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

Plano de Trabalho nº 01 /2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade

DADOS DO SERVIDOR
ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( X ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( )
IEAD
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Início:
/
/
Tipo de afastamento
Período
Fim:
/
/
Início:
/
/
Tipo de afastamento
Período
Fim:
/
/
Início:
/
/
Tipo de Licença
Período
Fim:
/
/
Início:
/
/
Tipo de Licença
Período
Fim:
/
/
Início:
/
/
Férias
Período
Fim:
/
/
Início:
/
/
Férias
Período
Fim:
/
/
Outros tipos de
Início:
/
/
ausências previstas
Período
em Lei
Fim:
/
/
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
(X)
Regime de trabalho
Revezamento
()
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses,
conforme descrição a seguir:

1º
2º
3º

4º

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Natureza da
Período para
Ordem de
Meta de
Atividade
atividade
atingimento
Observação
prioridade
desempenho
da meta
PORTARIAS
ADMINISTRATIVA 100%
3 meses
emitidas
OFÍCIOS
ADMINISTRATIVA 100%
3 meses
emitidos
Final de
MINUTA
ADMINISTRATIVO Enviado ao
REGIMENTO
CONSUNI
fevereiro
IEAD
Convênio
Formalização Até Março
Administrativo
Polo
do polo
associado
Redenção

5º
6º
7º
8º
9º
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10
11
12
13
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
KEULIANE DA SILVA NOGUEIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( X )
IEAD
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
ANTÔNIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA
CD-2 ( ) CD-3 ( X ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40H

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
( X)
Regime de trabalho
Revezamento
( )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses,
conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Natureza da
Período para
Ordem de
Meta de
Atividade
atividade
atingimento
Observação
prioridade
desempenho
da meta
1º
Abertura de
P
Dependendo do
3 meses
Processos no
processo, a
SEI
atividade é feita
entre 2 a 5 dias,
buscar reduzir
para 1 a 4 dias,
respectivamente.
2º
Responder eA
Diariamente
3 meses
mails
3º
Elaborar
P
Elaborar a
3 meses
minutas de
minuta em um
portarias
prazo de até 2
dias do período
de solicitação
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4º

5º

6º

7º

8º

Recebimento
e análise de
documentação
de bolsistas
Solicitar que
seja dada
publicidade de
atos
normativos no
site do IEAD
Fazer o
controle e
atualização da
relação de
bolsistas
Abertura de
processo para
solicitação de
diárias e
passagens
Cadastrar no
SCDP as
viagens do
Instituto

A

Desempenhar
atividade em até
5 dias

3 meses

P

No momento
que a demanda
chegar

3 meses

A

O controle e
atualização será
feito em até 5
dias

3 meses

P

Atividade será
feita em até 3
dias da data que
a demanda
chegar
Prazo máximo de
3 dias

3 meses

P

3 meses

9º
10
11
12
13
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 03/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
Ana Paula Vieira Gomes
Assistente em Administração
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( X ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( )
Núcleo Pedagógico
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
Antonio Manoel Ribeiro
CD-2 ( ) CD-3 ( x ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40 horas

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
( )
Regime de trabalho
Revezamento
(X)
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses,
conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Natureza
Período para
Ordem de
da
Meta de
Atividade
atingimento
Observação
prioridade
atividade
desempenho
da meta
1º

2º

3º

Acompanhamento do email institucional e email da Unidade, em
resposta as solicitações

Acompanhamento das
atividades da
coordenação de tutoria
Abertura de Processos de
convocação e prestação
de contas de tutores do
IEAD, dos meses de
janeiro e fevereiro

A

A

P

Atualizar caixa de
entrada / Não
acumular emails/Responder
todos os e-mails
diariamente.
Atualizar todos os
relatórios de
atuação.
Atualizar
processos.
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4º

Entrega de certificados

A

5º

Edital de Coordenação
de Polo
Edital de Tutor Presencial
do Curso de Bacharelado
em Administração
Pública

A

6º

A

Concluir entrega
dos certificados.
Concluir processo
seletivo.
Concluir processo
seletivo.
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 04/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS
PROFESSOR ADJUNTO A
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 (X ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( )
PROPPG/COORDENAÇÃO DE PESQUISA
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JUNIOR
CD-2 ( X ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40H

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
( )
Regime de trabalho
Revezamento
(X )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses,
conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Natureza da
Período para
Meta de
Ordem de prioridade
Atividade
atividade
atingimento
Observação
desempenho
da meta
1º
Atuar como
P
Coordenar as 05/2021
Coordenador
atividades
de Pesquisa
semanais
da Unilab
relativas ao
cargo
2º
Atuar como
P
Substituir,
05/2021
pró-reitor de
quando
Pesquisa e
designado, o
PósPró-reitor de
Graduação
Pesquisa e
substituto
Pósgraduação,
realizando
efetivamente
todas as
atividades
pertinentes
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3º

Atuar como
pesquisador,
atuando nos
projetos de
pesquisa
cadastrados
na PROPPG

A

4º

Ensino no
curso de
Engenharia
da
Computação

A

5º

Participação
em
comissões
designadas

P

Realizar a
pesquisa
prevista nos
projetos em
que está
cadastrado
como
pesquisador
na PROPPG
Lecionar as
disciplinas
designadas
no curso de
Engenharia
da
Computação
Participar de
comissões,
fazendo-se
presente nas
reuniões e
realizando
todo o
trabalho
atribuído ao
servidor
nestas

05/2021

05/2021

05/2021

6º
7º
8º
9º
10
11
12
13
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 05/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
EUGÊNIA MARIA ANDRADE RIOS
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( x )
NÚCLEO PEDAGÓGICO
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
ANA PAULA VIEIA GOMES
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( X) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40 horas

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
(X )
Regime de trabalho
Revezamento
( )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses,
conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Natureza
Período para
Ordem de
da
Meta de
Atividade
atingimento da
Observação
prioridade
atividade
desempenho
meta
1º

2º

3º

Acompanhamento
do e-mail
institucional e email da Unidade,
em resposta às
solicitações;
Acompanhamento
das atividades
desempenhadas
nos polos;
Solicitação de
emissão de
certificado.

A

A

P

Atualizar caixa de mensalmente
entrada / Não
acumular emails/Responder
todos os e-mails
diariamente.
Acompanhar
mensalmente
atividade
desempenhada
pelos polos
dando suporte;
na
01/04/2021
falta/necessidade
da secretaria
então poderá ser
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4º

Solicitação de
material de
escritório setorial;

p

5º

Solicitação de
aproveitamento
de disciplina;

P

6º

Gerenciamento
dos dados dos
cursos
Ações por
demanda

A

7º

A

direcionado ao
assistente da
unidade.
Atividade
01/04/2021
centralizada no
assistente em
administração da
unidade, sempre
que necessária;
Atividade
01/04/2021
centralizada na
secretaria do
curso onde o
aluno requisitou
o procedimento,
mas é citado aqui
pois
na
falta/necessidade
da secretaria
então poderá ser
direcionado ao
assistente da
unidade.
Atividades
eventualmwnte
desempenhadas
eventualmente
De acordo com a
necessidade,
haverão
demandas tais
como, consultas,
retirada de
relatórios ou
listas de
presenças,
alterações de
cadastros nos
ambientes SIGAA
acadêmico ou
SISUAB.

8º
9º
10
11
12
13
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 06 /2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
FABÍOLA BARROCAS TAVARES
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( x )

40

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA
CD-2 ( ) CD-3 ( X) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
1° parcela de quinze dias do ano de
Início: 15/04/2021
Férias
Período
2021
Fim :30/04/2021
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
(x )
Regime de trabalho
Revezamento
( )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses,
conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Natureza da
Período para
Meta de
Ordem de prioridade
Atividade
atividade
atingimento
Observação
desempenho
da meta
1º
Ministrar
A
- Elaborar
semanal
aula de
slides para
estágio
aulas
remotas
- Conduzir
aula via
google meet
- Montar
textos
digitalizados
2º

Ministrar
aula de
estágio

A

- Elaborar
slides para
aulas
remotas
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- Conduzir
aula via
google meet
- Montar
textos
digitalizados
3º

Participar de
reuniões do
IEAD

A

4º

Participar de
reuniões do
colegiado da
pedagogia

A

5º

Orientar
monografia

A

_Leitura do
material
enviado para
análise.
-Comparecer
a reunião
_Leitura do
material
enviado para
análise
-Comparecer
a reunião
-Leitura do
material
elaborado
-Selecionar
os textos
para leitura

semanal

semanal

semanal

6º
7º
8º
9º
10
11
12
13
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 07 /2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
Danyelle de Lima Teixeira
Assistente em Administração
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( X ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( )
Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
Antonio Manoel Ribeiro de Almeida
CD-2 ( ) CD-3 ( X) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40h

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______

Relatório DANYELLE DE LIMA TEIXEIRA (0241868)

SEI 23282.002606/2021-07 / pg. 19

PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
( )
Regime de trabalho
Revezamento
X)
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três
meses, conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Ordem de prioridade
1º

2º

Atividade
Acompanha
mento do
e-mail
institucional
e e-mail da
Unidade, em
resposta as
solicitações
Acompanha
mento das
atividades da
curso
Bacharelado
em

Natureza da
atividade
A

A

Meta de
desempenho
Não
acumular
e-mails/Resp
onder todos
os e-mails
diariamente.

Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso
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Período para
atingimento
da meta
Contínuo

Contínuo

Observação
Atividade de
execução diária

Atividade de
execução contínua
conforme demanda
do calendário do
curso.
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3º

4º

5º

6º

Administraçã
o Pública
Acompanha
mento das
atividades da
dos cursos
de
pós-graduaç
ões (05
cursos)
Acompanha
mento das
atividades
dos cursos
de extensão
ofertados no
AVA
Acompanha
mento das
atividades
dos cursos
de
capacitação
no AVA
Desenvolvim
ento de
fluxos e
protocolos
do setor

A

Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso

Contínuo

A

Contínuo

A

Contínuo

A

18/05/21

Atividade de
execução contínua
conforme demanda
dos calendários dos
cursos.

7º
8º
9º
10
11
12
13
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 08/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
Marcia Roberta Falcão de Farias
Professora
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( x )
Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
Antonio Manoel Ribeiro de Almeida
CD-2 ( ) CD-3 ( X ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

DE

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
(x)
Regime de trabalho
Revezamento
( )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três
meses, conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Ordem de prioridade

Atividade

Natureza da
atividade

Meta de
desempenho

1º

Aula de
Geometria
Analítica e
Álgebra
Linear

Aula

Aulas,
exercícios,
retorno
entregue aos
estudantes

2º

Aula de
Matemática
Discreta

Aula

Aulas,
exercícios,
retorno
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Período para
atingimento
da meta
15/04/21

15/04/21

Observação
Esse período
encerra em
15/04/21. São
quatro horas aulas
semanais de
encontros mais
quatro horas de
preparação das
aulas totalizando
oito horas de
trabalho.
Esse período
encerra em
15/04/21. São
quatro horas aulas
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entregue aos
estudantes

3º

Aula de
Estrutura de
Dados

Aula

Aulas,
exercícios,
retorno
entregue aos
estudantes

14/04/21

4º

Gerenciamen
to dos
cursos/
disciplinas
de EAD
Administraçã
o dos cursos/
disciplinas
de EAD no
AVA

Controle do
calendário

Solicitação
de material
realizada

Contínuo

Vistoria e
manutenção
dos espaços
no AVA

6º

Reunião de
planejament
o

Reunião

7º

Planejament
o de projeto
de pesquisa

Grupo de
estudo de
Teoria da
Computação

Salas de
Contínuo
aulas virtuais
criadas com
os livros de
notas,
atividades e
materiais
didáticos.
Inclusão dos
usuários.
Alinhamento Contínuo
das
atividades a
serem
realizadas
com os
colaboradore
s; Execução
do
calendário
dos cursos
do IEAD
Formação de
estudantes
nas áreas de
Teoria da
Computação;

5º
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semanais de
encontros mais
quatro horas de
preparação das
aulas totalizando
oito horas de
trabalho.
Esse período
encerra em
15/04/21. São
quatro horas aulas
semanais de
encontros mais
quatro horas de
preparação das
aulas totalizando
oito horas de
trabalho.
Requer quatro
horas semanais

Requer oito horas
semanais

Requer quatro
horas semanais
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8º

Planejament
o de projeto
de extensão

Projeto
sobre
fotografia

9º

Planejament
o de projeto
de extensão

Grupo de
discussão de
pautas de
mulheres na
ciência

10

Planejament
o de projeto
de pesquisa

11

Comitê de
Ética na
Pesquisa
Comitê Local
de Iniciação
Científica
Conselho de
Pesquisa

Grupo de
estudo sobre
ensino a
distância,
cognição,
melhores
práticas no
ead
Reunião

12

13

Produção
intelectual
Material de
divulgação
do cotidiano
na Unilab
Inclusão e
fortalecimen
to no
engajamento
de mulheres
em áreas
matemáticas
Formação de
estudantes
nas áreas de
ensino

Pareceres
em projetos

Projetos
avaliados

Reunião mensal.
Quatro horas

Reunião

Pareceres
em Editais

Editais
lançados

Reunião mensal.
Duas horas

Reunião

Portarias,
Cursos,
calendários
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 09/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
Rafael de Brito Cipriano
Tradutor e Intérprete em Libras
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( X )
Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
Danyelle de Lima Teixeira
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( x ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40h

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______

Relatório RAFAEL DE BRITO CIPRIANO (0241911)
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
(X )
Regime de trabalho
Revezamento
( )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três
meses, conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

1º

Tradução e
assessoria em
videoaulas.

Interna IEAD

3 meses

Período para
atingimento
da meta
3 meses

2º

Interpretação
de eventos

Unilab

3 meses

3 meses

Ordem de prioridade

Atividade

Natureza da
atividade

Meta de
desempenho

serviço de
acessibilidade
em Libras a
nível Unilab,
cooperação

Relatório RAFAEL DE BRITO CIPRIANO (0241911)

Observação
Atividade de
execução contínua
conforme demanda
semanal de
videoaulas e
calendário
acadêmico remoto
dos cursos de EaD.
Atividade semanal
conforme
solicitação dos
setores de
Pesquisa, Ensino e
Extensão. Até o
final do calendário
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IEAD/ILL/PROP
PG Processo
SEI Nº
23282.508865/
2019-14 e
23282.403258/
2020-01.

3º

Desenvolvime Interna IEAD
nto de sala
virtual para
Formação de
Professores.

acadêmico 2020.2
remoto mediado
por recursos
tecnológicos.

Reduzir de
40 dias para
30 dias

1 mês

Atividade em
consonância com
editais de
processos seletivos
de professores e
tutores.

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10
11
12
13

Relatório RAFAEL DE BRITO CIPRIANO (0241911)
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 10/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
ALINE ALVES DA SILVA
SIAPE 2211236
ADMINISTRADORA
Carga horária semanal
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( X )
Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
Danyelle de Lima Teixeira
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( X ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40h

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______

Relatório ALINE ALVES DA SILVA (0241982)
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
(X )
Regime de trabalho
Revezamento
( )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três
meses, conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Ordem de prioridade
1º

2º

Atividade
Acompanha
mento do
e-mail
institucional
e e-mail da
Unidade, em
resposta às
solicitações
Acompanha
mento das
atividades da
curso de
Especializaçã
o de Gênero,
Diversidade

Natureza da
atividade

Meta de
desempenho

A

Não
acumular
e-mails/Resp
onder todos
os e-mails
diariamente.

A

Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso
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Período para
atingimento
da meta
Contínuo

Contínuo

Observação
Atividade de
execução diária

Atividade de
execução contínua
conforme demanda
do calendário do
curso.
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3º

4º

e Direitos
Humanos
Acompanha
mento das
atividades da
curso de
Especializaçã
o de
Metodologia
s
interdisciplin
ares e
Interculturais
para o
ensino
fundamental
e médio
Acompanha
mento das
atividades
dos cursos
no AVA

A

Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso

Contínuo

Atividade de
execução contínua
conforme demanda
do calendário do
curso.

A

Cumprir
conforme as
demandas
previstas no
calendário
do curso

Contínuo

Atividade de
execução contínua
conforme demanda
do calendário do
curso

5º
6º
7º
8º
9º
10
11
12
13

Relatório ALINE ALVES DA SILVA (0241982)
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 11 /2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

Nome
Cargo efetivo
Ocupante de CD ou
FG
Unidade
Nome
Ocupante de CD ou
FG

DADOS DO SERVIDOR
ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
Carga horária semanal
SUPERIOR
CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
Não ocupante ( X )
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA
CD-2 ( ) CD-3 ( X ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

40

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO
O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de afastamento
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Tipo de Licença
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Início: ____/_____/______
Férias
Período
Fim: ____/_____/______
Férias
Início: ____/_____/______
Período
Fim: ____/_____/______
Outros tipos de
Início: ____/_____/______
ausências previstas
Período
em Lei
Fim: ____/_____/______

Relatório ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS (0242052)
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PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.
Remoto
(x )
Regime de trabalho
Revezamento
( )
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO
Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses,
conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto,
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo
SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses
após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Natureza da
Período para
Meta de
Ordem de prioridade
Atividade
atividade
atingimento
Observação
desempenho
da meta
1º
Planejamento Ensino
A
05/2021
COENCOM0003 acadêmico
CÁLCULO I,
COENCOM0095 ESTRUTURA DE
DADOS,
COENCOM0001 INTRODUÇÃO À
ENGENHARIA,
BCT126 METODOLOGIA DO
TRABALHO
CIENTÍFICO e
BCT117 - TÉCNICAS
DE
PROGRAMAÇÃO I
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2º

3º

4º

5º

Orientação
de Aluno
PIBID
Lecionar
turmas do
semestre
2020.1

Pesquisa

A

09/2021

Orientação
de Aluno
Extensão
Bolsista UAB

Extensão

A

01/2022

Gestão

A

12/2021

COENCOM0003 CÁLCULO I,
COENCOM0095 ESTRUTURA DE
DADOS,
COENCOM0001 INTRODUÇÃO À
ENGENHARIA,
BCT126 METODOLOGIA DO
TRABALHO
CIENTÍFICO e
BCT117 - TÉCNICAS
DE
PROGRAMAÇÃO I

Atuar como
coordenador geral
UAB da UNILAB

6º
7º
8º
9º
10
11
12
13
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