
ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Educação a Distância 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Ana Paula Vieira Gomes 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Núcleo Pedagógico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Antonio Manoel Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  ) 

Revezamento (X) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Acompanhamento do e-
mail institucional e e-
mail da Unidade, em 
resposta as solicitações 

 
A 

Manter caixa de e-
mail 
atualizada/Responder 
todos os e-mails 
diariamente. 

01/06/2021  

2º Acompanhamento das 
atividades da 
coordenação de tutoria 

A Manter atualização 
de todos os relatórios 
de atuação dos 
tutores. 

31/05/21  

3º Abertura de Processos 
de convocação e 
prestação de contas de 
tutores do IEAD, dos 
meses de março e abril 

P Manter processos 
Atualizados. 

31/05/21  
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4º Entrega de certificados A Concluir entrega dos 
certificados. 

30/06/21  

5º Edital de Coordenação 
de Polo 

A Concluir processo 
seletivo. 

18/05/21  

6º Edital de Tutor 
Coordenador de Tutoria  

A Concluir processo 
seletivo. 

12/07/21  

8º Processos das 
secretarias de cursos  

A Reuniões semanais 
de acompanhamento  

31/05/2021  

 

Relatório ANA PAULA VIEIRA GOMES (0275202)         SEI 23282.002606/2021-07 / pg. 3



ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Educação a Distância  

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  EUGÊNIA MARIA ANDRADE RIOS 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  x ) 

Unidade NÚCLEO PEDAGÓGICO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ANA PAULA VIEIRA GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (X   ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Acompanhamento 
do e-mail 

institucional e e-
mail da Unidade, 
em resposta às 

solicitações; 

 
 
 

A 

Atualizar caixa de 
entrada / Não 
acumular e-
mails/Responder 
todos os e-mails 
diariamente. 

mensalmente  

2º Acompanhamento 
das atividades 
desempenhadas 
nos polos;  

         A Acompanhar 
atividade 
desempenhada 
pelos polos 
dando suporte; 

mensalmente  

3º Solicitação de 
emissão de 
certificado. 

        P na 
falta/necessidade 
da secretaria 
então poderá ser 

mensalmente  
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direcionado ao 
assistente da 
unidade. 

4º Solicitação de 
material de 
escritório setorial; 

         p Atividade 
centralizada no 
assistente em 
administração da 
unidade, sempre 
que necessária; 

A cada 2 
meses 

 

5º Solicitação de 
aproveitamento 
de disciplina; 

        P Atividade 
centralizada na 
secretaria do 
curso onde o 
aluno requisitou 
o procedimento, 
mas é citado aqui 
pois 
na 
falta/necessidade 
da secretaria 
então poderá ser 
direcionado ao 
assistente da 
unidade. 

eventualmente  

6º Gerenciamento 
dos dados dos 
cursos 

         A Atividades 
desempenhadas 
eventualmente 

eventualmente  

7º Ações por 
demanda 

        A De acordo com a 
necessidade, 
haverão 
demandas tais 
como, consultas, 
retirada de 
relatórios ou 
listas de 
presenças, 
alterações de 
cadastros nos 
ambientes SIGAA 
acadêmico ou 
SISUAB. 

  

8º Acompanhamento 
e controle da 
entrega de 
relatórios dos 
bolsistas UAB 

     A Manter 
atualização de 
todos os rela 
tórios. 

31/05/2021  

9º Edital de 
professor para 
capacitação da 
equipe 
multidisciplinar. 

    A Concluir processo 
seletivo. 

31/07/2021  
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10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 
 

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

Plano de Trabalho nº 14/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Educação a Distância 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome KEULIANE DA SILVA NOGUEIRA 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade IEAD 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome ANTÔNIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Tipo de afastamento  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Tipo de Licença  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Tipo de Licença  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Férias 
 

Período 
Início: / /   

 Fim: / /   

Férias  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

  
Período 

Início: / /   

  

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

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento ( ) 
 
 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

 

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
Meta de 

desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 

 

Observação 

1º Abertura de 
Processos no 
SEI 

P Aqueles 
processos em 
que, para 
resolvê-los, 
precisa de 
informações 
de terceiros, 
é necessário 
um prazo de 
realização 
maior. Nesse 
caso, 
procurarei 
uma 
comunicação 
mais eficaz, 
entre 3 a 5 

3 meses  
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   dias para 
finalizar a 
atividade 

  

2º Responder e- 
mails 

A Diariamente 3 meses  

3º Elaborar 
minutas de 
portarias 

P Elaborar a 
minuta em 
um prazo de 
até 2 dias do 
período de 
solicitação, 
exceção dos 
casos que 
necessitem 
de 
informações 
de terceiros, 
que serão de 
3 a 5 dias. 

3 meses  

4º Recebimento 
e análise de 
documentação 
de bolsistas 

A Desempenhar 
atividade em 
até 5 dias 

3 meses  

5º Solicitar que 
seja dada 
publicidade de 
atos 
normativos no 
site do IEAD 

P No momento 
que a 
demanda 
chegar 

3 meses  

6º Fazer o 
controle e 
atualização da 
relação de 
bolsistas 

A O controle e 
atualização 
será feito em 
até 5 dias 

3 meses  

7º Abertura de 
processo para 
solicitação de 
diárias e 
passagens 

P Atividade 
será feita em 
até 3 dias da 
data que a 
demanda 
chegar 

3 meses  

8º Cadastrar no 
SCDP as 
viagens do 
Instituto 

P Prazo 
máximo de 3 
dias 

3 meses  

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I

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

Plano de Trabalho nº  19 /2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome Danyelle de Lima Teixeira
Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Antonio Manoel Ribeiro de Almeida
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

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

Tipo de afastamento
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Férias Período
Início: 07_/_06__/_2021__
Fim:  16_/06__/_2021__

Férias
Período

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

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

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

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

Regime de trabalho
Remoto (X )
Revezamento ( )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

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

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

SEI.

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.

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

Ordem de prioridade Atividade
Natureza da

atividade
Meta de

desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º Acompanha
mento do
e-mail
institucional
e e-mail da
Unidade, em
resposta às
solicitações

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

3 meses Atividade de
execução diária

2º Acompanha
mento das
atividades
da curso
Bacharelado
em

A Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso, em
até 5 dias
antes da

3 meses Atividade de
execução contínua
conforme demanda
do calendário do
curso.
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Administraç
ão Pública

data
prevista.

3º Acompanha
mento das
atividades
da dos
cursos de
pós-graduaç
ões (05
cursos)

A Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso, em
até 5 dias
antes da
data
prevista.

3 meses Atividade de
execução contínua
conforme demanda
dos calendários dos
cursos.

4º Acompanha
mento das
atividades
dos cursos
de extensão
ofertados no
AVA

A Diariamente 3 meses

5º Acompanha
mento das
atividades
dos cursos
de
capacitação
no AVA

A Diariamente 3 Meses

6º Desenvolvim
ento de
fluxos e
protocolos
do setor

A Prazo
máximo de
15 dias

3 meses

7º Realização
de Reuniões
semanais
com a
equipe

A Todas as
terças-feiras

3 meses

8º Reunião do
Grupo de
Trabalho
AVA  -
Resolução
dos falhas e
aprimorame
nto da
plataforma

A
Todas as
segundas
-feiras

3 meses

9º
10
11
12
13
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ANEXO I

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

Plano de Trabalho nº 20/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-IEAD

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome ALINE ALVES DA SILVA                             SIAPE 2211236
Cargo efetivo ADMINISTRADORA Carga horária semanal 40h
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Danyelle de Lima Teixeira
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

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

Tipo de afastamento
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Férias Período
Início: __03__/_05_/___2021___
Fim: 12__/_05_/__2021__

Férias
Período

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

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Relatório ALINE ALVES DA SILVA (0276754)         SEI 23282.002606/2021-07 / pg. 14



PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Regime de trabalho
Remoto ( X  )
Revezamento (   )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

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

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

SEI.

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.

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

Ordem de prioridade Atividade
Natureza da

atividade
Meta de

desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º Acompanha
mento do
e-mail
institucional
e e-mail da
Unidade, em
resposta às
solicitações

A Diariamente. 3 meses Atividade de
execução diária

2º Acompanha
mento das
atividades da
curso de
Especializaçã
o de Gênero,
Diversidade

A Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso,em
até 5 dias
antes da

3 meses Atividade de
execução contínua
conforme demanda
do calendário do
curso.
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e Direitos
Humanos

data
prevista.

3º Acompanha
mento das
atividades da
curso de
Especializaçã
o de
Metodologia
s
interdisciplin
ares e
Interculturais
para o
ensino
fundamental
e médio

A Cumprir com
as demandas
previstas no
calendário
do curso, em
até 5 dias
antes da
data
prevista.

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

4º Acompanha
mento das
atividades
dos cursos
no AVA

A
Diariamente

3 meses Atividade de
execução contínua
conforme demanda
do calendário do
curso

5º
6º
7º

8º
9º
10
11
12
13
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ANEXO I

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

Plano de Trabalho nº 21/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Educação a Distância IEAD

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome Geysson Lima Bezerra
Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

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

Tipo de afastamento
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Férias
12 dias

Período
Início: 12/07/2021
Fim:    23/07/2021

Férias
Período

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

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

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

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

Regime de trabalho
Remoto (X )
Revezamento (   )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade
Natureza da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimen
to da
meta

Observação

1º Gerenciamento dos
cursos / disciplinas
de EAD.

Coordenação da
diagramação
das disciplinas
e/ou cursos no
sistema Moodle.

Entrega das
salas
devidamente
diagramadas aos
usuários finais,
em até  05 dias
antes da data
prevista para
iniciar.

3 meses
Atividade de
execução contínua
conforme demanda
semanal do
calendário
acadêmico dos
cursos do IEAD
e/ou solicitações
internas para
criação de cursos
diversos.

2º Acompanhamento
dos cursos /

Vistoria e
manutenção
dos espaços no

diariamente. 3 meses Atividade de
execução contínua
conforme demanda
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disciplinas de EAD
no AVA.

AVA. Verificar se
todos os seus
recursos
funcionais e
acesso dos
usuários
totalmente
regularizado,

semanal do
calendário
acadêmico dos
cursos do IEAD
e/ou solicitações
internas para
criação de cursos
diversos.

3º Atendimento, no
suporte da
SPMDC-IEAD, a
demandas diversas
das coordenações
de curso e demais
usuários das
plataformas.

Suporte aos
usuários.

Resolução das
demandas
diárias de
suporte aos
usuários, em até
2 dias úteis.

3 meses
Atividade de
execução contínua
conforme demanda
diária dos cursos
do IEAD e demais
usuários da
plataforma.

4º Planejamento,
criação e edição de
tutoriais.

Planejamento,
criação e edição
de tutoriais com
procedimentos
para uso de
ferramentas e
recursos na
plataforma
Moodle,
destinados a
todos os níveis
de usuários.

Gerenciamento,
criação
armazenamento
e
disponibilização
dos tutoriais ao
público alvo, em
até 7 dias úteis.

3 meses Será uma atividade
contínua enquanto
não tivermos
implementado
tutoriais para todos
os procedimentos
necessários a todos
os papéis da
plataforma
Moodle:
professores,
tutores, alunos e
pessoal da
administração
(gerentes,
coordenadores,
etc.).

5º Reunião de
planejamento.

Reunião Alinhamento
das atividades a
serem realizadas
com os
colaboradores,
semanal.

3 meses Atividade semanal.

6º Reunião com setor
de diagramação.

Reunião Definição e
alinhamento dos
procedimentos
e padronizações
relativas ao
processo de
diagramação
das disciplinas,
em até 30 dias.

3 meses Atividade mensal.

7º

8º
9º
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10
11
12
13
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ANEXO I

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

Plano de Trabalho nº 22/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - IEAD

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome Rafael de Brito Cipriano
Cargo efetivo Tradutor e Intérprete em Libras Carga horária semanal 40h
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Sessão de Produção de Material Didático e Comunicação
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Danyelle de Lima Teixeira
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

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

Tipo de afastamento
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Tipo de Licença
Período

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

Férias Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias
Período

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

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

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

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

Regime de trabalho
Remoto (X )
Revezamento (   )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

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

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

SEI.

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.

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

Ordem de
prioridade

Atividade
Natureza da

atividade
Meta de

desempenho

Período para
atingimento da

meta
Observação

1º

Acompanhamento do
e-mail institucional e
Google Drive, visualizar
e responder.

A

Não
acumular
e-mails na
caixa de
entrada e
observar
eventuais
associações/l
inks no
DRIVE,
diariamente

3 meses
Atividade de
execução
contínua.

2º Plataforma Moodle de
Educação a Distância -
Acessibilidade em
objetos de

A Desempenha
r atividade
em até 15
dias

3 meses Atividade de
execução
contínua e nos
próximos meses

Relatório RAFAEL DE BRITO CIPRIANO (0276757)         SEI 23282.002606/2021-07 / pg. 22



aprendizagem,
pedagógicos e mídias
para a pessoa surda,
leitura, tradução e
gravação de vídeos em
Libras.

conforme
demanda de
videoaulas e
calendário
acadêmico
remoto dos
cursos de EaD.

3º Interpretação de
eventos serviço de
acessibilidade em Libras a
nível Unilab. Cooperação
IEAD/ILL/PROPPG Processo
SEI Nº
23282.508865/2019-14 e
23282.403258/2020-01.

P Na data que
a demanda
for
agendada.

3 meses Atividade
contínua
conforme
solicitação dos
setores da
instituição. E,
em consonância
com o
calendário
acadêmico
remoto 2021.1
mediado por
recursos
tecnológicos.

4º Desenvolvimento de
sala virtual para
Formação de
Professores no
AVA-Moodle.

A Até em até
15 dias úteis

3 meses Atividade em
consonância
com oferta de
editais e
processos
seletivos para o
corpo de
professores e
tutores.

5º Conselho IEAD A Semanal 3 meses Atividade
mediante
convocação
pontual para
deliberações
competentes ao
IEAD.

6º
7º

8º
9º
10
11
12
13
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Senhor (a) Dirigente de Unidade,
 
Agradecemos o envio dos Planos de Trabalho de cada servidor (a) de sua

unidade!
 
1 - A análise dos Planos de Trabalho contidos neste processo resultou:

Validado
2 - Os Planos de Trabalho Individuais do trimestre maio a

julho/2021 validados neste processo terão vigência até 31/07/2021.
3 - Lembramos que deverão preencher os planos de trabalho os

servidores técnicos-administrativos, independentemente de ocuparem
Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), e os docentes que
estejam ocupando CD e FG, sendo que o plano de trabalho destes devem
abranger tão somente à atividades administrativas inerentes ao cargo ou função
gratificada. Fica facultado o envio de plano de trabalho pelos demais docentes não
abrangidos na obrigatoriedade, inclusive os ocupantes de Função de
Coordenador de Curso (FCC).

4 - A partir da data acima indicada, caso o (s) servidor (es) estejam sob
regime de trabalho remoto ou sob revezamento, deverá ser enviado novo plano de
trabalho individual para o trimestre agosto a outubro/2021.

5 - Caso haja ingresso de novo servidor em sua unidade, por remoção,
redistribuição ou qualquer outras forma de entrada, deverá ser feito novo plano de
trabalho individual e enviar neste mesmo processo.

6 - O Relatório de Atividades feito pelo servidor e a Avaliação dos
Resultados dos Plano de Trabalho pela chefia imediata, relativos ao trimestre maio a
julho, deverão ser preenchidos conforme modelo disponível na página da SGP (Anexo
II da Instrução Normativa nº 8/2020), neste mesmo processo SEI, a partir do
encerramento da vigência dos planos de trabalho do respectivo trimestre até o prazo
final que será estabelecido em orientações posteriores pela SGP.

7 - O  vídeo de treinamento sobre o Plano de Trabalho
está disponível clicando AQUI.

8 - A Instrução Normativa SGP nº 8/2020 e os anexos editáveis estão
disponíveis clicando AQUI.

9 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
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https://unilab.edu.br/instrucoes-normativas-sgp/
https://www.youtube.com/watch?v=BUl0gMBWDQc&feature=youtu.be
http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/SEI_23282.411678_2020_521.pdf


orientações.
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
13/05/2021, às 07:30, 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 0278188 e o código CRC CFACACD2.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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