participar como membro da Comissão Permanente do PSEE na análise de inscrição e 
avaliação de histórico; 

• Supervisionar as atividades da comissão permanente do PSEE na análise de inscrição e 
avaliação de histórico, junto à chefia imediata; 

• Construir, atualizar e revisar os documentos relativos à supervisão e a avaliação de históricos; 

• Planejar, atualizar, revisar e executar o treinamento dos avaliadores de históricos; 

• Executar a logística que envolve a supervisão da avaliação de históricos (SELEST); 



• Supervisionar os pedidos de recursos da fase de avaliação de histórico; 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos recursos da avaliação de 
histórico, 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

 

- Camila Oliveira Freitas - Secretária executiva: 

• Administrar agenda da seção, despachar com a chefia, colher assinatura, marcar e registrar as               

reuniões da seção; 

 

•Recepcionar pessoas, fornecer informações aos candidatos através do “Dúvidas Frequentes”,          

atender chamadas telefônicas, fazer triagem das ligações da seção, transmitir recados; orientar e             

encaminhar pessoas; 

 

• Criar e manter atualizado banco de dados; controlar cronogramas e prazos da seção,              

acompanhar processos no SEI e reproduzir documentos juntamente com a chefia;  

 

• Redigir ofícios, memorandos, cartas de aceite, atas, relatórios, digitar e formatar documentos;             

elaborar convites, planilhas e apresentações da seção; 

 

• Controlar frequência e protocolo da seção de seleção;  

 

• Apoiar na logística dos eventos da seção e na missão do PSEE; 

 

• Arquivar documentos, determinar a forma de arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e catalogar             

documentos; arquivar documentos na nuvem, digitalizar e supervisionar estagiário que auxiliará           

na gestão documental; 

 

• Utilizar recursos do word, excel, powerpoint, agenda e acesso ao sistema SEI e SELEST; 

 

• Identificar, organizar e arquivar os pedidos de atendimento específico e especializado dos             

candidatos inscritos no PSEE; 

 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos pedidos de atendimento              

específico e especializado dos candidatos inscritos no PSEE; 

 

• Participar como membro da Comissão Permanente do PSEE na análise de inscrição e              

avaliação de histórico; 



• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 

 

Mayara Santos de Sousa - Assistente em administração: 

• Apoiar na elaboração, arquivamento e gestão dos documentos ( físicos e nuvem) da seção; 

• Preencher e atualizar a planilha do PSEE e Unilab em Números; 

 

• Participar da elaboração dos documentos, orientações, tutoriais, manuais, treinamentos e           

apoiar na apresentação dos treinamentos do PSEE; 

 

• Atualizar quadro com cronograma das fases do PSEE e dar apoio operacional nas fases do                 

PSEE junto com a chefia; 

 

• Verificar prazos estabelecidos das fases do PSEE e encaminhar protocolos internos da seção              

de seleção; 

 

• Atender usuários, fazer atendimento, triagem, encaminhamentos aos usuários e fornecer           

informações atualizadas do PSEE sempre que necessário; 

 

• Apoio na logística dos eventos da seção e na missão do PSEE; 

 

• Levantar a necessidade de material, requisitar materiais e conferir material solicitado junto com              

a secretaria da seção; 

 

• Utilizar recursos do word, excel, powerpoint, agenda e acesso ao sistema SEI e SELEST; 

 

• Convocar os candidatos classificáveis junto com a chefia; 

 

• Supervisionar os pedidos de recursos da fase de análise de inscrição; 

 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos recursos da análise de               

inscrição; 

 



• Participar como membro da Comissão Permanente do PSEE na análise de inscrição e              

avaliação de histórico;  

• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, de todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 

Ana Hérica Brasil - Técnica em assuntos educacionais: 

• Elaborar e revisar o edital de seleção do PSEE, junto à chefia imediata;  

• Elaborar, revisar e atualizar os documentos de orientação de cada fase do PSEE, junto à 
chefia: manuais e tutoriais; 

• Construir, atualizar e revisar o treinamento da fase de inscrição, avaliação de histórico e 
gabarito da prova objetiva junto à chefia; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, de todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

• Analisar os recursos da prova objetiva em conjunto com os outros membros do setor, 

• Supervisionar os pedidos de recursos do gabarito da prova objetiva; 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos recursos do gabarito da prova 
objetiva; 

• Elaborar, formatar e arquivar as propostas das provas de conhecimento específico; 

• Participar da elaboração e execução dos materiais e da apresentação dos treinamentos do 
PSEE; 

 

 

 

 



2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício (eixos norteadores). 

- Ampliação do número de estudantes internacionais na UNILAB; 

 
- Reorganizar e fortalecer o processo seletivo na PROINST; 

1. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

1.1.Metas para a ampliação do número de estudantes internacionais na UNILAB: 

- Criar materiais informativos e orientações do processo seletivo; 

- Manter o contato com pontos focais das embaixadas; 
 

- Convocar os candidatos classificáveis; 
 
- Criar mecanismos para reduzir o número de candidatos indeferidos no processo seletivo de              
estudantes estrangeiros; 

- Identificar e mapear o perfil e as necessidades dos candidatos estrangeiros;  

1.2.Metas para reorganizar e fortalecer o processo seletivo na PROINST: 

- Manter os dados atualizados da seção de seleção; 

- Formalizar as fases do processo seletivo; 

- Otimizar recurso de pessoal  para as fases do PSEE; 

- Gestão dos arquivos físicos; 

- Gestão dos arquivos na nuvem; 

- Desenhar  modelo de cronograma anual; 

4. Elabore um cronograma de execução. 

O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 

- Criar materiais 

informativos e 

 - Isabelle 

 -Renata 

 - Entre um processo e 

outro durante o 

planejamento; 

- Pesquisando e 

avaliando as edições 



orientações do 

processo seletivo 

 

- Ana Hérica 

 

anteriores do processo 

seletivo 

- Através da criação de 

documento 

compartilhado 

- Manter contato 

com pontos focais 

das embaixadas; 

 - Isabelle 

 -Renata 

- Sempre que 

necessário 

 - Através de reuniões 

via meet; 

- Através de troca de 

e-mails; 

- Convocar os 

candidatos 

classificáveis; 

 

- Isabelle 

- Mayara 

- Durante o período de 

confirmação de 

interesse de 

pré-matrícula 

- Convocando os 

candidatos 

classificáveis, no caso 

dos candidatos 

classificados não 

confirmarem interesse 

de pré-matrícula. 



- Criar mecanismos 

para reduzir o 

número de 

candidatos 

indeferidos no 

processo seletivo de 

estudantes 

estrangeiros; 

 

 

 

 

 

- Isabelle 

- Renata 

- Ana Hérica 

- Ao final de cada 

processo 

 - Melhorando a 

linguagem do edital; 

- Criar anexos que 

especifiquem as 

informações contidas 

no edital vigente 

- Fazendo os ajustes 

necessários no 

sistema; 

- Criando formulários 

eletrônicos para 

utilização na fase de 

recursos;; 

- Criando manuais, 

tutoriais,vídeos; 

- Tirando dúvidas 

através do e-mail da 

Seleção 

- Identificar e 

mapear o perfil e as 

necessidades dos 

candidatos 

estrangeiros 

- Isabelle 

- Renata 

- Mayara 

- Ana Hérica 

- Durante o 
planejamento do PSEE 

- Criar agenda de 

reuniões com as 

associações de 

estudantes 

-Manter os dados 

atualizados da 

seção de seleção 

 

 - Mayara  - Sistemático  -Atualizando a planilha 

do PSEE; 

-Atualizando a planilha 

do Unilab em números; 



 -Formalizar as fases 

do processo seletivo 

 

 - Isabelle 

- Camila 

 

 -Antes da publicação  - Inserindo todos os 

documentos no SEI 

- Arquivando os 

documentos na nuvem; 

- Fazendo consulta ao 

jurídico; 

- Solicitando as 

resoluções de vagas; 

- Utilizando um e-mail 

exclusivo para 

acompanhamento da 

fase de recursos; 

- Otimizar recurso de 

pessoal para as 

fases do PSEE 

 - Isabelle 

- Renata 

- Durante o 
planejamento e a 
execução das fases do 
PSEE 

- Coordenando os 

trabalhos referentes à 

análise de  inscrições e 

avaliação de 

históricos; 

 

 - Otimizar recurso 

de pessoal para as 

fases do PSEE 

 - Isabelle 

- Renata 

- Camila 

- Mayara 

- Durante a execução 
das fases do PSEE 

- Participando dos 

trabalhos de análise de 

inscrições e avaliação 

de  históricos; 



 

- Gestão dos 

arquivos físicos  

- Camila 

- Mayara 

- Estagiário 

- Durante a execução 
das fases do PSEE 

-Arquivando 

documentos, 

Identificando-os por  

assunto e natureza;   

determinando a forma   

de arquivo;  

classificando, 

ordenando, 

cadastrando e  

catalogando 

documentos;  

 

- Gestão dos 

arquivos na nuvem 

- Camila 

- Mayara 

 

- Durante a execução 
das fases do PSEE 

-Digitalizando e  

organizando os  

documentos na nuvem; 

 

-Separando os  

documentos em pastas   

e subpastas; 

 

-Criando banco de   

propostas de provas   

objetivas; 

 

-Criando banco de   

redações de edições   

anteriores; 

-Desenhar modelo 

de cronograma 

anual  

- Isabelle 

- Renata 

- Ana Hérica 

 

- Durante o 
planejamento do PSEE 

-Estudando os  

processos anteriores; 

 

-Analisando cada fase   

conforme edital; 

 

-Analisando o sistema   

SELEST junto a  DTI; 

 

-Consultando as  

embaixadas e órgãos   

superiores da UNILAB 



5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas? (Responda 

utilizando a mesma ordem) 

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

- Criar materiais informativos 

e orientações do processo 

seletivo 

 - Redução do número de indeferimentos de candidatos 

- Manter contato com pontos 

focais das embaixadas; 

 - Redução do ruído das comunicações e ampliação da 

divulgação do PSEE 

- Convocar os candidatos 

classificáveis; 

 

 - Ampliação do número de candidatos internacionais na UNILAB 

 

- Criar mecanismos para 

reduzir o número de 

candidatos indeferidos no 

processo seletivo de 

estudantes estrangeiros; 

 

 - Ampliação do número de estudantes estrangeiros na UNILAB 

 

- Identificar e mapear o perfil 

e as necessidades dos 

candidatos estrangeiros 

- Ampliação do número de estudantes estrangeiros na UNILAB 

 

- Manter os dados 

atualizados da seção de 

seleção 

 - Simplificação da consulta de dados e acesso à informação 



  

- Formalizar as fases do 

processo seletivo 

 - Fortalecimento do regramento e do fluxo dos documentos 

relativos ao PSEE 

- Otimizar recurso de pessoal 

para as fases do PSEE 

 - Cumprimento dos prazos e redução da sobrecarga e do 

retrabalho dos servidores da seção de seleção 

- Gestão dos arquivos físicos  - Criação de banco de dados e simplificação da consulta de 

dados 

- Gestão dos arquivos na 

nuvem 

- Simplificação da consulta de dados, facilitação do acesso à 

informação e manutenção de backup atualizado 

-Desenhar modelo de 

cronograma anual  

- Cumprimento dos prazos e ampliação do número de 

estudantes estrangeiros na UNILAB 

Conceitos úteis 

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações ainda não 

quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 



 

 

Plano de Trabalho Individual – ANO 2020-2021 

  

Este formulário deve ser preenchido pelo/a servidor/a juntamente com a chefia imediata, e tem a 
finalidade de orientá-lo para as atividades a serem desenvolvidas durante o Exercício de 
2020-2021. É importante manter a via original no setor, devendo ser entregue uma cópia ao Núcleo 
de Mobilidade e Cooperação Solidária. 

Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida para 

orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa, 

retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, mas não 

estão definidas num horizonte de tempo. 

                                                                                                                                  DATA: 17/09/20 

  

Isabelle de Araújo Soares 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

                                                                                DATA: 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 



  

 1. Identificação do/a servidor/a 

Servidor/a:  Renata Primo da Paz 

Matrícula:  2035109 

Cargo:  Técnica em Assuntos Educacionais 

Chefia imediata:  Isabelle de Araújo Soares 

Fone para contato:  3332-6125 

Lotação:  Pró-Reitoria de Relações Institucionais 

Unidade de 
Trabalho: 

 Seção de Seleção 

2. Planejamento das atividades 

2.1. Principais atribuições e responsabilidades do/a servidor/a na unidade de trabalho: 



• Elaborar e revisar o edital de seleção do PSEE, junto à chefia imediata;  

• Elaborar, revisar e atualizar os documentos de orientação de cada fase do PSEE, junto à chefia: 
manuais e tutoriais; 

• Construir, atualizar e revisar o treinamento da fase de inscrição, avaliação de histórico e 
gabarito da prova objetiva junto à chefia; 

• Estabelecer contato com a DTI sempre que houver necessidade de alteração ou atualização no 
SELEST; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, de todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 

• Participar como membro da Comissão Permanente do PSEE na análise de inscrição e avaliação 
de histórico; 

• Supervisionar as atividades da comissão permanente do PSEE na análise de inscrição e 
avaliação de histórico, junto à chefia imediata; 

• Construir, atualizar e revisar os documentos relativos à supervisão e a avaliação de históricos; 

• Planejar, atualizar, revisar e executar o treinamento dos avaliadores de históricos; 

• Executar a logística que envolve a supervisão da avaliação de históricos (SELEST); 

• Supervisionar os pedidos de recursos da fase de avaliação de histórico; 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos recursos da avaliação de 
histórico, 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

2.2. De acordo com o Planejamento Setorial, quais as principais atividades e projetos que você               
deve realizar para alcançar os objetivos e metas de sua unidade no Exercício de 2020-2021?               
Defina no quadro abaixo a respeito destas atividades/projetos, os prazos e resultados esperados. 

Orientação: Após a definição das principais atividades e projetos a serem desenvolvidos, a chefia              
imediata deverá negociar com o/a servidor/a os prazos para desenvolvimento, implantação e            
coordenação dos projetos,bem como os resultados esperados dos mesmos. 

  



  

ATIVIDADES/PROJETOS PRAZOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

Participar como membro da Comissão 
Permanente do PSEE na análise de 
inscrição e avaliação de histórico; 

 

Durante a  
duração do PSEE 

Aumentar o recurso de pessoal e       
reduzir o retrabalho 

Supervisionar as atividades da comissão 
permanente do PSEE na análise de 
inscrição e avaliação de histórico; 

 

Durante a fase    
de inscrição e   
avaliação de  
histórico 

Reduzir a margem de erro e       
coordenar os trabalhos 

Executar a logística que envolve a       
supervisão da avaliação de históricos 

Durante a   
avaliação de  
histórico 

Padronizar as atividades e reduzir      
o número de indeferimentos 

Supervisionar os pedidos de recursos      
da fase de avaliação de histórico 

Durante a   
avaliação de  
histórico 

Reduzir o número de     
indeferimentos 

   

   

3. Orientações da chefia para a execução das atividades/projetos 

Orientação: Neste campo a chefia imediata fornecerá as informações necessárias à execução            
das atividades de forma a maximizar a utilização dos recursos (máquinas, equipamentos, material             
de expediente, energia elétrica etc.) e tempo despendido na execução das tarefas. 

  

  



  

 

  

4. Informações da chefia sobre o setor 

4.1. Infraestrutura disponível ao/a servidor/a para execução de suas tarefas: 

· Equipamentos 
 
 BOM 

Exc Bo Re Ins

· Materiais 
 
BOM 

Exc Bo Re Ins

· Ambiente 
Físico 

(Espaço, 
ventilação, 
iluminação etc.) 

 
BOM 

Exc Bo Re Ins



  

  

 

OBSERVAÇÕES 

Orientação: O/A servidor/a utilizará este campo para relatar necessidades individuais e setoriais e             
propostas para sua unidade de trabalho e para Instituição, com base nas respostas acima e               
outros assuntos gerais que julgar relevante. 

 

ASSINATURAS: 

Chefia Imediata: Servidor/a: 

 Isabelle de Araújo Soares 

  

 Renata Primo de Sousa Paz 

 1. Identificação do/a servidor/a 

Servidor/a:  Camila de Oliveira Freitas 

Matrícula:  1642533 

Cargo:  Secretária Executiva 

Chefia imediata:  Isabelle de Araújo Soares 



  

Fone para contato:  3332-6125 

Lotação:  Pró-Reitoria de Relações Institucionais- CSAA 

Unidade de 
Trabalho: 

 Seção de Seleção- em exercício 

2. Planejamento das atividades 

2.1. Principais atribuições e responsabilidades do/a servidor/a na unidade de trabalho: 

• Administrar agenda da seção, despachar com a chefia, colher assinatura, marcar e registrar as               

reuniões da seção; 

 

•Recepcionar pessoas, fornecer informações aos candidatos através do “Dúvidas Frequentes”,          

atender chamadas telefônicas, fazer triagem das ligações da seção, transmitir recados; orientar e             

encaminhar pessoas; 

 

• Criar e manter atualizado banco de dados; controlar cronogramas e prazos da seção,              

acompanhar processos no SEI e reproduzir documentos juntamente com a chefia;  

 

• Redigir ofícios, memorandos, cartas de aceite, atas, relatórios, digitar e formatar documentos;             

elaborar convites, planilhas e apresentações da seção; 

 

• Controlar frequência e protocolo da seção de seleção;  

 

• Apoiar na logística dos eventos da seção e na missão do PSEE; 

 

• Arquivar documentos, determinar a forma de arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e catalogar             

documentos; arquivar documentos na nuvem, digitalizar e supervisionar estagiário que auxiliará           

na gestão documental; 

 

• Utilizar recursos do word, excel, powerpoint, agenda e acesso ao sistema SEI e SELEST; 

 

• Identificar, organizar e arquivar os pedidos de atendimento específico e especializado dos             

candidatos inscritos no PSEE; 



  

 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos pedidos de atendimento              

específico e especializado dos candidatos inscritos no PSEE; 

 

• Participar como membro da Comissão Permanente do PSEE na análise de inscrição e avaliação               

de histórico; 

• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 

2.2. De acordo com o Planejamento Setorial, quais as principais atividades e projetos que você               
deve realizar para alcançar os objetivos e metas de sua unidade no Exercício de 2020-2021?               
Defina no quadro abaixo a respeito destas atividades/projetos, os prazos e resultados esperados. 

Orientação: Após a definição das principais atividades e projetos a serem desenvolvidos, a chefia              
imediata deverá negociar com o/a servidor/a os prazos para desenvolvimento, implantação e            
coordenação dos projetos,bem como os resultados esperados dos mesmos. 

  

ATIVIDADES/PROJETOS PRAZOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

Gestão documental da seção Durante o ano   
vigente 

Arquivar e organizar de todos os       
documentos físicos e na nuvem; 

Digitalizar de todos os documentos     
físicos da seção; 

Comissão permanente do PSEE- análise     
de inscrição e avaliação de histórico 

Durante a  
duração do PSEE 

Aumentar o recurso de pessoal e       
reduzir o trabalho e retrabalho 

3. Orientações da chefia para a execução das atividades/projetos 



Orientação: Neste campo a chefia imediata fornecerá as informações necessárias à execução            
das atividades de forma a maximizar a utilização dos recursos (máquinas, equipamentos, material             
de expediente, energia elétrica etc.) e tempo despendido na execução das tarefas. 

Solicitação de materiais de escritório para a servidora Camila: mesa, cadeira, computador             
e materiais de escritório. 

  

4. Informações da chefia sobre o setor 

4.1. Infraestrutura disponível ao/a servidor/a para execução de suas tarefas: 

· Equipamentos Ex Bo 
 

Re Ins

· Materiais Ex Bo Re Ins

· Ambiente 
Físico 

(Espaço, 
ventilação, 
iluminação etc.) 

Ex Bo Re Ins



  

  

  

 

  

 

OBSERVAÇÕES 

Orientação: O/A servidor/a utilizará este campo para relatar necessidades individuais e setoriais e             
propostas para sua unidade de trabalho e para Instituição, com base nas respostas acima e               
outros assuntos gerais que julgar relevante. 

 

  

ASSINATURAS: 

Chefia Imediata: Servidor/a: 

 Carlos André Barros 

  

 Camila de Oliveira Freitas 



  

 1. Identificação do/a servidor/a 

Servidor/a: Mayara Santos de Sousa 

Matrícula:  2180317 

Cargo:  Assistente em administração 

Chefia imediata:  Isabelle de Araújo Soares 

Fone para contato:  3332-6125 

Lotação:  Pró-Reitoria de Administração 

Unidade de 
Trabalho: 

 Seção de Seleção- em exercício 

2. Planejamento das atividades 

2.1. Principais atribuições e responsabilidades do/a servidor/a na unidade de trabalho: 



• Apoiar na elaboração, arquivamento e gestão dos documentos ( físicos e nuvem) da seção; 

• Preencher e atualizar a planilha do PSEE e Unilab em Números; 

 

• Participar da elaboração dos documentos, orientações, tutoriais, manuais, treinamentos e apoiar            

na apresentação dos treinamentos do PSEE; 

 

• Atualizar quadro com cronograma das fases do PSEE e dar apoio operacional nas fases do                 

PSEE junto com a chefia; 

 

• Verificar prazos estabelecidos das fases do PSEE e encaminhar protocolos internos da seção              

de seleção; 

 

• Atender usuários, fazer atendimento, triagem, encaminhamentos aos usuários e fornecer           

informações atualizadas do PSEE sempre que necessário; 

 

• Apoio na logística dos eventos da seção e na missão do PSEE; 

 

• Levantar a necessidade de material, requisitar materiais e conferir material solicitado junto com              

a secretaria da seção; 

 

• Utilizar recursos do word, excel, powerpoint, agenda e acesso ao sistema SEI e SELEST; 

 

• Convocar os candidatos classificáveis junto com a chefia; 

 

• Supervisionar os pedidos de recursos da fase de análise de inscrição; 

 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos recursos da análise de               

inscrição; 

 

• Participar como membro da Comissão Permanente do PSEE na análise de inscrição e avaliação               

de histórico;  

• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, de todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 



  

2.2. De acordo com o Planejamento Setorial, quais as principais atividades e projetos que você               
deve realizar para alcançar os objetivos e metas de sua unidade no Exercício de 2020-2021?               
Defina no quadro abaixo a respeito destas atividades/projetos, os prazos e resultados esperados. 

Orientação: Após a definição das principais atividades e projetos a serem desenvolvidos, a chefia              
imediata deverá negociar com o/a servidor/a os prazos para desenvolvimento, implantação e            
coordenação dos projetos,bem como os resultados esperados dos mesmos. 

  

ATIVIDADES/PROJETOS PRAZOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

Preencher e atualizar a planilha do      

PSEE e Unilab em Números; 

 

Durante a  
duração do PSEE 

Manter os dados atualizados e de      
fácil acesso 

Supervisionar os pedidos de recursos da      
fase de análise de inscrição  

Durante a análise   
de inscrição 

Reduzir o número de indeferimento 

Participar como membro da Comissão     

Permanente do PSEE na análise de      

inscrição e avaliação de histórico 

 

Durante a análise   
de inscrição e   
avaliação de  
histórico 

Aumentar o recurso de pessoal e      
reduzir o retrabalho 

3. Orientações da chefia para a execução das atividades/projetos 

Orientação: Neste campo a chefia imediata fornecerá as informações necessárias à execução            
das atividades de forma a maximizar a utilização dos recursos (máquinas, equipamentos, material             
de expediente, energia elétrica etc.) e tempo despendido na execução das tarefas. 

Solicitação de materiais de escritório para a servidora Mayara: mesa, cadeira, computador             
e materiais de escritório. 

  

  



  

4. Informações da chefia sobre o setor 

4.1. Infraestrutura disponível ao/a servidor/a para execução de suas tarefas: 

· Equipamentos Exc Bo Re Ins

· Materiais Exc Bo Re Ins

· Ambiente 
Físico 

(Espaço, 
ventilação, 
iluminação etc.) 

Exc Bo Re Ins

OBSERVAÇÕES 



  

  

Orientação: O/A servidor/a utilizará este campo para relatar necessidades individuais e setoriais e             
propostas para sua unidade de trabalho e para Instituição, com base nas respostas acima e               
outros assuntos gerais que julgar relevante. 

  

  

ASSINATURAS: 

Chefia Imediata: Servidor/a: 

 Isabelle de Araújo Soares 

  

 Mayara Santos de Sousa 

 1. Identificação do/a servidor/a 

Servidor/a:  Ana Hérica Brasil 

Matrícula:  2039454 

Cargo:  Técnica em Assuntos Educacionais 

Chefia imediata:  Isabelle de Araújo Soares 

Fone para contato:  3332-6125 



  

Lotação:  Pró-Reitoria de Relações Institucionais 

Unidade de 
Trabalho: 

 Seção de Seleção 

2. Planejamento das atividades 

2.1. Principais atribuições e responsabilidades do/a servidor/a na unidade de trabalho: 

• Elaborar e revisar o edital de seleção do PSEE, junto à chefia imediata;  

• Elaborar, revisar e atualizar os documentos de orientação de cada fase do PSEE, junto à chefia: 
manuais e tutoriais; 

• Construir, atualizar e revisar o treinamento da fase de inscrição, avaliação de histórico e 
gabarito da prova objetiva junto à chefia; 

• Realizar os testes de cada fase no SELEST, em conjunto com os outros membros do setor; 

• Avaliar em conjunto com os outros membros do setor, de todo o processo seletivo, visando 
identificar as melhorias a serem feitas no processo como um todo, assim como no sistema 
SELEST; 

• Analisar os recursos da fase de avaliação de histórico em conjunto com os outros membros do 
setor; 

• Analisar os recursos da fase de inscrição em conjunto com os outros membros do setor; 

• Analisar os recursos da prova objetiva em conjunto com os outros membros do setor, 

• Supervisionar os pedidos de recursos do gabarito da prova objetiva; 

 

• Preencher e monitorar a planilha do google forms referente aos recursos do gabarito da prova                

objetiva; 

 

• Elaborar, formatar e arquivar as propostas das provas de conhecimento específico; 

 

• Participar da elaboração e execução dos materiais e da apresentação dos treinamentos do              

PSEE; 

 



 

 

2.2. De acordo com o Planejamento Setorial, quais as principais atividades e projetos que você               
deve realizar para alcançar os objetivos e metas de sua unidade no Exercício de 2020-2021?               
Defina no quadro abaixo a respeito destas atividades/projetos, os prazos e resultados esperados. 

Orientação: Após a definição das principais atividades e projetos a serem desenvolvidos, a chefia              
imediata deverá negociar com o/a servidor/a os prazos para desenvolvimento, implantação e            
coordenação dos projetos,bem como os resultados esperados dos mesmos. 

  

ATIVIDADES/PROJETOS PRAZOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

Elaborar, formatar e arquivar as     
propostas das provas de conhecimento     
específico 

Durante a  
elaboração das  
provas de  
conhecimento 
específico 

Criar banco de questões de provas 

Supervisionar os pedidos de recursos da      
fase do gabarito da prova objetiva 

Durante a análise   
das provas  
objetivas 

Reduzir o número de indeferimento 

3. Orientações da chefia para a execução das atividades/projetos 

Orientação: Neste campo a chefia imediata fornecerá as informações necessárias à execução            
das atividades de forma a maximizar a utilização dos recursos (máquinas, equipamentos, material             
de expediente, energia elétrica etc.) e tempo despendido na execução das tarefas. 

Solicitação de materiais de escritório para a servidora Ana Hérica: mesa, cadeira,             
computador e materiais de escritório. 

  

  

4. Informações da chefia sobre o setor 



  

4.1. Infraestrutura disponível ao/a servidor/a para execução de suas tarefas: 

· Equipamentos Exc Bo Re Ins

· Materiais Exc Bo Re Ins

· Ambiente 
Físico 

(Espaço, 
ventilação, 
iluminação etc.) 

Exc Bo Re Ins

OBSERVAÇÕES 



  

  

07 - Seção de Acolhimento e Acompanhamento 

Plano de Trabalho Setorial – ANO 2020-2021 
 

  

Orientação: O/A servidor/a utilizará este campo para relatar necessidades individuais e setoriais e             
propostas para sua unidade de trabalho e para Instituição, com base nas respostas acima e               
outros assuntos gerais que julgar relevante. 

 

  

ASSINATURAS: 

Chefia Imediata: Servidor/a: 

 Isabelle de Araújo Soares 

  

 Ana Hérica Brasil 

Identificação 

Unidade: Seção de Acolhimento e Acompanhamento (SAA) 

Chefe: Carlos Subuhana 

Chefe Imediato: Carlos André Moura Barros 

Fone para contato: (85) 9 9716 6275 



1. Relate as atribuições de cada servidor/a técnico-administrativo de sua unidade. 

1.1 David Ferreira - Chefe de Serviço de Acolhimento e Acompanhamento 

- Planejar, coordenar e efetivar o processo de regularização do estudante internacional            
quando da sua entrada na Unilab; 

- Acompanhar a vida acadêmica dos estudantes internacionais, através do levantamento e            
consolidação de dados destes estudantes;  

- Apoiar a regularização de estudantes internacionais veteranos da Unilab; 

- Promover e apoiar as atividades das associações de estudantes internacionais na Unilab;             
promover o acompanhamento de estudantes internacionais egressos da Unilab. 

 

1.2 Francisco Marcelino Guimarães Barbosa - Assistente em Administração  

• Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir documentos;              
conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas             
de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter         
pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, segundo critérios preestabelecidos;          
arquivar documentos conforme procedimentos. 

• Preencher documentos: Digitar textos e planilhas; preencher formulários. 

• Preparar relatórios formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos;            
confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar        
correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. 

• Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar processos;         
encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir          
ofícios e memorandos. 

• Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; Identificar [a] natureza das              
solicitações dos usuários; Atender fornecedores. 

• Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: Executar procedimentos de             
recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de treinamento e desenvolvimento;            
orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos           
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de             
benefícios; atualizar dados dos servidores. 

• Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: 

Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais;           
solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material           
fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição de malotes e            
recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar          
preços. 

• Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: Preparar minutas de contratos e               
convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e            
editais nos processos de compras e serviços. 

• Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição. 



• Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e           
cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e projetos. 

• Secretariar reuniões e outros eventos: Redigir atas, memorandos, portarias, ofícios e outros             
documentos utilizando redação oficial. 

• Utilizar recursos de informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente              
organizacional. 

 
1.3 Antônia Janiele Monteio Pereira – Auxiliar Administrativo 

– Apoiar a execução das atividades inerentes aos processos de regularização quando da entrada               
dos estudantes do PSEE; 

- Apoiar a elaboração de dados referentes ao acompanhamento dos estudantes internacionais,            
apoiar a elaboração e efetivação do programa de acompanhamento de egressos internacionais            
da Unilab; 

- Dar suporte a execução das atividades decorrentes do planejamento do Serviço de             
Acolhimento e Acompanhamento. 

2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício. 

Objetivo central: A Seção de Acolhimento e Acompanhamento (SAA) está alinhada aos objetivos              
da Coordenação de Seleção, Acolhimento e Acompanhamento (CSAA), da Pró-Reitoria de           
Relações Institucionais (PROINST) da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira          
(UNILAB). Tem como proposta planejar e executar ações cujo compromisso seja o de promover              
e qualificar a permanência institucional dos estudantes da UNILAB, especialmente os estudantes            
internacionais. 

 

Objetivos específicos 

O processo de acolhida dos estudantes estrangeiros é uma ação conjunta entre as Pró-Reitorias              
acadêmicas da instituição, tendo à frente a Pró-Reitoria de Políticas Institucionais (PROINST),            
através do Programa de Acolhimento e Integração de Estudantes Estrangeiros (PAIE), criado a             
partir da Resolução Nº 28, de 18 de Novembro de 2014.  
 
O estudante é acompanhado, orientado e apoiado no que diz respeito a sua integração à vida                
acadêmica, acomodação, regularização junto aos órgãos competentes, registros acadêmicos,         
procedimentos de saúde e inserção no Programa de Assistência Estudantil (PAES). Inicia-se logo             
após a sua confirmação de interesse de matrícula, ainda no seu país de origem, através de meios                 
virtuais e redes sociais. 
 
A Comissão Coordenadora do PAIE seleciona tutores, que são estudantes regularmente           
matriculados na Unilab. Uma vez selecionados, os tutores são treinados para desenvolverem            
atividades de acompanhamento aos seus tutorandos, visando a permanência, a integração e o             
pleno desempenho acadêmico do estudante estrangeiro recém-ingresso.  
 
Após a sua chegada na Unilab o estudante fica hospedado na casa de um/a estudante               
veterano/a da Unilab no Estado do Ceará e na Bahia, brasileiros/as e angolanos/as,             
caboverdianos/as, guineenses, moçambicanos/nas, santomenses e timorenses, matriculados/as       



nos cursos de graduação presencial que tenham interesse em compartilhar moradia com            
discentes brasileiros/as e internacionais ingressantes. Este estudante ingressante é         
acompanhado por aproximadamente três meses ou até que esteja integrado ao ambiente            
universitário.  

1. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

3.1. Meta por objetivo 

3.1.1. Objetivo Central: Produzir um relatório de cada entrada (ingresso) de estudantes            
interacionais. 

3.1.2 Objetivos específicos: 

a) Organizar reuniões sistemáticas para o monitoramento dos procedimentos, o que           
oportunizará correções e aperfeiçoamento do processo seletivo de estudantes estrangeiros, do           
PAIE e do mapeamento de estudantes veteranos/as da Unilab (Bahia e Ceará) interessados em              
compartilhar moradia com discentes ingressantes, nessa instituição acadêmica de alto nível           
acadêmico. 

 

3.1.1. Objetivo Central: Produzir um relatório de cada entrada (ingresso) de estudantes            
interacionais. 

3.1.2 Objetivos específicos: 

Atividades a serem desempenhadas pelos tutores do PAIE (PSEE – 2020): 

- Contatos iniciais com os tutorandos a partir dos países de origem; 
- Recepção dos tutorandos no aeroporto (Bahia e Ceará). Trata-se de uma ação que conta com a                 
colaboração da Seção de Transportes da Unilab; 
-Visita aos tutorandos nas casas dos estudantes veteranos acolhedores para esclarecimento de            
dúvidas.  
- Explicação sobre o funcionamento de RU aos tutorandos recém-chegados; 
- Passeio com os tutorandos, com a finalidade de lhes fazer conhecer um pouco da realidade da                 
cidade de Acarape/CE, Redenção/CE, São Francisco do Conde/BA e entorno; 

 - Idas ao ambulatório da UNILAB; 
- Ida à Fortaleza a fim de trocar dinheiro em casas de câmbio; 

- Preenchimento de formulários para solicitação dos auxílios via on-line;  

- Ida à Polícia Federal a fim de obter RNM; 

- Ida à Receita Federal a fim de obter CPF, etc.; 

- Acompanhamento para matrícula na PROGRAD e nas coordenações de curso; 

- Acompanhamento para abertura de contas bancárias, etc.; 

- Mensagem de Boas Vindas no Seminário de Ambientação Acadêmica (SAMBA); 

- Elaboração e entrega de frequência mensal.  

4. Elabore um cronograma de execução. 

  



O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 

Planejar e executar   
ações cujo  
compromisso seja o   
de promover e   
qualificar a  
permanência 
institucional dos  
estudantes da  
UNILAB, 
especialmente os  
estudantes 
internacionais.  

- Carlos Subuhana 

- David Ferreira   
Lima 
- Francisco  
Marcelino 
Guimarães 
Barbosa 
- Antônia Janiele   
Monteio Pereira 

 Semestralmente.  Convocar reuniões de   
monitoramento de  
chegadas de  
estudantes 
internacionais 
(PROINST, PROGRAD,  
PROPAE, 
DIVTRANS/PROAD). 

Elaboração do edital   
processo seletivo e   
os critérios para o    
preenchimento de  
vagas no Programa   
de Acolhimento e   
Integração de  
Estudantes 
Estrangeiros (PAIE). 

Seção de  
Acolhimento e  
Acompanhamento 
(SAA/CSAA/PROINST) 
e Núcleo de   
Informação e  
Documentação de  
Assistência ao 
Estudante –  
NIDAE/COEST/PROPA
E), Seção de Relações    
Institucionais 
(SERINST/Bahia) e  
Seção de Politicas   
Estudantis (Bahia) 

1 edital valido para     
duas entradas de   
estudantes 
internacionais. 

 

 

Convocar reuniões de   
elaboração de editais   
do PAIE.  

Seleção de Tutores   
do Programa de   
Acolhimento e  
Integração de  
Estudantes 
Estrangeiros (PAIE). 

Comissão 
Coordenação do PAIE   
composta por: 

- Servidores da   
PROINST, PROPAE E   
GRAGRAD; 

- Representantes de   
cada Instituto  
(docente ou Técnico   
Administrativo). 
Objetivo: Aproximar  
os Tutores do PAIE às     
coordenações de  
cursos. 

- 1 seleção para duas     
entradas de  
estudantes 
internacionais. 

- Convocar reuniões e    
reservar espaços de   
seleção de tutores do    
PAIE. 

 

- Receber e avaliar    
documentos dos  
candidatos inscritos. 

Elaboração de  
editais e  
recebimento de  
inscrições para  

Seção de  
Acolhimento e  
Acompanhamento 
(SAA/CSAA/PROINST) 

 Semestralmente - Convocar reuniões e    
reservar espaços de   



  

organização de  
Cadastro de  
Estudantes 
interessados/as em  
compartilhar 
moradia (Estudante  
Acolhedor/a) com  
ingressantes 
internacionais. 

e Núcleo de   
Informação e  
Documentação de  
Assistência ao 
Estudante –  
NIDAE/COEST/PROPA
E), Seção de Relações    
Institucionais 
(SERINST/Bahia) e  
Seção de Politicas   
Estudantis (Bahia) 

seleção de  
acolhedores. 

 

- Receber e avaliar    
documentos dos  
candidatos inscritos. 

Planejar, coordenar  
e efetivar o processo    
de regularização do   
estudante 
internacional 
quando da sua   
entrada na Unilab. 

 

- Promover e apoiar    
as atividades das   
associações de  
estudantes 
internacionais na  
Unilab; 

 

- Promover o   
acompanhamento 
de estudantes  
internacionais 
egressos da Unilab. 

- David Ferreira    
Lima; 

- Antônia Janiele   
Monteiro 

Semestralmente - Acompanhar a vida    
acadêmica dos  
estudantes 
internacionais, através  
do levantamento e   
consolidação de dados   
destes estudantes; 

- Apoiar a regularização    
de estudantes  
internacionais 
veteranos da Unilab; 

 

 

5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas? (Responda            
utilizando a mesma ordem) 

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

Planejar e executar ações    
cujo compromisso seja o de     
promover e qualificar a    
permanência institucional  
dos estudantes da UNILAB,    
especialmente os estudantes   
internacionais. 

Qualidade na realização de atividades que envolvem o processo         
de acolhida e acompanhamento dos estudantes internacionais. 

 



  

Elaboração do edital   
processo seletivo e os    
critérios para o   
preenchimento de vagas no    
Programa de Acolhimento e    
Integração de Estudantes   
Estrangeiros (PAIE). 

Elaboração de editais que atendam todos os tramites        
burocráticos, bem como sinalizar no edital o tipo de Tutor que           
se espera para atuar no PAIE, o que pode evitar o aparecimento            
de casos omissos. 

Seleção de Tutores do    
Programa de Acolhimento e    
Integração de Estudantes   
Estrangeiros (PAIE). 

Seleção e treinamento de Tutores mais comprometidos e        
dispostos a ajudar nos ingressantes em todas a etapas de          
integração e inclusão na universidade e no seu entorno. 

 

Elaboração de editais e    
recebimento de inscrições   
para organização de Cadastro    
de Estudantes  
interessados/as em  
compartilhar moradia  
(Estudante Acolhedor/a) com   
ingressantes internacionais. 

Elaboração de editais que atendam todos os tramites        
burocráticos, bem como sinalizar no edital o tipo de         
Acolhedores que se espera para receber/acolher os ingressantes        
internacionais. 

 

Planejar, coordenar e   
efetivar o processo de    
regularização do estudante   
internacional quando da sua    
entrada na Unilab. 

 

- Promover e apoiar as     
atividades das associações de    
estudantes internacionais na   
Unilab; 

 

- Promover o   
acompanhamento de  
estudantes internacionais  
egressos da Unilab. 

- Regularização dos estudantes ingressantes, semestralmente ou       
com outra periodização, de acordo com os editais do PSEE; 

- Realização do acompanhamento da vida acadêmica de todos         
os estudantes internacionais da Unilab; 

- Apoiar a regularização de todos os estudantes internacionais         
veteranos que, voluntariamente, buscarem o serviço de apoia        
oferecido pelo Serviço de Acolhimento e Acompanhamento. 

- Apoio e promoção das associações de estudantes        
internacionais da Unilab. 

 

Conceitos úteis 

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações ainda não              
quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 
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Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida para            
orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa,             
retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, mas não            
estão definidas num horizonte de tempo. 

                                                                                                                                        DATA: 23/10/2020 

  

___________________ ___________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

                                                                                DATA: 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 

Identificação 



  

Unidade: Serviço de Acolhimento e Acompanhamento 

Chefe do Serviço: David Ferreira Lima 

Chefe Imediato: Carlos Subuhana 

Fone para contato: (85 )3332-6125 

1. Relate as atribuições de cada servidor/a técnico-administrativo de sua unidade. 

David Ferreira: Planejar, coordenar e efetivar o processo de regularização do estudante            
internacional quando da sua entrada na Unilab; acompanhar a vida acadêmica dos            
estudantes internacionais, através do levantamento e consolidação de dados destes          
estudantes; apoiar a regularização de estudantes internacionais veteranos da Unilab;          
promover e apoiar as atividades das associações de estudantes internacionais na           
Unilab; promover o acompanhamento de estudantes internacionais egressos da Unilab. 

 

Antônia Janiele Monteiro – apoiar a execução das atividades inerentes aos processos            
de regularização quando da entrada dos estudantes do PSEE, apoiar a elaboração de             
dados referentes ao acompanhamento dos estudantes internacionais, apoiar a         
elaboração e efetivação do programa de acompanhamento de egressos internacionais          
da Unilab; dar suporte a execução das atividades decorrentes do planejamento do            
Serviço de Acolhimento e Acompanhamento. 

  

2. Trace os objetivos da sua unidade para o próximo exercício. 

Eixo 9 - Regularização dos estudantes ingressantes, semestralmente ou com outra           
periodização, de acordo com os editais do PSEE; 

Eixos 9 e 9.1 - Realização do acompanhamento da vida acadêmica de todos os              
estudantes internacionais da Unilab e envio de dados semestralmente a Polícia Federal  



Eixo 9 - Apoiar a regularização de todos os estudantes internacionais veteranos que,             
voluntariamente, buscarem o serviço de apoia oferecido pelo Serviço de Acolhimento e            
Acompanhamento. 

Eixo 2.3 - Apoio e promoção das associações de estudantes internacionais da Unilab 

1. Defina as metas para o alcance dos objetivos traçados. 

Regularização total dos ingressantes do PSEE (base ano 2019: 205 (duzentos e            
cinco estudantes)). 

Acompanhamento da vida acadêmica dos estudantes internacionais da Unilab (          
base 2019: 1200 ( mil e duzentos) estudantes. 

Apoiar à regularização dos estudantes internacionais veteranos da Unilab, sendo          
30% da totalidade, ou 360 (trezentos e sessenta) estudantes com base no ano 2019. 

Apoiar às seis associações de estudantes internacionais na Unilab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabore um cronograma de execução. 

  

O QUE? QUEM? QUANDO? COMO? 

 Regularização 

dos estudantes 

internacionais 

 David Ferreira 

Antônia Janiele 

Entradas semestrais 

do PSEE, a serem 

 Organização da 

Logística de 

transporte e 



ingressantes do 

PSEE 

definidas no edital 

específico.  

acompanhamento, 

organização de 

documentação 

necessária, 

orientação ao apoio 

dos tutores do PAIE 

 Realização do 

acompanhamento 

da vida acadêmica 

de todos os 

estudantes 

internacionais da 

Unilab 

 David Ferreira 

Antônia Janiele 

 Regularmente, 

durante todo o ano, 

com consolidação de 

dados semestral. 

 Levantamento de 

dados junto as 

Pró-Reitorias 

parceiras, 

organização e 

efetivação de 

medidas necessárias 

, bem como 

encaminhamento das 

informações  aos 

órgãos externos 

parceiros 

 Apoio a 

regularização de 

todos os 

estudantes 

internacionais 

veteranos 

 David Ferreira 

Antônia Janiele 

 Regularmente, 

durante todo o ano. 

 Suporte com 

equipamento de 

informática pra 

produção dos 

documentos 

necessários, 

orientação a 

regularização, 

articulação de 

parcerias 

necessárias . 



  

 Apoio às 

associações de 

estudantes 

internacionais na 

Unilab 

 David Ferreira 

Antônia Janiele 

 Regularmente, 

durante todo o seu 

exercício. 

 Apoiando com a 

logística para 

realização dos 

eventos, das 

parcerias 

necessárias, com 

realização de 

eventos conjuntos e 

fortalecimento do 

Fórum de Estudantes 

Estrangeiros da 

Unilab. 

    

5. Quais os resultados esperados para cada uma das atividades supracitadas? 

(Responda utilizando a mesma ordem) 

O QUE? RESULTADO/S ESPERADO/S? 

 Regularização dos 

estudantes internacionais 

ingressantes 

 Totalidade dos estudantes ingressantes regularizados. 

 Realização do 

acompanhamento da vida 

acadêmica de todos os 

estudantes internacionais 

da Unilab 

 Totalidade dos estudantes internacionais da Unilab 

acompanhados e com dados consolidados. 



  

 

 Apoio a regularização de 

todos os estudantes 

internacionais veteranos 

 Estudantes internacionais veteranos que buscarem o 

serviço apoiados e regularizados 

 Apoio às associações de 

estudantes internacionais 

na Unilab 

 Associações fortalecidas e apoiadas nas suas ações.  

Conceitos úteis 

Objetivo - Resultado específico que se deseja alcançar. Os objetivos são aspirações 

ainda não quantificadas, baseadas nas decisões estratégicas. 

Metas – Caracterizam-se como a quantificação dos objetivos. Deve ser estabelecida 

para orientar as atividades a serem desenvolvidas e, além disso, para que se possa, 

retrospectivamente, comparar o que foi previsto com o que foi realizado. 

As metas devem levar em consideração 5 (cinco) variáveis: 

● Especificidade. Seu objetivo deve ser muito bem definido; 

● Mensurabilidade. Sua meta deve ser quantificável, tornando-se objetiva, 

palpável; 

● Exequibilidade. Uma meta tem que ser alcançável, possível, viável; 

● Relevância. A meta tem que ser importante, significativa, desafiadora; 

● Tempo. Muitas metas são bem definidas, mensuráveis, possíveis e importantes, 

mas não estão definidas num horizonte de tempo. 

  

David Ferreira Lima 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE 

DATA: 29/10/2020 

  

_______________________________________________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA DA UNIDADE 


