
 

 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

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  GERANILDE COSTA E SILVA 

Cargo efetivo DOCENTE Carga horária 
semanal 

40 

Ocupante de CD 
ou FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

Ocupante de CD 
ou FG 

CD-2 ( X )  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 

 

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
afastamento 

 

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Períod

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

Tipo de Licença  

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 

 

Períod
o 

Início: Início: 11/02/2021 

 Fim: 19/02/2021 

Férias  

Períod
o 

Início: 02/03/2021 

 Fim: 12/03/2021 

  Período Início: 01/06/2021 

   Fim: 25/06/2021 

Outros tipos de 
ausências 

previstas em Lei 

 

Períod
o 

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. 
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Ord
em 
de 

prior
idad

e 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observaçã
o 

1º Fazer acompanhamento 
processos via SEI. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Diário  

2º Realizar reuniões com 
cordenadores de curso. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

3º Promover reuniões com 
direções de Institutos. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

4º Desenvolver reunições para 
publicaçõs de Editais.  

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

5º Participar de reuniões com 
a Reitoria. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

6º Participar de  reuniões com 
as  demais pró reitorias. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

7º Atuar junto a Grupos de 
Trabalhos – sob a determi-
nação da Reitoria 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

8º Criar Grupos de  
Trabalho para trato de te-
mas ligados à Prograd. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

9º Presidir as atividades da 
Câmara de Graduação 

P Trabalho sob 
demanda 

Mensal  

10 Fazer parecer de processos 
pertinente ao Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Exten-
são. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

11 Fazer parecer de processos 
pertinentes à Câmara de 
Graduação.  

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

12 Participar de reuniões com 
secretaries municipais de 
Educação  

P Trabalho sob 
demanda 

Mensal.  
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13 Liderar ações de 
planejamento estratégico 
junto aos setores da Pro-
grad 

P Trabalho sob 
demanda 

Mensal  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Graduação 

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  MILENA SILVA FREIRE 

Cargo efetivo SECRETÁRIA EXECUTIVA 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 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 ( X )  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 
 

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 Gestão, execução 

e 
encaminhamentos 

de processos na 

plataforma SEI. 

P Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato. 

Diário  

2º Acompanhamento 

de email 

institucional da 

prograd e da 

câmara de 

graduação  

 

A Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato 

Diário  

3º Suporte, 

acompanhamento 

e elaboração das 

atas de reuniões 

P Reuniões 
Ordinárias 
Mensais e/ou 
Extraordinárias, 

Mensal, 
podendo ser 

Quinzenal 
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da Câmara de 

Graduação 

 

a partir de 
demandas 
advindas dos 
processos a 
serem 
pautados 

4º Administração da 

Agenda da 

Prograd e Câmara 

de Graduação 

 

A Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato 

Diário  

5º Interlocução com 

a equipe da 

prograd, referente 

às demandas 
solicitadas pela 

chefia máxima do 

setor; despacho 

com a chefia; 

acompanhamento 

e execução de 

demandas 

diversas do 

gabinete 

P e A Atividade 
desempenhada 
sob demanda.  

Diário  

6º Elaboração e 

acompanhamento 

de documentos 
diversos da 

Prograd (atas, 

ofícios, portarias, 

despachos...) 

 

P Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato.  

Diário  

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 03/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

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  GEORGIA CAMILA MUNIZ FONSECA 

Cargo efetivo ADMINISTRADORA Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD 
ou FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

Ocupante de CD 
ou FG 

CD-2 ( X )  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: ____/_____/______ 
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Tipo de Licença  

Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  

Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências 

previstas em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

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 (   ) 
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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 Executar demandas do 
Programa Pulsar, via e-
mail institucional do pro-
grama, e via SEI; e auxil-
iar e supervisionar as ati-
vidades de competência 
da DATPP (Divisão de 
Acompanhamento Tuto-
rial do Programa PUL-
SAR), referentes ao 
cronograma do Edital de 

P Atendimento de 
acordo com o 
cronograma do 
Edital de Seleção 
de Tutores Juniores 
para o Programa 
Pulsar – Edital 
15/2021/PRO-
GRAD. 

Diário  
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Seleção de Tutores Jun-
iores para o Programa 
Pulsar – Edital 
15/2021/PROGRAD. 

2º Gerenciar os encontros 
da VII Semana Universi-
tária: IV Encontro de 
Práticas Docentes (IV 
EPD) e IV Encontro de 
Iniciação a Docência e 
Educação Tutorial (IV EI-
DET). 

A Atendimento de 

acordo com o 

cronograma da VII 

Semana Universi-

tária. 

Diário  

 

3º Fazer acompanhamento 
de e-mails institucionais 
(funcional próprio e da 
Prograd), e de mensa-
gens via direct das redes 
sociais da Prograd. 

A Responder pronta-

mente os e-mails e 

mensagens, de 

acordo com a de-

manda. 

 

Diário  

4º Demandas de análises e 
providências relativas a 
processos de colação de 
grau especial e regular 
(virtual ou presencial). 

P Atendimento ime-

diato da demanda 

com auxílio do Sis-

tema SEI. 

Mensal Esse tipo de 

demanda não 

ocorre todos 

os dias. Daí a 

necessidade de 

se colocar um 

período de 

avaliação ma-

ior, para se ter 

uma visão do 

todo.  

5º Demandas de análise e 
emissão de despacho em 
processos SEI relativos a 
Homologações de 1ª e 2ª 
vias de diplomas. 

P Atendimento ime-

diato da demanda 

com auxílio do Sis-

tema SEI. 

Mensal Esse tipo de 

demanda não 

ocorre todos 

os dias. Daí a 

necessidade de 

se colocar um 

período de 
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avaliação ma-

ior, para se ter 

uma visão do 

todo.  

6º Processos SEI de solici-
tação de informações de 
acordo com a Lei de 
Acesso à Informação (LAI) 
e encaminhadas através 
da Ouvidoria. 

P Manter o prazo de 
atendimento da 
demanda de 4 dias 
úteis, inferior ao 
prazo de 5 dias 
úteis estabelecido 
pela Ouvidoria. 

Mensal Esse tipo de 

demanda não 

ocorre todos 

os dias. Daí a 

necessidade de 

se colocar um 

período de 

avaliação ma-

ior, para se ter 

uma visão do 

todo.  

7º Demandas de análise de 
requerimento de 
incentivo à qualificação, 
e emissão de parecer em 
processo SEI. 

P Atendimento ime-

diato da demanda 

com auxílio do Sis-

tema SEI. 

Mensal Esse tipo de 

demanda não 

ocorre todos 

os dias. Daí a 

necessidade de 

se colocar um 

período de 

avaliação ma-

ior, para se ter 

uma visão do 

todo.  

8º Executar os trabalhos da 

Comissão do Processo 

Administrativo Discipli-

nar (PAD), designada por 

meio da Reitoria nº 

141/2021.  

 

P Reunir-se com 
demais membros 
da comissão e ex-
ecutar os atos ini-
ciais do inquérito e 
atos de instrução, 
conforme an-
damento dos tra-
balhos. 

Mensal  
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9º      

10º      

 

Documento Plano de Trabalho - Georgia Camila Muniz Fonseca (0282068)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 14



ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº _04_/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO__________________  

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  EDGAR SOARES DOS SANTOS 

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 (   ) 

Unidade GABINETE DA  PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 ( X  )  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 Licença capacitação Períod
o 

Início: 13/ 05 / 2021_ 

 Fim: _11/_06 /2021 

Tipo de afastamento  Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 Períod

o 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 
Períod
o 

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 Gestão de 

demandas 

do setor por 

meio do e-

mail 

institucional 

e de outras 

ferramentas 

disponibiliz

adas (gtalk, 

agenda, 

formulários 

on line, etc.) 

próprio e do 

           A  Responder 
prontament
e todos os e-
mails que 
chegarem 
com 
demandas 
dentro do 
período que 
é abrangido 
por este 
relatório. 
Mádias de 
20 e-mails 
diários com 
demandas 
diversas 

         Diário Meta muito 
variável 
dependendo do 
período do ano em 
análise  
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programa 

LIFE)  

 

2º Fazer 

documentos 

diversos ( 

ofícios 

declarações, 

atas , etc.)  

        P Atendimento 
imediato da 
demanda 
com auxílio 
do sistema 
SEI.Meta 10 
declarações , 
5 ofícios  e 3 
atas por 
mês, ou 
ainda a 
depender da 
demanda no 
período 
avaliado 

    Semanal  

3º Suporte a 
lives(eventos 
virtuais) 
executadas 
pela Pró-
reitoria em 
seu canal 
próprio em 
plataforma 
de vídeo na 
Internet 

        A Meta de 3 
lives por mês 
para o 
período em 
análise. 

Mensal  

4º Auxílio e 
registro em 
ata de 
reuniões  
 

        P Atendimento 
imediato ou 
de acordo 
com o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com 
o 
agendament
o feito). 
Meta de 3 
registros 
durante o 
período em 
análise. 

Mensal  

5º  Auxiliar na 
publicação 
de editais, 
notícias e 
outros 
conteúdos 
no site da 
Prograd e 

        P Atendimento 
imediato ou 
de acordo 
com o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com 
o 

 Semanal Meta muito 
variável 
dependendo do 
período do ano em 
análise  
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nas redes 
sociais 
próprias 
desta Pró-
Reitoria 

agendament
o feito). 
Meta de até 
5 
publicações 
no periodo 
de avaliação. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

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  Romulo Amâncio Bastos Oliveira 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade COEGS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Geranilde Costa e Silva 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 ( X  )  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 
 

Período 
Início: 07/06/2021 

 Fim: 18/06/2021 

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 Realização e 
supervisão da Pré-
matrícula das Lista 
de Espera SISU 
2021.1. 

A Encerramento do 
processo de Pré-
matrícula SISU 
2021.1. 

31/05/2021  

2º Revisão do sistema 
SISUGESTAO com os 
candidatos pré-
matriculados SISU 
2021.1 

A Preenchimento 
correto e em 
tempo hábil 

31/05/2021  

3º Elaboração de 
relatórios gerais de 
pré-matriculados no 
semestre 2021.1 

A Relatórios 
referente ao SISU 
2021.1 

Mês de 
junho 
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4º Elaboração de 
relatórios gerais aos 
pré-matriculados no 
semestre 2020.2 

A Relatórios 
referente ao 
semestre 2020.2 

31/05/2021  

5º Envio de 
informações para o 
censo 2020. 

P Envio de 
informações 
referente aos 
editais de 
ingresso -ano 
2020 

31/05/2020  

6º Preparar documento 
para solicitações à 
DTI em relação a 
melhora de sistemas 

A Relatório de 
demandas para 
DTI 

Maio e 
Junho 

 

7º Acompanhamento 
do e-mail 
coegs@unilab.edu.br 

A Resposta 
tempestivas e 
acompanhamento 
frequente de 
demandas 

Maio a Julho  

8º Acompanhamento 
frequente do SEI 
referente ao setor 
de matrícula 

P Resposta 
tempestivas e 
acompanhamento 
frequente de 
demandas 

Maio a Julho  

9º Elaboração do 
planejamento para o 
semestre 2021.1 

A Elaboração do 
planejamento 

Junho e 
Julho 

 

10 Participação em 
reuniões de 
planejamento que 
envolvam a COEGS 

A Participação em 
reuniões 

Maio a Julho  

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

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  Dante Barbosa Lima 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade COEGS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Romulo Amâncio Bastos Oliveira 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 ( x ) 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: 05/07/2021 

 Fim: 03/08/2021 

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 Realização e 
supervisão da Pré-
matrícula das Lista de 
Espera SISU 2021.1. 

A Encerramento do 
processo de Pré-
matrícula SISU 
2021.1. 

31/05/2021  

2º Preenchimento do 
sistema SISUGESTAO 
com os candidatos 
pré-matriculados SISU 
2021.1 

A Preenchimento 
correto e em 
tempo hábil 

31/05/2021  

3º Elaboração de 
relatórios referentes 
aos pré-matriculados 
no semestre 2021.1 

A Relatórios 
referente ao SISU 
2021.1 

Mês de 
junho 
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4º Elaboração de 
relatórios referentes 
aos pré-matriculados 
no semestre 2020.2 

A Relatórios 
referente ao 
semestre 2020.2 

31/05/2021  

5º Acompanhamento do 
e-mail 
selecao@unilab.edu.br 

A Resposta 
tempestivas e 
acompanhamento 
frequente de 
demandas 

Maio a 
Junho 

 

6º Acompanhamento 
frequente do SEI 
referente ao setor de 
matrícula 

P Resposta 
tempestivas e 
acompanhamento 
frequente de 
demandas 

Maio a 
Junho 

 

7º Suporte no 
planejamento para o 
semestre 2021.1 

A Elaboração do 
planejamento 

Junho   

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 8/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação 

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  Solange Maria Morais Teles 

Cargo efetivo Técnica em Assuntos Educacionais Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular CPAC 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Geranilde da Costa e Silva 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 ( X  )  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 
 

Período 
Início: 01/07/2021 

 Fim: 20/07/2021 

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 

atingimento da 
meta 

Observação 

1ª Acompanhamento do 
Programa Pulsar 

A Acompanhar  
divulgação de editais, 
acompanhar as 
atividades do 
Programa Pulsar. 

Por demanda 
05/05/2020 a 
(3 meses) 

 

2º Analisar Projeto 
Pedagógicos dos Cursos 
(PPC) de graduação 

A Fazer análise de PPC e 
encaminhar 
devolutiva aos 
coordenadores de 
curso.  
 

Por demanda 
05/05/2021 
(3 meses) 
 

 

3º Participar de reuniões A Acompanhar as 
discussões e os 
encaminhamentos dos 
assuntos relacionados 
aos PPCs. 

Por demanda 
05/05/2021 
(3 meses) 

 

4º Acompanhamento de 
processos dos PPC de 
graduação. 

A Orientar quanto à 
verificação dos fluxos 
dos processos de PPC 
de graduação 

Por demanda 
03/05/2021 
(3 meses) 

 

5º Censo da Educação P/A -Acompanhar as Por demanda  
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Superior informações 
advindas nos 
processos SEI e e-
mails institucionais 
relacionados; 
- Acompanhar, em 
conjunto com a TI, 
os arquivos base 
para os processos 
de migração de 
dados de docentes 
e alunos; 
- Acompanhar o 
preenchimento de 
informações no 
sistema Censup; 
- Acompanhamento 
das demais 
atividades 
relacionadas ao 
cronograma INEP de 
execução do Censo 
Superior; 

Por demanda 
Até 
03/05/2021 
(3 meses) 

6º Processos protocolados 
no sistema e-MEC 

A Acompanhar os 
processos 
protocolados aos 
quais foram 
vinculados e 
acompanhar os 
prazos e solicitações 
correspondentes. 

Por demanda 
03/05/2021 
(3 meses) 

 

7º Participação nos 
treinamentos on-line do 
Censo. 

P Participar dos 
treinamentos on-
line indicados pelo 
INEP. 

Por demanda 
 03/05/2021 
(3 meses) 

 

8º Acompanhamento dos 
no sistema e-MEC 

A Enade e Censo da 
Educação Superior. 
- Acompanhamento 
diária dos sistemas 
e-MEC, Censup, SEI 
e e-mails 
institucionais 
vinculados 

Por demanda, 
03/05/2021 
(3 meses) 

 

9º Acompanhamento 
Pedagógico dos 
monitores do 
Programa de Bolsa 
de Monitoria (PBM 

 

A Acompanhamento 
da execução do 
PBM, por meio do 
SEI. 

Por demanda,  
 30/07/2021. 

(3meses) 
 

 

10º Acompanhamento das 
solicitações de 
Revalidação de 
Diplomas 
na Plataforma Carolina 
Bori 

A Apoiar e oferecer,  
para servidora 
responsável, 
Condições para 
executar essa 
tarefa acerca dos 

Por demanda,  
30/07/2021. 
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trâmites de  
processo na 
Plataforma 
Carolina Bori. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 9/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação 

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  Maria de Fátima do Nascimento Rodrigues 

Cargo efetivo Pedagoga 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 Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular/Divisão de 
Acompanhamento Tutorial do Programa Pulsar – CPAC/DATPP 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Morais Teles 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 ( X) 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: 01/07/2021 

 Fim: 20/07/2021 

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 

atingimento da 
meta 

Observação 

1ª Auxiliar na gestão do 
Programa Pulsar 
Edital Prograd nº 15/2021,  
Seleção de Tutores Juniores 
Para o Programa Pulsar, 
referentes às etapas do 
Cronograma mês 
maio/2021 

P; A Providenciar 
divulgação do edital, 
executar, acompanhar 
e supervisionar as 
atividades do 
Programa Pulsar. 

05/05/2020 a 
31/05/2021 

 

2º Auxiliar nas  
atividades de competência 
da Divisão de 
Acompanhamento Tutorial 
do Programa Pulsar -
DATPP, referentes ao 
cronograma mês 
junho/2021, do Edital 
15/2021/PROGRAD 
 

P; A Acompanhar e dar 
apoio pedagógico e 
administrativo ao 
Programa Pulsar. 
 

01/06/2021 
30/06/2021 

 

3º Executar demandas do 
Programa Pulsar, via e-mail 
institucional. 

A Atender, acompanhar, 
e ou realizar 
demandas de 

03/05/2020 a 
30/06/2021; 
21/07/2021 a 
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 assuntos relacionados 
ao Programa Pulsar. 

30/07/2021 

4º Revisar os Instrumentais do 
Programa Pulsar 
- Identificação do Tutor 
Júnior 
- Termo de Compromisso 
- Plano de Atividades 
- Relatórios 
Revisar e, ou atualizar o 
Manual de Orientação do 
Tutor. 

A Revisar e, ou atualizar, 
instrumentais do 
Programa Pulsar para 
adequação ao Edital 
15/2021/PROGRAD 

03/05/2021 
a 31/05/2021 

 

5º solicitação de providências 
para pedido de Empenho 
referente ao Pagamento de 
bolsas do Programa Pulsar 
– Edital 15/2021/PROGRAD.   

P -  Providenciar coleta 
dos dados dos tutores 
juniores bolsistas e 
demais documentos 
do processo seletivo 
do Pulsar e enviar à 
Prograd para abertura 
do processo de 
solicitação de 
empenho. 

02/06/2021 a 
04/06/2021 

 

6º Reunião com os tutores do 
programa. 

A Apresentar, informar, 
orientar, debater e 
discutir assuntos 
relacionados ao 
Programa Pulsar. 

04/06/2021  

7º Participar de reuniões da 
Comissão Organizadora da 
VII Semana Universitária 
(UNILAB). 

A Representar a 
Prograd, acompanhar 
as discussões e os 
encaminhamentos dos 
assuntos relacionados 
a VII SEMUNI. 

Por demanda, 
nos meses de 
maio e 
junho/2021. 

 

8º Participar da subcomissão 
organizadora Encontro 
Pulsar na VII SEMUNI 

A Auxiliar, atender 
demandas da 
Comissão 
Organizadora da 
SEMUNI, relacionadas 
ao Encontro do 
Programa Pulsar – VII 
SEMUNI/UNILAB. 

Por demanda, 
no período de 
03/05/2021 a 
30/06/2021. 

 

9º Executar demandas CPAC 
- Auxiliar na análise de 
Projeto Pedagógicos dos 
Cursos (PPC) de graduação; 
. 

P Fazer análise de PPC e 
encaminhar 
devolutiva à CPAC no 
prazo indicado pela 
CPAC;  
 

Por demanda, 
no período de: 
03/05/2021 a 
30/06/2021; 
21/07/2021 a 
30/07/2021. 

 

10º Executar demanda CPAC  
Auxiliar no 
acompanhamento de 
processos dos PPC de 
graduação. 

P Auxiliar, orientar 
quanto à verificação 
dos fluxos dos 
processos de PPC de 
graduação. 

Por demanda, 
no período de: 
03/05/2021 a 
30/06/2021; 
21/07/2021 a 
30/07/2021. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação 

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  Fabrine Ferreira de Noronha 

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 Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular – CPAC/PROGRAD 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Morais Teles 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 ( x ) 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 Auxílio na execução do 
processo seletivo do 
Programa Pulsar (Edital 
PROGRAD nº 15/2021): 
Recebimento de 
resultados dos cursos; 
Elaboração de 
convocações de 
candidatos; Recebimento 
de documentação dos 
candidatos; Consolidação 
dos dados dos tutores em 
planilha; Envio de e-mails 
de comunicação aos 

A/P Suporte 
administrativo à 
execução do 
processo seletivo do 
Programa Pulsar 
2020.2 

03/05/2021 
a 
04/06/2021 
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tutores; Solicitação de 
emissão de Portarias; 
Organização de 
documentos para 
solicitação do empenho 
financeiro; 
Acompanhamento da 
execução do processo 
seletivo 

2º Participação na 
subcomissão 
organizadora do V 
Encontro do Programa 
Pulsar na VII Semana 
Universitária: Participação 
em reuniões promovidas 
pela PROGRAD; 
Checagem/Análise dos 
trabalhos submetidos; 
Confirmação de trabalhos 
aprovados; Levantamento 
do quantitativo de 
trabalhos; Consolidação 
dos dados dos trabalhos 
em planilha; Solicitação 
de Avaliadores para o 
evento; Orientações aos 
participantes 
(Apresentadores e 
Avaliadores); 
Acompanhamento da 
execução do evento 

A Organizar/Gerenciar 
a execução do V 
Encontro do 
Programa Pulsar na 
VII Semana 
Universitária da 
Unilab 

Maio e 
Junho/2021 

 

3º Auxílio nas atividades da 
Divisão de 
Acompanhamento 
Tutorial do Programa 
Pulsar (DATPP)   

A/P Suporte 
administrativo ao 
acompanhamento 
das atividades do 
Programa Pulsar 

Maio, Junho 
e Julho/2021 

 

4º Auxílio nas atividades da  
Coordenação de Projetos 
e Acompanhamento 
Curricular (CPAC)  

A/P Suporte 
administrativo à 
Coordenação de 
Projetos e 
Acompanhamento 
Curricular (CPAC) 

Maio, Junho 
e Julho/2021 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 – Unidade Máxima: PROGRAD 

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  Nasário Gomes Neto 

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 Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular - CPAC 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Morais Teles 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 ( x ) 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 (não há afastamentos previstos no 
período indicado) Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença (não há licenças previstas no período 
indicado) Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
(não férias previstas no período 
indicado) 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 Censo da Educação 
Superior  

P/A 

- Receber, tratar e 
organizar 
informações 
advindas nos 
processos SEI e e-
mails institucionais 
relacionados, 
dando-lhes os 
encaminhamentos 
devidos; 
- Elaborar, em 
conjunto com a TI, 
os arquivos base 
para os processos 
de migração de 

Até 
31/07/2021 
(3 meses) 
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dados de docentes e 
alunos; 
- Realizar o 
preenchimento de 
informações no 
sistema Censup; 
- Acompanhamento 
das demais 
atividades 
relacionadas ao 
cronograma INEP de 
execução do Censo 
Superior; 

2º Processos protocolados 
no sistema e-MEC  

A 

Verificar os 
processos 
protocolados aos 
quais foi vinculado e 
acompanhar os 
prazos e solicitações 
correspondentes 

Até 
31/07/2021 
(3 meses) 

 

3º Painel de Regulação – 
Atualização do Painel de 
Regulação A 

Manter o Painel de 
Regulação de cursos 
de graduação da 
Unilab devidamente 
atualizado 

Até 
31/07/2021 
(3 meses) 

 

4º Participação nos 
treinamentos on-line do 
Censo. 

A 

Participar dos 
treinamentos on-
line indicados pelo 
INEP. 

Até 
31/07/2021 
(3 meses) 

 

5º Atividades de apoio 
administrativo 

A 

- Prestar apoio 
administrativo ao 
PEI/RI em questões 
relacionadas ao 
sistema e-MEC, 
Enade e Censo da 
Educação Superior. 
- Acompanhamento 
diária dos sistemas 
e-MEC, Censup, SEI 
e e-mails 
institucionais 
vinculados 

Até 
31/07/2021 
(3 meses) 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação 

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  José Veríssimo do Nascimento Filho 

Cargo efetivo Pedagogo 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 Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Moraes Teles 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (  x ) 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: 06/07/2021 

 Fim:    16/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Plano de Trabalho - José Veríssimo do Nasc. Filho (0282086)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 38



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 
Pedagógico dos 
monitores do 

Programa de Bolsa 
de Monitoria (PBM) 

A 

Disponibilizar 
material de 
orientação 
pedagógica 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

2º 

Emissão de 
declarações do 

Programa de Bolsa 
de Monitoria 

A 

Elaborar 
formulário para 
solicitação de 
declarações 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

3º 

Certificação de 
Monitores 

A 

Emitir certificado 
dos monitores 
referente aos  

editais 32/2019, 

03/05/2021 à 
30/07/2021 
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34/2019, 19/2020 
e 03/2021 

4º 

Migração de 
documentação do 

PBM para o SEI 
P 

Migrar o Termo de 
Compromisso, 

Plano de 
Atividades e 
Relatórios de 
Frequências 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

5º 

Consolidação dos 
resultados e do 
Edital Prograd 

12/2021 da 
Monitoria  

A 

Consolidar os 
resultados do 
Edital Prograd 

12/2021 conforme 
cronograma 

03/05/2021 à 
01/06/2021 

 

6º 
Providências para 
convocação dos 

monitores do PBM 
A 

Emitir convite aos 
monitores até 
31/05/2021 

03/05/2021 à 
31/05/2021 

 

7º 

Acompanhamento 
mensal de 

frequências e 
relatórios do PBM 

A 

Disponibilizar 
material 

audiovisual de 
orientação  

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

8º 

Solicitação de 
empenho  para 
pagamento das 

bolsas de Monitoria  
do Edital Prograd 

12/2021 

A 

Consolidar os 
dados bancários 
dos monitores 

remunerados até 
04/05/2021 

03/05/2021 à 
04/05/2021 

 

9º 

Elaboração da folha 
de pagamento do 

Edital Prograd 
12/2021  A 

Reduzir 
inconsistência nos 

dados 
disponibilizados 
para geração da 

folha de 
pagamento 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

10º 

Checagem/Análise 
dos trabalhos do IV 
Encontro de 
Monitoria 
Acadêmica na VII 
SEMUNI 

A 

Checar e Analisar 
os  trabalhos do IV 

Encontro de 
Monitoria 

Acadêmica na VII 
SEMUNI 

 

25/05/2021 à 
31/05/2021  

 

11º 

Análise de 
documentos no 
âmbito do GT dos 
Atos Normativos 

P 

Analisar 
documentos no 

âmbito do GT dos 
Atos Normativos 

 

03/05/2021 à 
30/07/2021 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação 

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  Vitória Ramos de Sousa 

Cargo efetivo Técnica em Assuntos Educacionais 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 Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Moraes Teles 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (  x ) 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: 20/07/2021 

 Fim:    30/07/2021 

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 
prioridad

e 
Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º 

Acompanhamento das 
solicitações de 
Revalidação de Diplomas 
na Plataforma Carolina 
Bori 

A 

Realizar 
pesquisas 
técnicas acercas 
dos trâmites de 
processos na 
Plataforma 
Carolina Bori.  

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

2º 

Acompanhamento 
Pedagógico dos 
monitores do Programa 
de Bolsa de Monitoria 
(PBM) 

A 

Disponibilizar 
material de 
orientação 
pedagógica 

03/05/2021 à 
30/07/2021 
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3º 

Emissão de declarações 
do Programa de Bolsa de 
Monitoria 

P 

Elaborar 
formulário para 
solicitação de 
declarações. 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

4º 

Certificação de 
Monitores 

A 

Emitir certificado 
dos monitores 
referente aos  
editais 32/2019, 
34/2019, 
19/2020 e 
03/2021 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

5º 

Migração de 
documentação do PBM 
para o SEI 

P 

Migrar o Termo 
de 
Compromisso, 
Plano de 
Atividades e 
Relatórios de 
Frequências 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

6º 

Consolidação do 
resultado do edital 
12/2021 da Monitoria 

A 

Consolidar os 
resultado do 
Edital Prograd 
12/2021 
conforme 
cronograma 

03/05/2021 à 
01/06/2021 

 

7º 
Providências para 
convocação dos 
monitores do PBM 

A 
Emitir convite 
aos monitores 
até 31/05/2021 

03/05/2021 à 
31/05/2021 

 

8º 

Acompanhamento 
mensal de frequências e 
relatórios do PBM 

A 

Disponibilizar 
material 
audiovisual de 
orientação 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

9º 

Enviar à Prograd 
solicitação de 
providências para pedido 
de empenho referente ao 
pagamento das bolsas de 
Monitoria  PMB – Edital 
12/2021  

A 

Consolidar os da 
bancários dos 

monitores 
remunerados 

até 04/05/2021 

03/05/2021 à 
04/05/2021 

 

10º 

Elaboração da folha de 
pagamento do edital 
12/2021 do PBM 

A 

Reduzir 
inconsistência 

nos dados 
disponibilizados 
para geração da 

folha de 
pagamento 

03/05/2021 à 
30/07/2021 

 

11º 

Checagem/Análise dos 
trabalhos do IV Encontro 
de Monitoria Acadêmica 
na VII SEMUNI 

A 

Checar e 
Analisar os 

trabalhos do IV 
Encontro de 
Monitoria 

Acadêmica na VII 

25/05/2021 à 
31/05/2021 
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SEMUNI 
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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: PROGRAD  

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  Fábio Paulino de Oliveira 

Cargo efetivo Técnico em Assuntos Educacionais 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 CRCA – Coordenação de Registro e Controle Acadêmico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Geranilde Costa e Silva 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 ( X )  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 

 

Período 

Início: 
_31___/__05___/__2021____ 

 Fim: 
__14__/__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   
Análise e resolução 

dos problemas 
contidos nos 

e-mails 
enviados ao e-mail 

institucional do 
servidor referente a 
questões diversas de 
controle acadêmico. 

 
 
 
 

A 

Analisar e responder 
aos e-mail que nos 

chegam advindos de 
todas as coordenações 
de curso de graduação 
e pós-graduação assim 

como de setores 
administrativos. 

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 
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2º Orientação de 
discentes e docentes 
sobre dúvidas gerais 
a acerca dos diversos 

procedimentos 
acadêmicos sob a 

responsabilidade do 
setor. 

  

A 

Dirimir e responder às 
dúvidas de discentes e 
docentes, enviadas por 
e-mail, referentes aos 

procedimentos 
acadêmicos executados 

pela CRCA. ( 

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 

3º Análise de 
comportamentos 

não esperados 
acerca da 

apresentação das 
informações 

acadêmicos no 
sistema acadêmico e 

nos documentos 
acadêmicos 
estudantis e 

decentes.  
 

A e P 

Analisar e resolver os 
problemas referentes 

ao perfeito 
funcionamento e 

apresentação dos dados 
acadêmicos de 

discentes e docentes 
nos sistema acadêmico 
enviados via e-mail e 

processo. 

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 

4º Participar de 
reuniões de 
articulação e 

planejamento de 
atividades 

conjuntamente aos 
diversos setores da 

universidade. 

A 

Planejar conjuntamente 
ações de para a 

otimização do serviço 
prestado pelo setor.  

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 
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ANEXO I 
 

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

Plano de Trabalho nº 15/2021 – Unidade Máxima:  PROGRAD   

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 AFRA SAMPAIO GOMES 

Cargo efetivo ASSISTENTE ADMINISTRATIV O 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 CRCA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA 

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  
 

Análise e Resposta aos e-
mails enviados ao setor e 
ao da própria servidora, 
referentes às solicitações 
de Regime Especial, 
Colações regulares e 
especiais, Diplomas de 
Graduação, Certificados 
de lato Sensu, 
Emissão de Certidões de 
conclusão de curso, 
declarações diversas no 
Ceará e na Bahia. 

 

       A e P  
Reduzir o 
tempo de 
análise da 
documentação 
e resposta aos 
pedidos dos 
alunos de 48h 
para 24h e 
assim melhorar 
a qualidade do 
atendimento 
prestado 

      Diário O período 
de 
atingimento 
da meta é 
diário, 
tendo em 
vista à 
quantidade 
de e- mails 
e de 
demandas 
que 
surgem, 
todos os 
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2º Abertura, análise e 
encaminhamento dos 
processos de Regime 
Especial E Trancamento 
Especial 

           P Realizar a 
análise e 
Encaminhament
o dos processos 
em 48 hrs. 

Diário dias, 
relativas 
aos 
processos 
executados 
pelo órgão. 

3º Análise dos processos 
de solicitação de 
Colação de Grau Regular 
e Especial . 

         P Cumprir o 
período de 
análise e 
conclusão dos 
processos 
conforme 
calendário 
estabelecido 

Diário e 
Anualmente 

 

4º 
 

Elaboração de atas e 
suporte aos formandos. 

      A e P 
 

Cumprir o 
Calendário 
estabelecido 

 

Semanalmente 
 

5º Mapeamento  

epidemiológico 

 P  
 

Cumprir o 
Calendário 
estabelecido 

 

Semanalmente 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 16/2021 – Unidade Máxima: PROGRAD  

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  Selma Cruz Lima 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 30h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade CRCA – Coordenação de Regisro e Controle Acadêmico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Fábio Paulino de Oliveira 

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   
Análise das 

Retificações de 
Históricos Lato 

Sensu 
e 

Implantações de 
Históricos da 

Graduação IEAD. 
Enviados à 

Coordenação de 
Registro e 
Controle 

Acadêmico via 
SEI. 

 

P 

Reduzir o tempo 
de análise das 
Retificações e 
Implantações 

das 
Coordenações 

de 72h para 48h. 

Dois meses 

O período 
corresponde 

porque o fluxo de 
chegada de 

Retificações e 
Implantações é 

constante e, 
portanto, não 

cessa. 
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2º Análise dos 
processos de 

Aproveitamentos 
de Graduação, 
Lato Sensu e 

Stricto Sensu via 
SEI. 

 
  

P 

Reduzir o tempo 
de análise dos 

Aproveitamentos 
das 

Coordenações 
de 90 para 60 

dias. 

Três meses 

O período 
corresponde 

porque o fluxo de 
chegada de 

Aproveitamentos 
é constante e, 
portanto, não 

cessa. 

3º 

Análise dos 
Históricos 

referente ao 
Enade, via SEI. 

P 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos do 
Enade de 45 
para 30 dias. 

Um mês 

O período 
corresponde 

porque o fluxo de 
chegada de 

Históricos para 
inserção do Enade 

é constante e, 
portanto, não 

cessa. 

4º 

Cadastramento e 
Substituição dos 
Coordenadores 

de Curso; 
Cadastramento 

de Docentes 
Externos 
via Sei. 

 

A 

Reduzir o tempo 
de resposta as 
Coordenações 

de 72h para 48h, 
bem como 
melhorar a 

qualidade do 
atendimento 

prestado. 

Um mês 

O período 
corresponde 

porque o fluxo de 
chegada de 

Cadastramento e 
Substituição dos 
Coordenadores e 
Cadastramento 
de Docentes é 
constante e, 

portanto, não 
cessa. 
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ANEXO I 
 

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

Plano de Trabalho nº 17/2021 – Unidade Máxima:  PROGRAD   

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 RENATA AGUIAR NUNES 

Cargo efetivo TÉCNICO EM ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

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 CRCA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA 

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 Triagem dos 
e-mails 
enviados à 
CRCA. 

A Encaminhar as 
mensagens 
enviadas ao 
email da CRCA 
para os 
respectivos 
setores da 
coordenação . 

Diário O período de 
atingimento da 
meta é diário, 
tendo em vista à 
quantidade de e- 
mails e de 
demandas que 
surgem, todos os 
dias, relativas 
aos processos 
executados pelo 
órgão. 

2º Orientação 
de discentes 
e docentes 
acerca de 
dúvidas 
reportadas à 
coordenação. 

A Responder às 
dúvidas de 
discentes e 
docentes, 
enviadas por e- 
mail, relativas 
aos processos 
desempenhados 
pela CRCA, 

Diário 
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   como 
cancelamento, 
trancamento, 
Regime Especial, 
matrícula etc.  

 

 
 

3º  
 

Resolução de 
problemas 
apresentados 
por discentes 
e docentes. 

A e P  
 

Analisar e 
solucionar os 
problemas 
apresentados por 
discentes e 
docentes 
referentes a 
operações no 
sistema 
acadêmico, como 
verificação e 
correção de 
históricos, criação 
ou exclusão de 
turmas fora do  
prazo etc.  
 

 

Semanalmente 
 

4º  
 

Atendimento 
de demandas 
apresentadas 
pela chefia 
imediata.  

 

A e P  
 

Atender às 
demandas de 
ofícios enviados à 
CRCA pelas 
coordenações de 
curso com 
solicitações de 
execução dentro 
do sistema 
acadêmico, como 
cadastro de 
discentes, 
correção de notas, 
alteração de 
turmas etc.  

 

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

Plano de Trabalho nº 18/2021 – Unidade Máxima: PROGRAD 

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 Emanuel Kleber Porto Soares 

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 ( x ) 

Não ocupante (   ) 

Unidade SRA – Serviço de Registro Acadêmico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA 

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 
Férias 

Período 
Início:10/05/2021 

 Fim: 12/05/2021 

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   
Análise de 

conformidade 
dos livros de 
registros de 
diplomas no 
SIGAA com a 
Portaria Nº 
1.095-MEC 

 
 
 
 
 

A 

Deixar livros 
de registros de 

diplomas no 
SIGAA 

conforme 
exigência legal 

e livre de 
inconsistências 

Dois meses 

Analisar e 
modificar, se for o 

caso, dados e 
características do 

livro de registro de 
diplomas no 

SIGAA. 

2º Acompanhar e 
dar 

prosseguimento 
à implantação 

do diploma 
digital 

  

A 
Implantação 
de diploma 

digital 
três meses 

Acompanhamento 
junto ao CGTI. 
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3º Criação e 
atualização das 

bases de 
conhecimento 
dos processos 
de registros e 
expedição de 

diplomas no SEI  

P 

Implantação  
de bases de 

conhecimento 
para todos os 
processos no 
SEI referentes 

a diplomas. 

Dois meses  

4º Análise e 
atualização de 

todos os 
formulários 

referentes aos 
diplomas e 

publicá-los no 
site da Unilab 

A 

Modificar 
formulários, 
atualizando 

layout e 
demais dados 
para melhor 

interação com 
os discentes. 

Dois meses  
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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
28/05/2021, 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 0285261 e o código CRC 7DE7AD45.
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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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