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DEMANDA STATUS INDICADORES PENDÊNCIAS

Relatório de
Vulnerabilidades
Acadêmica

Em andamento

- Desenho,
solicitação e
consolidação do
relatório com
beneficiários
PBP

- Solicitação e
consolidação do
relatório aplicado
a beneficiários
PAES

Normativa do
Acompanhamento
Pedagógico

Em andamento

- Levantamento de
normativas

- Desenho do
acompanhament
o pedagógico

- Discussão com
setores

- Elaboração e
publicação de
normativas

Transferência de
homologação do PBP Concluído

- Homologação
transferida para
equipe
pedagógica

- Novo fluxo de
homologação
elaborado

Normativa PBP Em andamento - Minuta em
elaboração

- Discussão com
discentes e
setores afins

- Conclusão da
minuta e
publicação da
Instrução
Normativa

Plano de acessibilidade Em andamento - GT em
funcionamento

- Implantação do
núcleo

- Publicação de
normativa

Revisão da Resolução
PAES Suspenso - Levantamento de

propostas de
- Criar comissão

de alteração com



alterações técnicos,
docentes e
discentes

Fluxos de processos da
COEST Concluído

- Manual
elaborado e
divulgado

Monitoramento das
Auditorias Concluído

- Planilha de
monitoramento
de auditorias
elaborada

- PPP atualizados

Planejamento
Orçamentário 2021 Concluído

- Acréscimo
orçamentário de
R$ 500.000,00

Automatização das
folhas de pagamento Em andamento

- Projeto
elaborado com
previsão de
conclusão para
maio/2021

- Implantação e
testes

Aperfeiçoamento do
SAE Em andamento

- Documento de
solicitações
elaborado

- Licitação de
empresa
responsável (Em
andamento)

Controle Social e
Transparência Em andamento

- Reuniões
realizadas com
representações
estudantis

- Criação da aba
Governança e
Transparência

- Audiências
públicas para
elaboração do
orçamento
participativo

Readequações da
gestão OBSERVE Concluído

- Alterações da
portaria do
Observe

- Designação da
Comissão
Gestora

Reorganização do
Orçamento 2020 Concluído

- Remanejamento
s efetuados

- Garantia de
sobra de valores
para o
orçamento 2021

Aperfeiçoamento da
seleção de Estudantes
Internacionais

Em andamento

- Elaboração de
documentos com
recomendações

- Tratativas com a
PROINST
iniciadas

- Implantação de
Comissão entre
Propae e Proinst

- Elaboração de
normativas

http://unilab.edu.br/governanca-e-transparencia/
http://unilab.edu.br/governanca-e-transparencia/


Plano de Inclusão
Digital Concluído

- 2 Processos
seletivos
realizados

- 1300 estudantes
contemplados

Seleção PAES 2020.1 Em andamento
- Cronograma de

inserção lançado
e em execução

- Divulgação de
resultado final

Acolhimento Situações
de Violência Em andamento - Fluxo desenhado

- Retomar
discussão com
COASE

Fluxo acolhimento em
situações de Saúde Concluído - Fluxo desenhado - Necessidade de

ajustes pontuais

Renovações das
vigências
expiradas/Transição
para 12 meses

Suspenso
- Elaborar

calendário de
renovações

Aperfeiçoamento do
fluxo do Tempo de
Permanência

Em andamento - Novo relatório
solicitado à DTI

- Definição do fluxo
com a COSAPE

Revisão de metas e
indicadores Em andamento - Novo relatório

solicitado à DTI

- Revisar
documento de
metas e
indicadores

Mapeamento e gestão
de risco Concluído

- Fluxogramas de
processos
elaborados

- Gestão de riscos
concluída.

Admissão de novos
servidores Pendente

- Um servidor
admitido em
substituição a
vaga aberta

- Admissão de
mais um
Assistente em
Administração

Admissão de novos
colaboradores Concluído

- 2 Colaboradores
admitidos para o
plano de inclusão
digital

Evolução do Plano de Trabalho

https://docs.google.com/presentation/d/1nMx64yXmSbQM4TwH7cAM9FeLurakKKd8UXp0H5gdqcU/edit#slide=id.g891696496a_0_0



