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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 01/2021 (0234513). Alterado pelo Plano de Trabalho nº ___/2021

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor JOBER FERNANDO SOBCZAK

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais que
direcionaram para o resultado
indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º
Melhorias da
comunicação interna do
ICEN

Fazer reuniões virtuais
semanais

( x  ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Disponibilidade de tempo  

2º Aumento no número de
docentes

Ampliar o quadro de
professores do ICEN

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
( X  ) Meta não atendida.

Orçamento e códigos de vagas  

3º Melhorias nos
laboratórios

Melhorar a capacidade
dos laboratórios em
termos de material,
equipamentos, 

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(  X ) Meta não atendida.

Orçamento  

4º Ampliação de cursos do
ICEN

Criar cursos de pós-
graduação 

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(x   ) Meta não atendida.

Falta de professores  

5º
Compra de material
para o laboratório de
fisica

Comprar os materias
listados no projeto dos
laboratórios

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(  x ) Meta não atendida.

Falta de orçamento  

6º   

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

  

7º   

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

  

8º   

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.
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9º   

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

  

10º   

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

  

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 18/05/2021, às 14:29, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272398 e o código CRC AD631BEB.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 02/2021 (0233512) Alterado pelo Plano de Trabalho nº 16/2021 (0272387)

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor CAMILA PEIXOTO DO VALLE

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais que
direcionaram para o resultado
indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º

Montagem e
desmontagem de
bancadas, preparação
de reagentes e demais
materiais necessários à
realização das aulas
práticas nos
laboratórios de Química.

Planejar e organizar aulas
práticas nos laboratórios de
Química.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Organização prévia de um
roteiro de filmagem da aula; 
- Possuir material adequado
para realização das filmagens
(tivemos que levar tripé e
câmera próprios);
- Organização e
disponibilização do material
gravado no Drive.

 

2º

Participação de reuniões
virtuais com órgãos
colegiados pertencentes
ao Instituto, ou com a
Direção da Unidade
Acadêmica, ou com
grupos específicos
internos ao Instituto, ou
com setores externos
ao Instituto para tratar
de pautas de interesse
dos laboratórios do
Instituto.

Participar das reuniões e
estar disponível para
atender as solicitações.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Planejamento e disponibilidade
para estar presente e atender
dentro do prazo todas as
solicitações realizadas nas
reuniões.

 

3º

Apoio na elaboração
e/ou reformulação do
“Guia de Aulas Práticas”
da disciplina de Química
Geral Experimental I.

Adequar e/ou substituir o
uso de reagentes tóxicos
que encontram-se
descritos no manual à
realidade do laboratório.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Dedicação e empenho para
adequação às novas
recomendações de
biossegurança dos 
procedimentos e reagentes.

 

4º
Atualização do banco de
reagentes presentes no
almoxarifado da
Universidade.

- Atualizar planilha com 
balanço de estoque
(entrada/saída);
- Identificar e repassar
quantitativo de reagentes
que necessitam ser
adquiridos;
- Elaborar etiquetas com
indicativo de localização
para fixar nos reagentes
novos adquiridos.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Planilha on-line com o
descritivo do quantitativo,
validade e localização por
estante e prateleira de todos
os reagentes em estoque.

 

5º
Elaboração do banco de
resíduos presentes no
almoxarifado de
resíduos.

Elaborar planilha com o
descritivo químico (forma
correta de armazenamento
e compatibilidade), além da
localização dos resíduos

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.

- Conclusão da construção do
almoxarifado provisório de
resíduos com a devida
instalação de prateleiras,
exaustor e ar-condicionado.
- Levantamento do volume de
resíduos por disciplina. 

- Necessita-se que haja com
urgência a inserção de prateleiras
nas bancadas, exaustor para
eliminação de vapores e ar-
condicionado com capacidade
adequada de refrigeração.
- Por hora, realizou-se apenas o
levantamento dos resíduos
produzidos pelas 10 disciplinas
experimentais de Química do ICEN
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resíduos. localização dos resíduos
presentes nos laboratórios
da Química.

prazo.
(X) Meta não atendida. - Realocação de todos os

resíduos das aulas práticas da
Universidade e mapeamento
da compatibilidade química dos
resíduos.

(estimativa anual de produção),
com indicativo do tipo de  risco e
tipo de embalagem mais adequada
para o armazenamento. O
descritivo de sua localização será
preenchido após transferência dos
resíduos para o almoxarifado de
resíduos.

6º

Acompanhamento de
processos com
demandas afins aos
laboratórios  e
atendimento virtual
(telefone, e-mail
institucional) para
esclarecimento de
dúvidas, registro de
solicitações.

- Responder todos os e-
mails ou mensagens no
prazo máximo de 24h. 
- Não deixar processos via
SEI sem retorno ou sem o
devido encaminhamento.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Compromisso na leitura diária
do e-mail institucional e de
grupos de trabalho
relacionados à UNILAB.
- Estar disponível para
esclarecer  dúvidas dos
alunos, professores e demais
colegas.

 

7º Realização de cursos de
capacitação.

Aprimorar o conhecimento
na minha área para
executar tarefas de forma
mais otimizada, além de
melhorar o atendimento ao
público.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

 Dedicação e escolha de
cursos com conteúdo voltado
para o desenvolvimento das
atividades da minha área  e/ou
áreas afins.

 

8º

Levantamento de
informações sobre
reagentes controlados
(normas, portarias, e
outras documentações
atualizadas) para
renovação/obtenção de
licença para aquisição
e/ou armazenamento de
reagentes controlados
pela Polícia Federal.

Obter informações sobre
documentação necessária
para aquisição e/ou
emissão de licença frente
aos órgãos de controle.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Estar informada das
portarias e normativas
referente ao uso de reagentes
controlados.
- Manter sempre atualizado o
quantitativo dos “reagentes
controlados” que encontram-
se no almoxarifado de
reagentes da Unilab.

 

Documento assinado eletronicamente por CAMILA PEIXOTO DO VALLE,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 03/05/2021, às 19:49, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272414 e o código CRC C3D17126.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 03/2021 (0233539) Alterado pelo Plano de Trabalho nº ___/2021

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor DÉBORA MENEZES DA COSTA

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado Fatores fundamentais que direcionaram

para o resultado indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º

Montagem e
desmontagem de
bancadas; preparação
de reagentes e demais
materiais necessários à
realização de atividades
práticas nos
laboratórios de
Microbiologia e
Microscopia.

Realização de
aulas práticas nos
laboratórios de
Microbiologia e
Microscopia.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Organização para a filmagem das aulas
práticas que foram realizadas nesses
laboratórios.

 

2º

Coordenação das
atividades dos
laboratórios do ICEN:
controle de insumos e
reagentes, organização
de horários, mediação
de conflitos, entre
outras atividades afins.

Utilização eficiente
dos laboratórios,
possibilitando a
realização das
aulas práticas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Disponibilidade para resolver possíveis
conflitos de horários.  

3º

Coordenação na
execução do Plano de
Trabalho das atividades
de laboratório dos
técnicos do ICEN.

Verificar a
compatibilidade
dos planos de
trabalho com as
atividades
executadas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Verificação dos planos de trabalho
individual dos técnicos de laboratórios
do ICEN.

 

4º

Atendimento virtual
(telefone, e-mail
institucional, Sistemas
SIG Unilab, rede social)
para esclarecimento de
dúvidas, registro de
demandas ou de
solicitações, afins às
atividades dos
laboratórios.

Possibilitar
comunicação
rápida para
resolução de
problemas
referentes aos
laboratórios.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Verificação diária dos canais de
atendimento;
-Disponibilidade e rápido atendimento às
solicitações.

 

5º

Manutenção e
organização dos
laboratórios
(equipamentos,
estoques, limpeza) nos
horários sem aula.

Manutenção dos
ambientes
laboratoriais para
o bom
funcionamento
destes.

(X) Meta atendida no
prazo..
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Atendimento às necessidades dos
laboratórios de forma remota e, quando
necessário, de forma presencial.

 

6º
Fiscalização de
Contrato: processos de
Aquisição de Reagentes
e de Vidrarias.

Verificar o
cumprimento das
disposições
contratuais.

(X) Meta atendida no
prazo..
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Disponibilidade na participação de
reuniões sobre a fiscalização de
contratos.

 

Acompanhamento de
processos com

Dar
encaminhamento
aos processos de

(X) Meta atendida no
prazo..

Verificação diária dos processos
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7º demandas afins aos
laboratórios nos
Sistemas SIG Unilab.

aos processos de
interesse dos
laboratórios do
ICEN.

(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Verificação diária dos processos
atribuídos a mim.  

8º

Participação de reuniões
virtuais com órgãos
colegiados pertencentes
ao Instituto ou com a
Direção da Unidade
Acadêmica ou com
outros setores externos
ao Instituto para tratar
de pautas de interesse
dos laboratórios do
Instituto.

Compartilhamento
de informações e
tomadas de
decisões
conjuntas.

(X) Meta atendida no
prazo..
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Pontualidade;
- Presença nas reuniões;
- Leitura dos documentos de pauta.

 

9º

Verificação, leitura e
organização das
demandas
encaminhadas via o e-
mail institucional:
Coordenação dos
Laboratórios/ICEN; e
para meu e-mail
institucional.

Atualização sobre
o que acontece
na comunidade
acadêmica, bem
como manter a
comunicação com
técnicos e
professores (intra
e inter-instituto).

(X) Meta atendida no
prazo..
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Verificação diária dos e-mails;
- Compartilhamentos das informações
cabíveis.

 

Documento assinado eletronicamente por DEBORA MENEZES DA COSTA,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 03/05/2021, às 09:30, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272421 e o código CRC 06EEAC0C.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 04/2021 (0233761) Alterado pelo Plano de Trabalho nº 04/2021

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor ETHANIELDA DE LIMA COELHO

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de
colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado Fatores fundamentais que

direcionaram para o resultado indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º

Verificação e leitura
diária dos e-mails
recebidos no meu e-mail
institucional e
acompanhamento de
processos
encaminhados via SEI!
Unilab e atribuídos a
mim, assim como
organização das
demandas decorrentes
dessa atribuição.

Todos os e-mail
recebidos no e-
mail institucional,
assim como
todos os
processos
atribuídos a mim,
juntamente com
suas demandas,
foram
respondidas e/ou
solucionadas
com brevidade. 

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Cumprimento dos horários de trabalho,
atendendo as demanda em tempo
real. 

 

2º

Participação de reuniões
virtuais
(videoconferência) com
o colegiado do curso de
Química do Instituto e
com a Direção da
Unidade Acadêmica do
ICEN ou com grupos
específicos internos do
Instituto, assim como
participação em
comissões e atividades
diversas oriundas de
demandas destes.

Participei em
100% das
reuniões de
colegiado, assim
como participei,
e participo, de 4
comissões
oriundas deste
órgão  neste
trimestre.

(X) Meta atendida no prazo.
(  ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Informei aos integrantes do órgão que
estaria disponível para participar de
todas as comissões, indicando meu
nome sempre que solicitado e
cumprindo todos os objetivos e metas
das comissões aos quais participei.

 

3º

Digitalização de no
mínimo 6 manuais de
equipamentos
(utilizados nos
laboratórios de
Química/ICEN) para
disponibilização virtual
destes arquivos com
todos os usuários dos
laboratórios
pertencentes ao ICEN.

Todos os 6
manuais de
equipamentos
foram
digitalizados e
estão disponíveis
para todos os
usuários dos
laboratórios
através de pasta
compartilhada
por meio da
Google Drive
institucional.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Organização e empenho.  

4º

Realização de no mínimo
3 cursos de capacitação
que auxiliem na melhoria
do atendimento e
serviços prestados à
comunidade
acadêmica/ICEN.

Realizei 4 novos
cursos de
capacitação
neste trimestre. 

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Organização e empenho. 
- Cumprimento dos horários de
trabalho.
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5º

Acompanhamento
remoto das atividades
e/ou reuniões oriundas
de grupo de pesquisa
da área de Química da
Unilab ao qual faço
parte.

Participei de 4
bancas de
defesa de TCC
oriundas dos
grupos de
pesquisa que
colaboro na
UNILAB.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Pró-atividade, organização e empenho.  

6º

Elaborar o
Procedimento
Operacional Padrão
(POP) de equipamento
(Agitador magnético
com aquecimento-
Thelga).

Elaborei o
POP (Agitador
magnético com
aquecimento-
Thelga) e
disponibilizei para
todos os
usuários dos
laboratórios
através de pasta
compartilhada
por meio da
ferramenta do
Google Drive
institucional.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Organização e empenho.  

7º

Elaborar o
Procedimento
Operacional Padrão
(POP) de equipamento
(Banho dubnoff/nova
técnica/ mod. NT 232).

1-Elaborei o
POP (Banho
dubnoff/nova
técnica/ mod. NT
232) e
disponibilizei para
todos os
usuários dos
laboratórios
através de pasta
compartilhada
por meio da
ferramenta do
Google Drive
institucional.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Organização e empenho.  

8º

Elaborar o
Procedimento
Operacional Padrão
(POP) de equipamento
(Calorímetro com espiral
de aquecimento ref. U
8441020).

Elaborei o
POP (Calorímetro
com espiral de
aquecimento ref.
U 8441020) e
disponibilizei para
todos os
usuários dos
laboratórios
através de pasta
compartilhada
por meio da
ferramenta do
Google Drive
institucional.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Organização e empenho.  

Documento assinado eletronicamente por ETHANIELDA DE LIMA COELHO,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 03/05/2021, às 10:36, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272424 e o código CRC A581EA29.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 05/2021 (0233773) Alterado pelo Plano de Trabalho nº ___/2021

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor FRANCISCO AUGUSTO LIMA FILHO

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado Fatores fundamentais que direcionaram

para o resultado indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º

Verificação, leitura e
organização das
demandas
encaminhadas via os e-
mails institucionais:
Instituto de Ciências
Exatas e da Natureza
(ICEN) e Secretaria
Administrativa/ICEN; e
para meu e-mail
institucional.

No fim do
expediente, ter
sido visualizado,
lido e organizado
os e-mails
institucionais dos
quais sou
responsável e,
em seguida, ter
dado o
encaminhamento
necessário para
a resolução das
demandas
recebidas via
esse canal de
comunicação.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

As demandas encaminhadas  via os e-
mails institucionais:  Secretaria
Administrativa/ICEN; PPGEF/ICEN/UNILAB
e PROFMAT/ICEN/UNILAB (cursos de pós-
graduação do ICEN) e para meu e-mail
institucional foram classificadas, nessa
ordem, segundo: a) a inerência delas às
atividades da Secretaria
Administrativa/ICEN, PPGEF/ICEN/UNILAB
e PROFMAT/ICEN/UNILAB (cursos de pós-
graduação do ICEN), sendo as demandas
incompatíveis com as atividades da
Secretaria Administrativa/ICEN e cursos
de pós-graduação encaminhadas para o
destino adequado; b) o nível de urgência
para a solução ou encaminhamento
dessas demandas.

 

2º

Recebimento de
processos
encaminhados via SEI!
Unilab e organização
das demandas
decorrentes do
recebimento.

No fim do
expediente, ter
sido visualizado,
lido e organizado
os processos
dos quais sou
responsável e,
em seguida, ter
dado o
encaminhamento
necessário para
a resolução das
demandas
recebidas via
esse canal de
comunicação.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Atenção, organização e disciplina.  

3º

Realização de
encaminhamento e/ou
despacho, geralmente
com a Direção/ICEN e
com os Coordenadores
dos Programas de Pós-
Graduação/ICEN, das
demandas recebidas via
e-mail e via Sei! Unilab.

Dar
encaminhamento
às demandas via
e-mail e via Sei!

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Contato diário com os gestores e
técnicos, via e-mail, WhatsApp, celular.  

4º

Atualização e
supervisão diária de
planilhas de dados e/ou
de controle das
atividades de
responsabilidade da
Secretaria
Administrativa/ICEN ou
dos Programas de Pós-

Manter as
planilhas
atualizadas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Organização e disciplina.  
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Graduação/ICEN.

5º

Atendimento virtual
(telefone, e- mail
institucional e rede
social) de usuários, para
orientação ou
esclarecimento de
dúvidas na execução de
atividades e ou no
encaminhamento de
demandas típicas da
Secretaria
Administrativa/ICEN ou
dos Programas de Pós-
Graduação/ICEN.

Dar suporte ao
Instituto e
Coordenações.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Compromisso e organização.  

6º

Participação de reuniões
virtuais
(videoconferência) com
órgãos colegiados
pertencentes ao
Instituto ou com a
Direção/ICEN para tratar
de pautas de interesse
da Secretaria
Administrativa/ICEN ou
dos Programas de Pós -
Graduações/ ICEN.

Dar suporte ao
Instituto e
Coordenações e
atingir a meta de
100% de
participação nas
reuniões.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Pontualidade.  

7º

Produção de novas
planilhas para controle
de novos dados ou de
novas atividades;
portarias, relatórios,
pareceres, atas,
declarações e
certificados, afins às
atividades da Secretaria
Administrativa/ICEN ou
dos Programas de Pós -
Graduações/ ICEN.

Atuar na
produção de
elaboração de
documentos do
setor.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Zelo e disciplina na elaboração dos
documentos.  

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO AUGUSTO LIMA
FILHO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 03/05/2021, às 09:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272426 e o código CRC 64F862FE.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 06/2021 (0233561) Alterado pelo Plano de Trabalho nº ___/2021

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor MARCUS AURÉLIO RIBEIRO MIRANDA

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado Fatores fundamentais que direcionaram

para o resultado indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º

Atendimento virtual
(telefone, e-mail
institucional, Sistemas
SIG Unilab, rede social)
para esclarecimento de
dúvidas, registro de
demandas ou de
solicitações, afins às
atividades dos
laboratórios.

Não demorar
mais que 48
horas para
retornar com as
respostas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Atenção e disciplina, além de busca de
conhecimento em fontes confiáveis e
colegas de trabalho mais experientes.

 

2º

Conhecimento de
processos
encaminhados via SEI!
Unilab e atribuídos a
mim e organização das
demandas decorrentes

Não deixar
processos sem
retorno.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Atenção e disciplina, além de busca de
conhecimento em fontes confiáveis e
colegas de trabalho mais experientes.

 

3º

Participação em
reuniões virtuais com a
Direção/ICEN ou com
professores ligados ao
laboratório para tratar
de pautas do interesse
dos Laboratórios do
Instituto.

Participar em
todas as reuniões
em que sou
solicitado ou
justificar minha
ausência em no
máximo 24 horas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Atenção a todos os meios de
comunicação usados pela equipe dos
Laboratórios, e-mail, WhatsApp, SMS,
telefone e disciplina em organizar e
planejar as atividades.

 

4º
Revisão dos manuais de
práticas dos
Laboratórios de Física
do Instituto.

Revisar as
práticas com
antecedência de
uma semana.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Atenção a todos os meios de
comunicação usados pela equipe dos
Laboratórios, e-mail, WhatsApp, SMS,
telefone, para ficar atualizado com
qualquer mudança no calendário das
aulas e disciplina em organizar e planejar
as atividades.

 

5º
Auxiliar na criação de
novas práticas dos
Laboratórios de Física
do Instituto.

Diversificar o uso
dos
equipamentos de
Laboratório.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Disciplina e planejamento em reservar
tempo para investigação de novas
práticas. Existência de catálogo de
experimentos do fabricante do material
do laboratório.

 

6º
Alimentar a página da
Internet do curso de
Licenciatura em
Física/ICEN.

Alimentar a página
com as
informações
disponibilizadas
pelos professores
e coordenação do
curso no período.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Disciplina e planejamento em reservar
tempo para a atividade.  

Documento assinado eletronicamente por MARCUS AURELIO RIBEIRO
MIRANDA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 02/05/2021, às 20:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272428 e o código CRC 49BF7027.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 07/2021 (0233572) Alterado pelo Plano de Trabalho nº 13/2021 (0272368)

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor MOISÉS DE OLIVEIRA MAGALHÃES

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado Fatores fundamentais que direcionaram

para o resultado indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º

Recebimento de
processos
encaminhados via SEI!
Unilab atribuídos a mim
e tomar as devidas
providências.

Dar
prosseguimento
o mais breve
possível.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Atenção; 
- Disciplina; 
- Cumprimento dos prazos estabelecidos; 
- Busca de conhecimentos da área em
fontes confiáveis e também com os
colegas de trabalho. 

 

2º

Participação de reuniões
virtuais com a
Direção/ICEN ou órgão
colegiado de curso/ICEN
para tratar de pautas de
interesse dos
laboratórios do
Instituto.

Organização e
planejamentos
das aulas,
cronograma,
horários, etc.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Cumprimento da pauta;
- Busca não se atrasar; 
- Esclarecer as dúvidas;
- Definir objetivos;
- Sugerir melhorias;
- Interatividade;
- Agir com respeito, ética e honestidade.

 

3º
Revisão dos manuais de
práticas dos
Laboratórios de Física
do Instituto.

Revisar as
práticas com
antecedência de
uma semana.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Corrigir erros de literatura;
- Verificar objetivos da prática;
- Verificar materiais utilizados;
- Verificar se os procedimentos adotados
estão corretos.

 

4º
Auxiliar na criação de
novas práticas dos
Laboratórios de Física
do Instituto.

Diversificar o
uso dos
equipamentos
de Laboratório.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Utilizei a plataforma Cidepe Digital como
auxílio; 
- Criatividade;
- Aperfeiçoamento de práticas já
existentes;
-  Verificar materiais, objetivos,
procedimentos e erros de literatura.

 

5º

Atendimento virtual
(telefone, e-mail
institucional, Sistemas
SIG Unilab, rede social)
para esclarecimento de
dúvidas, registro de
demandas ou de
solicitações, afins às
atividades dos
laboratórios.

Dar celeridade a
demandas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Atenção; 
- Disciplina; 
- Cumprimento dos prazos estabelecidos; 
- Busca de conhecimentos da área em
fontes confiáveis e também com os
colegas de trabalho; 
-  Agir com respeito, ética e honestidade;
- Esclarecer as dúvidas.

 

6º

Montagem e
desmontagem de
bancadas; preparação
de materiais
necessários à realização
de atividades práticas
nos laboratórios de
Física do Instituto.

Realização de
aulas práticas
nos laboratórios
de Física do
Instituto.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Verificar os materiais utilizados na
prática;
- Testar os equipamentos com
antecedência as aulas;
- Preparação com antecedência  da
bancada com os equipamentos
necessários para a aula. 
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7º

Manutenção de
equipamentos,
organização e limpeza
dos laboratórios de
Física do Instituto.

Manter o bom
funcionamento
dos
equipamentos.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Teste de tensão dos equipamentos
eletrônicos;
- Substituição de baterias/pilhas;
- Solicitação de manutenção dos
equipamentos que estão com defeito e
que precisam de conserto;
- Solicitação de aquisição de novos
equipamentos para substituir os que não
tem mais conserto/quebrado;  
- Criamos uma planilha compartilhada no
Google Drive com os demais técnicos de
laboratório de Física, dos equipamentos
que precisam de conserto e já foram
feitos os testes de tensão.

 

8º

Auxiliar os professores
na utilização de
equipamentos dos
Laboratórios de Física,
bem como na
montagem das práticas.

Testar/verificar
as práticas na
semana anterior
à da aula.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Apresentar os roteiros com os
procedimentos das práticas;
- Apresentar os laboratórios de física e
materiais das práticas;
- Organização interna de um
cronograma/Horários de aulas práticas;
- Ajudar nas gravações das aulas práticas.

 

Documento assinado eletronicamente por MOISES DE OLIVEIRA
MAGALHAES, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 03/05/2021, às 10:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272432 e o código CRC CB0F9808.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras, Bloco B, 3º andar, Sala 335 - Bairro

Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 09/2021 (0233583) Alterado pelo Plano de Trabalho nº 14/2021 (0272376)

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor SARAH RAMOS MEDEIROS

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado Fatores fundamentais que direcionaram

para o resultado indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º
Acompanhar e-mail
(comunicações
assíncronas).

Otimizar fluxo
finalizando a fila
de e-mails
pendentes e
estabelecendo:
resposta para e-
mails em menos
de 24h com
confirmação de
recebimento; além
disso, comunicar
prazo para
finalização da
demanda ou a
solução
demandada em
menos de 48h.

(   ) Meta atendida no
prazo.
(X) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Algumas devolutivas demandam
publicação dos decretos estaduais de
enfrentamento da COVID, portanto a
média de resolução das demandas ficou
entre 4 e 5 dias.

Aumentar o tempo de resposta
dependendo da fase em que o
estado (CE)  se encontrar no
enfrentamento da COVID (se está
em abertura econômica ou em
lockdown com barreiras
sanitárias), ajustando a
expectativas e articulando a
melhor resolução a depender do
período.

2º

Acompanhar chat do
gmail e/ou WhatsApp –
grupos institucionais
(comunicações
síncronas).

Otimizar fluxo de
atendimento de
forma que as
mensagens
recebidas sejam
respondidas no
mesmo turno em
que foram
enviadas com
prazo para
finalização da
demanda ou a
solução
demandada.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

A capacidade de correções e
atualizações em tempo real permitiram
uma comunicação rápida e fluida com
grupos e servidores.

 

3º

Criar e/ou acompanhar
processos do SEI!
Unilab relacionados aos
laboratórios de Biologia
do Instituto.

Otimizar fluxo de
criação processos
relacionados às
demandas
laboratoriais e
manter
acompanhamento
dos mesmos
diariamente ou no
máximo de dois
em dois dias.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

O acesso ao SEI! Unilab para
acompanhamento de processos faz
parte da rotina da servidora. A atividade 
foi aperfeiçoada pelo curso “Sistema
Eletrônico de Informações: SEI! USAR”
presente na proposta de
desenvolvimento pessoal dos TAE’s
ICEN, curso realizado em março/2021.

 

4º

Participação de reuniões
virtuais
(videoconferência) do
Colegiado do Curso de
Ciências
Biológicas/ICEN.

Ajuste de agenda
de atividades
junto a
Coordenação de
Laboratórios do
ICEN para
seguimento de
calendário de
reuniões

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

O agendamento prévio das reuniões do
Colegiado do Curso de Ciências
Biológicas/ICEN facilitou esta articulação,
permitindo ajustar as atividades de
forma a impactar pouco nas atividades
rotineiras.
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proposto pelo
órgão colegiado.

5º
Manutenção de
equipamentos do
Laboratório de Botânica:
Estufa de secagem.

Acompanhamento
da manutenção
de equipamentos
presentes no
laboratório de
Botânica.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Inicialmente foi disparado processo de
manutenção: Processo nº
23282.001561/2021-45 e diante da
impossibilidade do conserto pelo setor
de manutenção da universidade, houve
busca por orçamentos em empresas
especializadas. O serviço foi suspenso
nesta fase e atualmente está
aguardando verba.

 

6º

Manutenção de
equipamentos do
Laboratório de Botânica:
ar-condicionado
Herbário.

Acompanhamento
da manutenção
de equipamentos
presentes no
laboratório de
Botânica.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Após o disparo de diversos processos
para conserto do ar-condicionado
presente no Herbário do Laboratório de
Botânica, (processos de manutenção
abertos no último ano:
23282.402785/2020-90,
23282.000429/2021-16,
23282.001377/2021-03,
23282.002625/2021-25) o mesmo foi
considerado no final da vida útil e no
processo nº 23282.002625/2021-25
foram feitos os procedimentos de
chamado patrimonial para desinstalação
do equipamento com problema e
instalação de um novo.

 

7º Participação em cursos
de capacitação virtual.

Participação em
cursos on-line
oferecidos por
universidades.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Seguindo a priori o plano de capacitação
de servidores, a servidora se propôs a
um contínuo desenvolvimento de suas
habilidades.

 

8º
Produção de material
educativo: Infográfico
Chamado Patrimonial.

Produção de
infográfico a
partir dos
processos
realizados na 6ª
atividade deste
relatório.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Análise dos procedimentos feitos e
produção de infográfico com os passos
de um Chamado Patrimonial a fim de
disponibilizar um guia que facilite os
próximos chamados.

 

Documento assinado eletronicamente por SARAH RAMOS MEDEIROS,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 03/05/2021, às 15:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272442 e o código CRC 0F9A7878.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras, Bloco B, 3º andar, Sala 335 - Bairro

Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 10/2021 (0233612) Alterado pelo Plano de Trabalho nº ___/2021

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor TATYANE BANDEIRA BARROS

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais que
direcionaram para o resultado
indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua
percepção, para que a meta
seja alcançada.

1º

Atendimento virtual (telefone,
e-mail institucional, Sistemas
SIG Unilab, rede social) para
esclarecimento de dúvidas,
registro de demandas ou de
solicitações, afins às atividades
dos laboratórios, inclusive por
parte dos alunos.

Não demorar
mais que 24
horas para
retornar com as
respostas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Diuturnamente foi realizada a leitura
de e-mails, e grupos relacionados à
UNILAB nas mídias sociais. Inclusive,
dúvidas dos alunos em relação à
questões laboratoriais, colocadas em
canais como WhatsApp e fora do
horário de trabalho, foram
respondidas no mesmo momento.

 

2º

Conhecimento de processos
encaminhados via SEI! Unilab e
atribuídos a mim e organização
das demandas decorrentes da
atribuição.

Não deixar
processos sem
retorno.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Acompanhamento diário do SEI!
Unilab para que os processos
atribuídos a mim tenham retorno o
mais rápido possível, de forma a
cumprir os prazos colocados.

 

3º
Participação no Projeto de
Extensão ForBio – Auxílio na
elaboração do relatório final
fluxo contínuo.

Escrita e
correção de
introdução,
metodologia e
resultados.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Pesquisa sobre o assunto para
contribuir com a escrita do relatório e
entrega dentro do período solicitado.
Comprovação Anexo I (RELATÓRIO
FORBIO 2020).

 

4º

Participação no Projeto de
Extensão ForBio – Escrita de
um artigo sobre o curso
“Formação Continuada para
Ensino de Ciências e Biologia”.

Compilar dados
e escrita de
artigo científico.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Foi realizada a leitura de diversos
artigos científicos, compilação e
análise de resultados, finalizando com
a entrega do artigo (23/03/21) para
primeira correção da coordenadora
do projeto.

 

5º

Participação no Projeto de
Extensão ForBio – Atualização
do curso Tópicos em Ensino e
Ciências”, realizado
semestralmente.

Atualização do
Tópico 1
(Tópicos em
Biotecnologia):
Inserção de
novos vídeos e
atividades.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Ano passado o ForBio tinha um curso
a distância através da plataforma
Moodle, com o tema sobre o ensino
de ciências.  Hoje o ForBio está
desenvolvendo três cursos, ainda
sobre o mesmo tema, onde participo
das reuniões e elaboração de
conteúdo.

 

6º

Participação de reuniões
virtuais (videoconferência) com
órgãos colegiados
pertencentes ao Instituto ou
com a Direção da Unidade
Acadêmica do ICEN ou com
grupos específicos internos ao
Instituto ou com setores
externos ao Instituto para
tratar de pautas de interesse
dos laboratórios do Instituto.

Participar de
todas as
reuniões de que
sou membro ou
justificar minha
ausência, em no
máximo 24
horas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Participei de todas as reuniões em que
minha presença foi solicitada, dentre
elas, cito: órgãos colegiados do ICEN,
reunião de agentes de compras,
reunião com os técnicos sobre pautas
relacionadas aos laboratórios e
reuniões do projeto de extensão ao
qual eu participo.

 

Elaboração de
documentos
para aquisição
de (X) Meta atendida no prazo.

Como agente de compras pelo
instituto, tenho acompanhado os
processos sobre o assunto e
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7º Agente de Contratações pelo
Instituto.

equipamentos
(para o curso de
Licenciatura em
Ciências
Biológicas) do
ICEN,
participação de
reuniões.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

realizado as demandas solicitadas,
acompanhamento dos projetos de
Biologia e Matemática, realizados final
do ano passado, para aquisição de
equipamentos (fracassados) e da
física (Processo nº
23282.004424/2021-62).

 

8º Realização de cursos de
capacitação on-line.

Realização de
cursos para
complementar a
carga horária de
trabalho.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Curso de 60 horas em andamento:
Segurança em laboratório.  

9º

Elaboração de uma aula on-line
para a disciplina de
Biotecnologia, do curso de
Licenciatura em Ciências
Biológicas do ICEN.

Estar com a aula
pronta para
quando a
professora da
disciplina
solicitar.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Pesquisa sobre o assunto, elaboração
da apresentação, finalizando com a
aula pública que foi apresentada dia
22/02/21, às 14hs, dentro da
disciplina de Biotecnologia em parceria
com o ForBio.

 

Documento assinado eletronicamente por TATYANE BANDEIRA BARROS,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 03/05/2021, às 08:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272445 e o código CRC CC35A5CD.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 11/2021 (0233637) Alterado pelo Plano de Trabalho nº 15/2021 (0272382)

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor VENÍCIOS GONÇALVES SOMBRA

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas
de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais que
direcionaram para o
resultado indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua percepção,
para que a meta seja alcançada.

1º

Montagem e
desmontagem de
bancadas; preparação
de reagentes e demais
materiais necessários à
realização de
aulas práticas nos
laboratórios de Química
do Instituto.

Filmagem das aulas práticas
selecionadas.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Elaboração e adaptação dos
roteiros para as filmagens;
- Possuir equipamentos
próprios (tripé, iluminação e
câmera) que permitiram as
filmagens;
- A disponibilidade de nuvem
para armazenamento das
filmagens.

 

2º

Apoio na revisão e
adequação de manuais
e/ou guias das
disciplinas
experimentais das aulas
experimentais de
Química do Instituto.

Revisão dos manuais de
Química Inorgânica
Experimental.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Disponibilidade e
compromisso com os
envolvidos.

 

3º

Acompanhamento de
processos com
demandas afins aos
laboratórios nos
Sistemas SIGAA Unilab;
e atendimento virtual
(telefone, e-mail
institucional, Sistemas
SIGAA Unilab) para
esclarecimento de
dúvidas, registro de
demandas ou de
solicitações afins às
atividades dos
laboratórios.

Atender as demandas
solicitadas em no máximo
24hs.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

- Disponibilidade e
compromisso;
- Verificação dos meios de
comunicação oficial.

 

4º
Auxiliar na atualização
do banco de reagentes
do almoxarifado.

Atualizar estoque de
reagentes e verificar
demandas para aquisição.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Disponibilidade e
compromisso das partes
envolvidas.

 

5º

Auxiliar na elaboração
do banco de resíduos
produzidos por
disciplina dos
laboratórios de Química
do Instituto, para
posterior realocação no
Almoxarifado de
Resíduos.

Levantar todo todos os
resíduos gerados pelas aulas
práticas de Química do
Instituto.

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(X) Meta não atendida.

- Conclusão das obras de
readequação do almoxarifado
de resíduos;
- Realocação dos resíduos
das aulas práticas.

Necessita-se que haja com
urgência a inserção de prateleiras
nas bancadas, exaustor para
eliminação de vapores e ar-
condicionado com capacidade
adequada de refrigeração.

6º Realização de curso de
capacitação.

Realizar curso de
capacitação.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo. Organização e disciplina.  
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(   ) Meta não atendida.

Documento assinado eletronicamente por VENICIOS GONÇALVES SOMBRA,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em 03/05/2021, às 10:53, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272448 e o código CRC 96EE91F3.
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PROCESSO Nº 23282.001566/2021-78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 12/2021 (0267613) Alterado pelo Plano de Trabalho nº ___/2021

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN

Nome do servidor SARA SUHETT CAMELO

Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida.
 
Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de
colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais que
direcionaram para o resultado
indicado

Caso a meta não tenha sido
cumprida, descreva o que é
considerado, na sua
percepção, para que a meta
seja alcançada.

1º

Verificação, leitura e
organização das
demandas encaminhadas
via os e-mails
institucionais: Instituto de
Ciências Exatas e da
Natureza (ICEN) e
Secretaria
Administrativa/ICEN; e
para meu e-mail
institucional.

No fim do expediente, ter
sido visualizado, lido e
organizado os emails
institucionais dos quais sou
responsável e, em seguida,
ter dado o
encaminhamento
necessário para a resolução
das demandas recebidas
via esse canal de
comunicação.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

As demandas encaminhadas 
via os e-mails institucionais:
Instituto de Ciências Exatas e
da Natureza (ICEN) e
Secretaria
Administrativa/ICEN; e para
meu e-mail institucional foram
classificadas, nessa ordem,
segundo:
a) a inerência delas às
atividades da Direção/ICEN e
da Secretaria
Administrativa/ICEN, sendo as
demandas incompatíveis com
as atividades da Direção/ICEN
e da Secretaria
Administrativa/ICEN
encaminhadas para o destino
adequado;
b) o nível de urgência para a
solução ou encaminhamento
dessas demandas. Também
observei que, por diversas
vezes, quando o volume de
trabalho era maior que o
volume de trabalho
considerado normal, eu
necessitei estender minhas
atividades de trabalho para
além do horário oficial de
expediente, a fim de mitigar
atrasos na entrega de
demandas consideradas
urgentes.

 

2º

Recebimento de
processos encaminhados
via SEI! Unilab e
organização das
demandas decorrentes do

No fim do expediente, ter
recebido os processos
encaminhados via SEI!
Unilab para a Unidade ICEN
e organizado e planejado as

(   ) Meta atendida no
prazo.
(X) Meta atendida fora do
prazo.

Com o advento do trabalho
remoto, notou-se que
o volume de processos
encaminhados diariamente
para a Direção do Instituto,
provindos de subunidades
internas e unidades externas
ao Instituto, está maior que o
tempo inicialmente definido
por mim para me dedicar a
essa tarefa. Além disso,
acrescenta-se a isso o fato de
a Direção do Instituto, no
momento, somente contar
com apenas 1 (um) servidor

A Direção do Instituto
necessita considerar a
realização periódica de
reuniões a fim de melhorar: o
planejamento,
encaminhamento,
acompanhamento das
demandas que chegam
diariamente para a Direção
do Instituto; e a divisão de
tarefas que estão atualmente
sendo exigidas do, e pelo,
Instituto. E os órgãos
superiores necessitam
estudar com mais cuidado se
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demandas decorrentes do
recebimento. demandas decorrentes

desse recebimento. (   ) Meta não atendida. na Secretaria
Administrativa/ICEN com
dedicação exclusiva à
organização das demandas
da Direção do Instituto,
tendo, ainda assim, o dever
de se dedicar também a
tarefas estranhas à Direção
do Instituto por ordem de
portarias originadas de
órgãos superiores desta
Universidade.

as atividades demandadas
por meio de suas portarias
são realmente
atividades  para serem
direcionadas aos servidores
do plano operacional, a fim
de que não sobrecarreguem
o plano operacional de
tarefas que não lhes são
devidas nem compatíveis
com o nível de poder
hierárquico que possuem.

3º

Realização de
encaminhamento e/ou
despacho, geralmente
junto com a Direção/ICEN,
das demandas recebidas
via e-mail e via Sei! Unilab.

No fim do expediente, ter
dado os encaminhamentos
e/ou produzidos os
despachos propostos pela
Direção do Instituto para as
demandas recebidas via e-
mail e via Sei! Unilab para a
Unidade ICEN.

(   ) Meta atendida no
prazo.
(X) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Com o advento do trabalho
remoto, notou-se que o
volume de trabalho do
servidor na gestão da Direção
do Instituto aumentou
consideravelmente, uma vez
que o mesmo, por ser
servidor docente, tem a
responsabilidade de  se
dedicar também às atividades
de ensino, pesquisa e
extensão dessa Universidade
que não foram diminuídas
com a implantação de aulas
não-presenciais ou semi-
presenciais nos cursos de
graduação e pós-graduação
do Instituto. Com isso, o
tempo dedicado pelo gestor
da Direção do Instituto junto a
Secretaria
Administrativa/ICEN, para
despacho das demandas
recebidas via e-mail e via Sei!
Unilab no Instituto, foi
substancialmente prejudicado.
De modo que o
encaminhamento das
demandas exigidas
diariamente do, e pelo,
Instituto foram sendo,
consequentemente, realizadas
pela Secretaria
Administrativa/ICEN fora do
prazo.

A Direção do Instituto
necessita considerar a
realização periódica de
reuniões a fim de melhorar: o
planejamento,
encaminhamento,
acompanhamento das
demandas que chegam
diariamente para a Direção
do Instituto; e a divisão de
tarefas que estão atualmente
sendo exigidas do, e pelo,
Instituto. E as subunidades
internas e unidades externas
ao Instituto necessitam usar
do principio da razoabilidade
e da proporcionalidade
quando da determinação de
prazo de entregas de tarefas
por outras unidades
estranhas a sua própria
estrutura organizacional, a
fim de evitar o caos na
realização das atividades que
já estão em curso nas
unidades demandadas.

4º

Atendimento virtual
(telefone, e-mail
institucional e rede social)
de usuários, para
orientação e/ou
esclarecimento de dúvidas
na execução de atividades
e/ou no encaminhamento
de demandas típicas da
Secretaria
Administrativa/ICEN ou da
Direção/ICEN.

No fim do expediente, ter
conseguido atender o
máximo de usuários que
buscam orientação e/ou
esclarecimento de dúvidas
para a execução de
atividades e/ou de
encaminhamento de
demandas enviadas a eles
pela Secretaria
Administrativa/ICEN ou pela
Direção/ICEN

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

A realização dessa tarefa não
necessita da  aquiescência  de
terceiros para finalizá-la,
bastando ao operador o
conhecimento necessário
para a devida orientação aos
interessados na execução de
atividades e/ou no
encaminhamento de
demandas típicas da
Secretaria Administrativa/ICEN
ou da Direção/ICEN e
esclarecimento de dúvidas
dos usuários. Além disso,
percebeu-se que os
requerentes tem predileção
pelo uso de ferramentas
assíncronas (e-mail e
WhatsApp): o que facilita para
o operador a organização do
tempo para resposta
adequada ao requerente.

 

5º

Participação de reuniões
virtuais (videoconferência)
com órgãos colegiados
pertencentes ao Instituto
ou com a Direção/ICEN
para tratar de pautas de
interesse do Instituto.

Participar regularmente das
reuniões virtuais
(videoconferência) que os
órgãos colegiados
pertencentes ao Instituto
ou a Direção/ICEN
considerarem minha
participação importante
para tratamento de pautas
de interesse do Instituto.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Tanto os órgãos colegiados
pertencentes ao Instituto
como a Direção/ICEN tentam
organizar suas agendas de
reuniões de forma que a
maior parte dos participantes
estejam com data e horário
livres. E, havendo empecilho
para a participação de algum
convidado, há o repasse das
informações deliberadas na
reunião para os que, por
motivo justificado, estiveram
ausentes, ou, caso se
considere necessário, há a
organização nova agenda de
reunião, a fim de que tosos os
interessados participem.

 

Atualização e supervisão
de planilhas de dados e/ou
de controle das atividades

No fim do expediente, ter
realizado as atualizações
necessárias nas planilhas
de dados e/ou de controle

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do

As tarefas
demandadas pelo Conselho
da Unidade Acadêmica do
Instituto (CICEN) não são
frequentemente diárias, de
modo que, considerando o
cronograma de reuniões pré-
definidas pelo CICEN, a
Secretaria Administrativa/ICEN
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6º de responsabilidade do
Conselho da Unidade
Acadêmica ou
Direção/ICEN.

de dados e/ou de controle
de atividades de
responsabilidade do
Conselho da Unidade
Acadêmica ou Direção/ICEN

(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

tem condições de manter as
planilhas de dados e/ou de
controle das atividades, sob
sua supervisão, atualizadas. A
Direção do Instituto possui
ainda poucas planilhas de
dados e/ou de controle das
atividades, sendo possível,
portanto, a atualização delas
no tempo adequado.

 

7º

Produção de novas
planilhas para controle de
novos dados ou de novas
atividades; produção de
portarias, relatórios,
pareceres, atas,
declarações e certificados,
afins às atividades do
Conselho da Unidade
Acadêmica ou
Direção/ICEN.

Produzir, dentro de tempo
hábil, as planilhas, portarias,
relatórios, pareceres, atas,
declarações e certificados
necessários para dar
continuidade às atividades
do Conselho da Unidade
Acadêmica ou
Direção/ICEN.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

A produção de portarias,
relatórios, pareceres, atas,
declarações e certificados,
afins às atividades do
Conselho da Unidade
Acadêmica ou Direção/ICEN
dentro de tempo hábil, tem
sido possível considerando, e
nessa ordem:
a) a inerência delas às
atividades da atividades do
Conselho da Unidade
Acadêmica do Instituto e da
Direção do Instituto, sendo as
demandas incompatíveis
encaminhadas para o destino
adequado;
b) o nível de urgência para a
solução ou encaminhamento
dessas demandas.
Também observei que, por
diversas vezes, quando o
volume de trabalho era maior
que o volume de trabalho
considerado normal, eu
necessitei estender minhas
atividades de trabalho para
além do horário oficial de
expediente, a fim de mitigar
atrasos na entrega de
demandas consideradas
urgentes.

 

8º

Realização de ações de
desenvolvimento e
capacitação sugeridas
para os servidores
TAE’s/ICEN (Técnico-
administrativo em
Educação/ICEN) (Processo
nº 23282.406810/2020-
12, DOC SEI Nº 0151872).

Realizar os cursos
sugeridos que ainda fiz e
entregar os certificados
mensalmente à
Direção/ICEN.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Algumas das ações de
desenvolvimento e
capacitação sugeridas para os
servidores TAE’s/ICEN eu já
havia realizado antes da
orientação de realização deles
pelo Instituto. E outras,
quando o volume de meu
trabalho diário não me
permitia fazer dentro do
horário de expediente, decidir
fazê-los fora do horário
normal de expediente.

 

9º

Participação como
presidente da Comissão
de Processo
Administrativo Disciplinar
(CPAD) nº
23282.503155/2019- 06
(Portaria RT Unilab nº 30,
de 02 de fevereiro de
2021).

Participar regularmente das
reuniões virtuais
(videoconferência) e
cumprir com as atividades
que devem ser
determinadas pelo
presidente da comissão.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Dando preferência a
realização das atividades da
Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar em
detrimento às atividades
direcionadas a mim pelo
Instituto, uma vez que a
entrega dos resultados do
processo à autoridade
julgadora tem prazo definido
em lei e na portaria da Reitoria
Unilab. E, para não causar
prejuízos às atividades do
Instituto direcionada a mim,
solicitava ao Diretor que as
direcionasse para
outro servidor com
competência para fazê-las.

 

10º

Participação das atividades
relacionadas ao exame,
consolidação ou
revogação dos atos
normativos previstos no
Decreto nº 10.139/2019
(Portaria RT Unilab nº 99,
de 29 de março de 2021).

Participar regularmente das
reuniões virtuais
(videoconferência) e das
atividades direcionadas a
mim pelos dirigentes
titulares do grupo de
servidores reunidos para o
exame, consolidação ou
revogação dos atos
normativos previstos no
Decreto nº 10.139/2019.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

Comunicava com
antecedência aos meus pares
sobre os meus dias e horários
livres para que pudesse
participar das reuniões. E,
para não prejudicar o
andamento das atividades do
grupo, optava sempre por
realizar as tarefas que fossem
possíveis de ser feitas
individualmente  e, se feitas
em grupo, que pudessem ser
realizadas assincronamente,
por meio de uso de
ferramenta de uso coletivo e
on-line.

 

Dando preferência a
realização das atividades da
Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar em
detrimento às atividades
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11º

Participação como
presidente da Comissão
de Processo
Administrativo Disciplinar
nº 23282.503155/2019-
06 (Portaria RT Unilab nº
30, de 02 de fevereiro de
2021).

Participar regularmente das
reuniões virtuais
(videoconferência) e
cumprir com as atividades
que devem ser
determinadas pelo
presidente da comissão.

(X) Meta atendida no prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(   ) Meta não atendida.

direcionadas a mim pelo
Instituto, uma vez que a
entrega dos resultados do
processo à autoridade
julgadora tem prazo definido
em lei e na portaria da Reitoria
Unilab. E, para não causar
prejuízos às atividades do
Instituto direcionada a mim,
solicitava ao Diretor que as
direcionasse para
outro servidor com
competência para fazê-las.

 

12º

Construção, para
posterior submissão à
aprovação da
Direção/ICEN, de proposta
de reestruturação
funcional da Secretaria
dos Cursos/ICEN e da
Pós-graduação/ICEN.

Entregar a proposta antes
de terminado o ano de
2021

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(X) Meta não atendida.

O trabalho ainda se encontra
em andamento, mas ainda
não foi finalizado.

Redirecionamento de
algumas das minhas
atividades para outro
servidor para que seja
possível uma quantidade
maior de tempo de dedicação
ao projeto.

13º

Produção, para posterior
submissão à aprovação
Direção/ICEN, de proposta
de Procedimento
Operacional Padrão:
Administrativo de todas as
atividades administrativas
executadas pelo Instituto

Entregar a proposta antes
de terminado o ano de
2021.

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(X) Meta não atendida.

O trabalho ainda se encontra
em andamento, mas ainda
não foi finalizado.

Redirecionamento de
algumas das minhas
atividades para outro
servidor para que seja
possível uma quantidade
maior de tempo de dedicação
ao projeto.

14º

Produção, para posterior
submissão à aprovação da
Direção/ICEN, de proposta
de mapeamento de
processos, via Bizagi e
baseada no Procedimento
Operacional Padrão:
Administrativo, de todas
as atividades
administrativas
executadas pelo Instituto.

Entregar a proposta antes
de terminado o ano de
2021

(   ) Meta atendida no
prazo.
(   ) Meta atendida fora do
prazo.
(X) Meta não atendida.

O trabalho ainda se encontra
em andamento, mas ainda
não foi finalizado.

Redirecionamento de
algumas das minhas
atividades para outro
servidor para que seja
possível uma quantidade
maior de tempo de dedicação
ao projeto.

Documento assinado eletronicamente por SARA SUHETT CAMELO, CHEFE
DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO, em 02/05/2021, às 18:55, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272452 e o código CRC BA47A732.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 02/2021
(0233512), Alterado pelo Plano de
Trabalho nº 16/2021 (0272387).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272414.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor CAMILA PEIXOTO DO VALLE

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(  X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 04/05/2021, às 15:23, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272455 e o código CRC 2232E9F1.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272455
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 03/2021
(0233539).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272421.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor DÉBORA MENEZES DA COSTA

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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 A servidora desempenha muito bem as suas atividades que lhe são atribuidas, bem
como colabora com a organização dos laboratórios do Instituto

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 04/05/2021, às 15:25, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272464 e o código CRC 8220235E.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272464
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 04/2021
(0233761).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272424.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor ETHANIELDA DE LIMA COELHO

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(   X) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora realiza bem suas atividades e colabora com a equipe e com o curso de
graduação em química

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 04/05/2021, às 15:28, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272475 e o código CRC 4561AA04.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272475
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 05/2021
(0233773).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272426.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor FRANCISCO AUGUSTO LIMA FILHO

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(  X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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O servidor além de colaborar com a secretaria do Instituto, também auxilia na
secretaria dos programas de pós-graduação do ICEN, onde desempenha um papel
importante para a consolidação dos nossos programas. 

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 04/05/2021, às 15:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272476 e o código CRC 94AB41FE.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272476
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 06/2021
(0233561).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272428.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor MARCUS AURELIO RIBEIRO MIRANDA

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(  X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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O servidor, apesar de ser estar a apenas alguns meses no ICEN, demostra uma
ótima capacidade para trabalhar em equipe e está auxiliando de forma objetiva e
concreta nos laboratórios de fisica. 

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 04/05/2021, às 15:34, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272479 e o código CRC 6885EB8C.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272479
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 07/2021
(0233572), Alterado pelo Plano de
Trabalho nº 13/2021 (0272368).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272432.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor MOISÉS DE OLIVEIRA MAGALHÃES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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O servidor realiza bem suas atividades e está sempre auxiliando nas tarefas do
curso

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 04/05/2021, às 15:35, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272480 e o código CRC FF001562.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272480
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 09/2021
(0233583), Alterado pelo Plano de
Trabalho nº 14/2021 (0272376).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272442.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor SARAH RAMOS MEDEIROS

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(  X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora desempenha bem suas funções, auxiliando os colegas e professores na
manutenção do laboratório de Botânica, bem como no herbário

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 04/05/2021, às 15:37, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272485 e o código CRC 3ADB6625.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272485
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 10/2021
(0233612).
Relatório Avaliativo do
Servidor:0272445.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor TATYANE BANDEIRA BARROS

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora executa de forma bem eficiente todas as atividades que lhe são
reportada

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 17/05/2021, às 14:20, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272486 e o código CRC C32A47B6.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272486
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 11/2021
(0233637), Alterado pelo Plano de
Trabalho nº 15/2021 (0272382).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272448.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor VENÍCIOS GONÇALVES SOMBRA

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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O servidor executa bem as suas atividades e sempre se coloca a disposição para
auxiliar os colegas.

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 17/05/2021, às 14:20, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272487 e o código CRC 7CC24BAF.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272487
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 12/2021
(0267613).
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272452.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor SARA SUHETT CAMELO

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(  X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora desempenha de forma muito bem adequada e eficiente o  seu trabalho,
auxiliando de forma  efetiva a direção do instituto. 

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 17/05/2021, às 14:22, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272488 e o código CRC 77D27B8B.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272488
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 08/2021 (0272566)
Relatório Avaliativo do
Servidor: 0272567.

Unidade
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA -
ICEN

Nome da chefia imediata JOBER FERNANDO SOBCZAK

Nome do Servidor ROBERTA TAIANE GERMANO DE
OLIVEIRA

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de
comunicação com a equipe”...

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora desempenha um ótimo trabalho no instituto. 

Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 17/05/2021, às 14:24, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0272568 e o código CRC B9F9DBF6.

Referência: Processo nº 23282.001566/2021-78 SEI nº 0272568
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