
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 15/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
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 OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

Cargo efetivo Professor do 
magistério 
Superior 

Carga 
horária 
semanal 

40 H/DE 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade PROPPG 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 

FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  f Período Início:  ____/_____/______ 
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  Fim:  ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias  FFFF   Férias Período Início: Início: 22/06/2021 

  Fim: _Fim: 01/07/2021 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

   
Período 

Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

  

 

 PLANEJAMENTO INTERNO 

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 
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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 xxxxx                    x 

 

 PLANEJAMENTO INTERNO 

METAS DE DESEMPENHO 

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

  

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

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

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

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

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

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

priorida
de 

Atividade Nature
za da 
ativida

de 

  

Meta de 
desempen

ho 

Período 
para 

atingime
nto da 
meta 

Observa
ção 

1º Participar 
das reuniões 
com demais 
setores da 
Unilab sobre 
assuntos de 
interesse da 
PROPPG, 
que 
envolvem 
Pesquisa, 
inovação 
Tecnológica 
e Pós-
Graduação 

A Manter a 
média de 06 
reuniões 
semanais, 
para 
tratativas 
internas na 
UNILAB 
sobre 
pesquisa, 
inovação 
tecnológica e 
Pós-
Graduação 

03/05/2021 
a 
30/07/2021 

 

2º Acompanhar, 
por meio de 
reuniões e 
tramitações 
processuais, 
as atividades 
das 
Coordenações 
da PROPPG 

A Realizar 
reunião 
semanal com 
as 
Coordenaçõe
s da 
PROPPG, a 
fim de 
acelerar, em 
até 1 dia, as 
tramitações 
processuais e 
tomadas de 
decisões   

03/05/2021 
a 
30/07/2021 

  

3º Criar e 
presidir 
Grupos de 
trabalhos 
acerca da 
Pesquisa, 
Pós-
Graduação e 
Inovação 
Tecnológica. 

A Presidir dois 
Grupos de 
Trabalhos 
para o 
atendimento 
de demandas 
da Pós-
Graduação e 
da Inovação 
tecnológica 

18/05/2021 
a 
30/07/2021 

  

4º Coordenar a 
Comissão de 
Organização 
da Semana 

A Organizar 
as tomadas 
de decisões 
sobre a 

03/05/2021 
a 
19/06/2021 
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universitária 
da UNILAB 
2021 

Semana 
universitária
, mantendo 
a solução 
dos 
problemas 
com 
aceleração 
de 01 dia 
útil 

5º Acompanhame
nto e 
deliberação de 
processos 
sobre 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 
Inovação 
Tecnológica 
via SEI  

P Manter a 
quantidade 
de 
despachos 
diários para 
tramitação 
de 
processos 
via SEI 
sobre 
pesquisa, 
inovação e 
Pós-
graduação 
em 10 
despachos. 

03/05/2021 
a 
30/07/2021 

  

6º Acompanhame
nto de E-mail 

A Acelerar as 
respostas 
às 
demandas 
dos e-mails 
em até 1 dia 
útil 

03/05/2021 
a 
30/07/2021 

 

7º Elaboração 
pareceres 
técnicos, 
quando 
solicitados 
pela Gestão 
superior ou 
pelo 
CONSEPE 

 P Manter a 
velocidade de 
resposta aos 
pareceres 
técnicos 
solicitados 
pela Reitoria 
ou pelo 
CONSEPE 
em até 01 dia 
útil 

03/05/2021 
a 
30/07/2021 

  

8º Desenvolver 
e 
acompanhar 
ações 
pertinentes 
aos 

A Analisar e 
retornar os 
Coletas 
Capes às 
Coordenaçõe
s de Pós-

03/05/2021 
a 
30/07/2021 
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processos de 
regulação e 
avaliação dos 
cursos de 
Pós-
Graduação 
Stricto Sensu 
junto ao MEC 
e à CAPES 

Graduação, 
que 
normalmente 
são em 03 
dias, para 02 
dias úteis, 
antes de 
envio para a 
Plataforma 
Sucupira. 

9º Realizar 
reuniões 
estratégicas 
sobre 
Pesquisa, 
Inovação 
Tecnológica 
e Pós-
Graduação 
com agentes 
externos 

A Manter 02 
as  reuniões 
semanais 
(virtuais ou 
presenciais) 
com 
agentes 
externos 
para 
tratativas de 
pesquisa, 
inovação 
tecnológica 
e pós-
graduação 

03/05/2021 
a 
30/07/2021 

  

10º Elaboração 
de Pareceres 
técnicos e 
análise de 
documentos 
para a 
tramitação 
processual 
da Câmara 
de Pesquisa 
e Pós-
Graduação 

P Manter a 
quantidade 
de análises 
técnicas 
processuais 
e pareceres 
sobre 
pesquisa, 
inovação 
tecnológica 
e pós-
graduação, 
em 04 
processos 
que irão 
tramitar na 
CPPG  

03/05/2021 
a 
30/07/2021
L 

  

11º Desenvolver 
ações para a 
criação do 
Centro de 
Inovação 
Tecnológica e 
Negócios da 
UNILAB 

A Realizar 01 
quinzenal  p
ara 
atendimento 
de ações 
para criação 
do Centro 
de Inovação 

03/05/2021 
a 
30/07/2021 
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Tecnológica 
e Negócios 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 16/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-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 PATRÍCIO TRAJANO ROCHA 

Cargo efetivo ADMINISTRADOR Carga horária semanal 30 H 

Ocupante de CD 
ou FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade PROPPG 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

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 

F           Férias Período Início:  19___/_07____/_2021_____ 

 Féria     Fim:  __31__/_07____/_2021_____ 
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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: ____/_____/______ 

  

      

 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. 
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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 Naturez
a da 

atividad
e 

  

Meta de 
desempen

ho 

Período 
para 

atingiment
o da meta 

Observação 

1º Acompanhame
nto e leitura de 

emails 

A Otimização 
no uso dos 
e-mails da 
Pró-Reitoria 
de 
Pesquisa e 
Pós-
graduação, 
da Semana 
Universitári
a e da 
Câmara de 

Imediato. A 
partir do 
recebiment
o da 
demanda. 
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Pesquisa e 
Pós-
graduação. 

2º Conferência 
documentação 
implementação 

de bolsas  
mestrado 

P Realizar 
conferênci

a da 
document
ação para 
implement
ação das 

bolsas 
dentro do 

prazo 
estabeleci

do  

Imediato 
a partir do 
recebime
nto da 
demanda 

 

3º Emissão folhas 
de pagamento 
mestrados 

P Imediato. A 
partir do 
recebiment
o das 
frequências  

MENSAL   

4º Acompanhament
o e atualização 
do orçamento da 
PROPPG 

A Sob 
demanda, 
ocorrendo 
já a partir 
de qualquer 
alteração 
no 
orçamento 

MENSAL   

5º Abertura de 
processos, 
emissão de 
ofícios e envio 
de folhas de 
pagamento dos 
mestrados e 
Iniciação 
Científica 

P Até o dia 24 
de cada 
mês, após 
o 
recebiment
o das 
frequências 
dos 
bolsistas  

MENSAL   

6º Recebimento 
frequências 
bolsistas de 
mestrado 

A Até o dia 24 
de cada 
mês 

MENSAL   

7º Elaboração 
relatório 
prestação de 
contas recurso 
PROAP 

A Após 
execução 
final do 
recurso ou 
sob 
demanda 

Trimestre   
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9º Atualização dos 
dados de 
acompanhament
o dos bolsistas 
da pós-
graduação 

P Sempre que 
for realizada 
alguma 
alteração na 
relação de 
bolsistas 

MENSAL   

10º Participação nas 
reuniões do CT 
Infra 

A Qualitativa Por 
demanda 

  

11º Participar de 
reuniões da 
PROPPG 
quando 
solicitado  

A Qualitativa Por 
demanda 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 17/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-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  FRANCISCA SIDMA FERREIRA DE SOUZA 

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 SECRETARIA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

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: ____/_____/______ 

 

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: 
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(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 VII Semana 
Universitária 
EDIÇÃO 2020 
 

A Dar apoio administrativo nas 
reuniões de planejamento, 
organização e nas demais 
atividades do evento. 

Até a conclusão 
dos trabalhos 
da comissão em 
junho/2021 

 
 

2º Câmara de 
Pesquisa e 
Pós-graduação 

A Auxiliar nas reuniões de 
planejamento, organização e 
nas demais atividades 
referentes à Câmara de 
Pesquisa e Pós-graduação, 
incluindo acompanhar o e-
mail e os processos no SEI 

Atividades 
realizadas sob 
demanda da 
presidência do 
colegiado e sob 
demanda de 
processos. 

Apesar de atividade 
sob demanda, os 
processos, os e-
mails são 
constantemente 
verificados. 

3º Processos no 
SEI 

P Otimização na tramitação dos 
processos no SEI das unidades 
Proppg, Secproppg e CPPG 
 

Sob demanda  
 

4º Leitura de e-
mails 

A Otimização no uso dos e-mails 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação, da Semana 
Universitária e da Câmara de 
Pesquisa e Pós-graduação. 

Imediato. A 
partir do 
recebimento da 
demanda. 

 
 

5º Gestão da 
informação 

A Otimização no uso das 
informações recebidas e 
enviadas no âmbito da Pró-
Reitoria. 

Imediato. A 
partir do 
recebimento da 
demanda. 

 
 

6º Despacho de 
documentos 
com a chefia 

A Otimização do procedimento 
de despacho dos documentos 
e processos com a chefia 
imediata. 

Semanal.  
 

7º Fluxos 
processuais 

A Aperfeiçoamento dos fluxos e 
trâmites processuais na 
Secretaria da Proppg. 

Mensal  
 

8º Apoio à 
comissões 

A Apoio administrativo nas 
reuniões e nas demais 
atividades da comissão 
responsável pela elaboração 
de minuta de resolução para 
admissão de professor 
visitante e professor visitante 
estrangeiro 

Até a conclusão 
dos trabalhos 
da comissão em 
junho/2021 

Prazo foi 
prorrogado até 
junho/2021 

9º Apoio à 
comissões 

A Apoio administrativo nas 
atividades da comissão de 

Atividade 
realizada sob 

Nesse momento, as 
atividades dessa 
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implantação de infraestrutura 
laboratorial multiusuário de 
pesquisa 

demanda e 
quando 
necessário 

comissão são 
realizadas pela 
Coordenação de 
Pesquisa com o 
apoio da Secretaria, 
quando solicitado 

10  A Apoiar/auxiliar as 
coordenações no que se 
refere-se às demandas 
administrativas 

Sob demanda  
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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: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação -PROPPG  

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  Allberson Bruno de Oliveira Dantas 

Cargo 
efetivo 

Prof. do Magistério Superior 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 Coordenação de Pesquisa 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome José Olavo Garantizado da Silva Junior 

Ocupante 
de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de 
afastament

o 

Férias 
Período 

Início: 11/06/2021 

 Fim: 10/07/2021 

Tipo de 
afastament

o 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
Licença 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
Licença 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  Período Início: ____/_____/______ 
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 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 (   ) 

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 

priorida
de 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Acompanhar o e-mail da 

Coordenação de Pesquisa 

(cpq@unilab.edu.br), ficando 

A Dar 
encaminhamento 

3 meses Atividade diária e 
permanente 
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disponível para atender às 
solicitações e tirar dúvidas, 

acompanhando as demandas 

dos projetos, bem como 

coordenar as atividades 

demandadas para a equipe. 

adequado às 
solicitações 
recebidas pela CPQ, 
respondendo ao 
demandante, com 
no máximo 48 horas. 

2º Elaborar, revisar e encaminhar 

os editais, pareceres, 

regimentos, resoluções e 

instruções normativas, 

relacionados à Coordenação de 

Pesquisa. 

 

A Dar 
encaminhamento 
adequado aos 
editais, regimentos e 
resoluções e outros 
manuscritos que 
exigem a expertise 
da CPQ, dentro dos 
prazos 
estabelecidos. 

3 meses Atividade diária e 
permanente 

3º Coordenar as demandas e 

atividades do Programa 

Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) e 

acompanhar e gerenciar os 

editais da Coordenação de 

Pesquisa vigentes. 

A 
 

Cumprir os prazos 
estipulados pelas 
agências de fomento 
visando lançar os 
editais como 
previsto, bem como 
manter atualizados 
todos os dados dos 
bolsistas e suas 
pesquisas junto a 
essas agências 
visando o 
recebimento das 
bolsas previstas. 

3 meses Atividade diária e 
permanente 

4º Coordenar as comissões e 

divisões ligadas à Coordenação 

de Pesquisa, como a Comissão 

Local de Iniciação Científica 

(CLIC), Comissão de Avaliação 

de Projeto de Pesquisa (CAPP), 

Comissão de Ética em Pesquisa 

(CEP), Comissão de Ética em 

Experimentação Animal 

(CEEA), Comitê Externo 

Avaliador. 

 

A Tratar todas as 
necessidades da 
CPQ junto às 
comissões da forma 
mais eficiente 
possível. 

3 meses Atividade diária e 
permanente 

5º Coordenar e acompanhar o 

projeto CT-Infra da FINEP  

 

A Fazer com que os 
encaminhamentos 
para aquisição dos 
equipamentos 
previstos no projeto 
sejam realizados da 
forma mais 
responsiva possível. 

3 meses Atividade diária e 
permanente 

6º Acompanhar os pesquisadores 

da Unilab no Sistema Nacional 

de Gestão do Patrimônio 

Genético (SisGen) e 

acompanhar mais uma vez o e-

mail da Coordenação de 

Pesquisa e a atividade da 

equipe  

 

A Cadastrar todas as 
pesquisas realizadas 
pelos pesquisadores 
da Unilab no 
SISGEN. 

3 meses Atividade diária e 
permanente 

7º Atuar na vice-coordenação da 

Semana Universitária 2020. 
A Participar de todas 

as reuniões da 
SEMUNI, as 
subcomissões em 

01/05 a 15/06  
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que está inserido e 
contribuir com as 
atividades 
propostas. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 19/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação -PROPPG  

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  Pedro Bruno Silva Lemos 

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 Pesquisa 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Allberson Bruno de Oliveira Dantas 

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 
afastament

o 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
afastament

o 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
Licença 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
Licença 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Anexo - Plano de trabalho individual nº 19 (0281278)         SEI 23282.001615/2021-72 / pg. 20



 

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 (   ) 

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 

priorida
de 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Analisar 
documentalmente os 
processos submetidos 

A Realizar a análise 
documental dos 
processos 

3 meses Atividade diária e 
permanente 
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ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unilab 
(CEP/UNILAB) via 
Plataforma Brasil. 

submetidos ao 
CEP/UNILAB em, 
no máximo, cinco 
dias após a 
entrada do 
processo na 
secretaria.  

2º Encaminhar 
protocolos de 
pesquisa com a 
documentação 
aprovada para 
apreciação ética pelos 
membros do 
CEP/UNILAB 

A Encaminhar 
protocolos de 
pesquisa, no 
máximo, dois dias 
após a aprovação 
da documentação. 

3 meses Atividade diária e 
permanente 

3º Elaborar o Relatório 
Semestral acerca do 
funcionamento do 
CEP/UNILAB no 
primeiro semestre de 
2021.  

A Aperfeiçoar o 
modelo de 
Relatório 
Semestral, de 
acordo com as 
exigências e 
regulamentações 
da Comissão 
Nacional de Ética 
em Pesquisa  

1 mês (junho 
de 2021) 

Atividade 
semestral. No início 
de cada semestre, 
o CEP/UNILAB deve 
encaminhar o 
relatório semestral 
para aprovação 
pela Comissão 
Nacional de Ética 
em Pesquisa  
   

4º Suporte administrativo 
às ações do Plano 
Anual de Capacitação 
dos membros do 
CEP/UNILAB   

A Suporte 
administrativo à 
organização e 
execução das duas 
ações do Plano 
Anual de 
Capacitação dos 
membros do 
CEP/UNILAB 

(2021)  

3 meses Atividade 
trimestral. Em 
2021, as ações do 
Plano Anual de 
Capacitação dos 
membros do 
CEP/UNILAB 
ocorrerão com 
frequência 
trimestral. 
Contudo, foram 
previstas duas 
ações para o 
segundo trimestre 
de 2021.  

5º Acompanhamento de 
processos 
administrativos e 
demandas no SEI 
encaminhados à 
Unidade da CPQ 

P Analisar e 
responder às 
demandas e aos 
processos 
encaminhados à 
unidade da CPQ 
no SEI 

3 meses Atividade que será 
realizada, de 
acordo com o 
recebimento de 
demandas. 
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6º Acompanhamento de 
processos 
administrativos e 
demandas no SEI 
encaminhados às 
Unidades da CLIC e do 
CEP/UNILAB 

P Analisar e 
responder às 
demandas e aos 
processos 
encaminhados às 
Unidades da CLIC 
e do CEP/UNILAB 

3 meses Atividade que será 
realizada, de 
acordo com o 
recebimento de 
demandas. 

 Acompanhamento 
das demandas 
encaminhadas para o 
e-mail institucional 
do CEP/UNILAB 
(cep@unilab.edu.br). 

A Otimização no uso 
e no atendimento 
de demandas 
encaminhadas 
para o e-mail 
institucional do 
CEP/UNILAB 
(cep@unilab.edu.b
r) 

3 meses Atividade diária e 
permanente, 
realizada de acordo 
com o recebimento 
de demandas. 

 Acompanhamento 
das demandas 
encaminhadas para o 
e-mail institucional 
da Comissão Local de 
Iniciação Científica da 
UNILAB 
(clic@unilab.edu.br). 

A Otimização no uso 
e no atendimento 
de demandas 
encaminhadas 
para o e-mail 
institucional da 
Comissão Local de 
Iniciação Científica 
da UNILAB 
(clic@unilab.edu.b
r). 

3 meses Atividade diária e 
permanente, 
realizada de acordo 
com o recebimento 
de demandas.  

7º Elaborar atos 
normativos a respeito 
da pesquisa na Unilab 

A Elaboração de 
pareceres e/ou 
resoluções a 
respeito da 
pesquisa em 
âmbito 
institucional, 
conforme 
solicitações da 
Coordenação de 
Pesquisa. 

3 meses Atividade 
permanente e 
realizada de acordo 
com as demandas 
da Coordenação 
de Pesquisa  

8º Agendar reuniões da 
Comissão Local de 
Iniciação Científica 
(CLIC) e do 
CEP/UNILAB, assim 
como enviar as 
respectivas 
convocações.  

A Agendar e 
secretariar as 
reuniões 
ordinárias da 
Comissão Local de 
Iniciação Científica 
(CLIC) e do 
CEP/UNILAB, 
assim como enviar 
as respectivas 
convocações com, 

3 meses Atividade 
permanente e 
realizada de acordo 
com as demandas 
da Coordenação 
de Pesquisa e da 
Coordenação do 
CEP/UNILAB 
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no mínimo, seis 
dias de 
antecedência.  

9º Auxiliar na 
organização da 
Semana Universitária 

A Participar 
efetivamente da 
organização das 
atividades da 
Semana 
Universitária 

2 meses Atividade mantida, 
em decorrência da 
alteração na data 
de realização do 
evento. 

10 Auxiliar na 
coordenação do 
Encontro de Iniciação 
Científica 

A Participar 
efetivamente da 
organização dos 
eventos e da 
apresentação de 
trabalhos no 
Encontro de 
Iniciação Científica 
 

2 meses Atividade mantida, 
em decorrência da 
alteração na data 
de realização do 
evento.  

11 Convidar avaliadores 
para apresentações na 
Semana Universitária 

A Atualizar banco de 
dados de 
avaliadores ad 
hoc, conforme 
demanda de 
trabalhos 
cadastrados no 
Encontro de 
Iniciação Científica 

2 meses Atividade mantida, 
em decorrência da 
alteração na data 
de realização do 
evento 

12 Apoio técnico à 
Comissão de 
Implantação de 
Infraestrutura 
Laboratorial 
Multiusuário de 
Pesquisa da UNILAB 

P Elaborar 
pareceres, 
documentos e 
autuar processos 
no SEI relativos 
aos trabalhos da 
Comissão de 
Implantação de 
Infraestrutura 
Laboratorial 
Multiusuário de 
Pesquisa da 
UNILAB 

3 meses Atividade 
realizada sob 
demanda da 
Comissão de 
Implantação de 
Infraestrutura 
Laboratorial 
Multiusuário de 
Pesquisa da 
UNILAB 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 20/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação -PROPPG  

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  Renato Paiva 

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 Pesquisa 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Allberson Bruno de Oliveira Dantas 

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 
afastament

o 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
afastament

o 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
Licença 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
Licença 

 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 
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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 (   ) 

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 

priorida
de 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1ª Elaborar minutas de 
editais de pesquisa 
relacionados ao Pibic 

P Elaborar as 
minutas dos 
editais 

1 mês Atividade a ser 
realizada como 
processo pré-
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Pibic/Unilab/CNPq
, Pibiti/CNPq e 
BICT/Funcap e 
encaminhar para a 
CLIC. 

lançamento de 
edital de pesquisa  

2ª Emitir declarações de 
participação em 
projetos de pesquisa 

A Emitir as 
declarações com 
no máximo 3 dias 
úteis a contar da 
data de 
recebimento da 
demanda 

3 meses Atividade diária e 
permanente 

3ª Acompanhamento 
das demandas 
encaminhadas para o 
e-mail institucional 
do Pibic/UNILAB 
(pibic@unilab.edu.br
). 

A Responder ou dar 
encaminhamento 
às demandas 
recebidas no e-
mail institucional 
do Pibic/Unilab 
(pibic@unilab.edu
.br). 

3 meses Atividade diária e 
permanente, 
realizada de acordo 
com o recebimento 
das demandas. 

4ª Atualizar informações 
dos projetos no banco 
de dados da pesquisa 

A Atualizar as 
informações 
mediante 
demanda 

3 meses Atividade diária e 
permanente, 
realizada de acordo 
com o recebimento 
das demandas. 

5ª Atualizar as 
informações no site da 
Proppg 

A Atualizar as 
informações no 
site da Proppg 
conforme as 
demandas 

3 meses Atividade diária e 
permanente, 
realizada de acordo 
com o recebimento 
das demandas 

6ª Auxiliar na 
coordenação do 
Encontro de Iniciação 
Científica 

A Homologar 
trabalhos, 
selecionar 
avaliadores e 
distribuir 
avaliações em 
trabalhos 
submetidos ao 
Encontro de 
iniciação Científica 

2 meses  

7ª Auxiliar na 
coordenação dos 
processos de seleção 
de projetos de 
pesquisa do 
Pibic/Pibiti e BICT 

P Lançar edital, 
encaminhar 
projetos para a 
CLIC, divulgar 
resultados e 
receber 
documentação de 
bolsistas 

3 meses Atividade realizada 
conforme 
cronograma de 
cada edital 
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8ª Atualizar API da 
pesquisa que serve 
como fonte de dados 
para os formulários 
da pesquisa e o 
Painel da Pesquisa no 
Portal Unilab em 
Números 

A Manter a base de 
dados atualizada 

3 meses Atividade realizada 
conforme o banco 
de dados da 
pesquisa vai sendo 
atualizado 

9ª Auxiliar na elaboração 
de atos normativos a 
respeito da pesquisa 
na Unilab 

A Assessorar na 
elaboração de 
pareceres e/ou 
resoluções a 
respeito da 
pesquisa em 
âmbito 
institucional, 
conforme 
solicitações da 
Coordenação de 
Pesquisa. 

3 meses Atividade 
permanente e 
realizada de acordo 
com as demandas 
da Coordenação 
de Pesquisa  

10ª Acompanhamento dos 
estagiários da Escola 
Profissionalizante  

 Acompanhar as 
atividades dos 
estagiários da 
Escola 
Profissionalizante 
nas atividades 
atribuídas a eles 

3 meses Atividade semanal 

11ª Auxiliar na 
organização da 
Semana Universitária 

A Participar 
efetivamente da 
organização das 
atividades da 
Semana 
Universitária 

2 meses Atividade mantida, 
em decorrência da 
alteração na data 
de realização do 
evento. 

12ª Auxiliar na 
coordenação do 
Encontro de Iniciação 
Científica 

A Participar 
efetivamente da 
organização dos 
eventos e da 
apresentação de 
trabalhos no 
Encontro de 
Iniciação Científica 
 

2 meses Atividade mantida, 
em decorrência da 
alteração na data 
de realização do 
evento.  

13ª Convidar avaliadores 
para apresentações na 
Semana Universitária 

A Atualizar banco de 
dados de 
avaliadores ad 
hoc, conforme 
demanda de 
trabalhos 

2 meses Atividade mantida, 
em decorrência da 
alteração na data 
de realização do 
evento 
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cadastrados no 
Encontro de 
Iniciação Científica 

14ª Atualizar as 
informações dos 
projetos de pesquisa 
no Sigaa 

A Manter os dados 
referentes aos 
projetos 
cadastrados no 
Módulo de 
Pesquisa do Sigaa 

3 meses Atividade 
permanentes, 
realizada 
conforme 
demanda 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 21/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-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  Vandilberto Pereira Pinto 

Cargo efetivo Professor do Magistério Superior 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 Inovação Tecnológica - CIT 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome José Olavo da Silva Garantizado Junior 

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: ____/_____/______ 

 

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 

Gerenciar as 
atividades do 

Núcleo de 
Inovação 

Tecnológica (NIT) 

A 

Avaliar e 
acompanhar a 
solicitação de 

inventor 
independente 
para adoção 

de invenção na 
forma do art. 
22 da Lei nº 

10.973/2004 e 
do art. 23 do 
Decreto nº 

5.563/ 2005; 
Promover 
eventos de 
difusão do 

conhecimento 
fruto das 

invenções. 

15/05/2021 
a 

31/07/2021 
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2º Estudo de leis e 
documentos 

regulamentatórios 
acerca da Inovação 

Tecnológica, 
Propriedade 
Intelectual, 

Parcerias a fim de 
gerar inovação no 

ambiente 
produtivo e 

Empreendedorismo 

A Realizar leitura 
de legislação 
específica da 

área, com 
especial atenção às 

Literaturas e 
Resoluções 

produzidas por 
outras Instituições 

Federais de Ensino e 
ao Marco Legal 

da Ciência e 
Tecnologia (Lei 

nº 13.243/2016), 
a Emenda 

Constitucional nº 
85/2015, a Lei nº 

10.973/2004 e 
outras 8 leis 

alteradas por 
meio da Lei nº 

13.243/2016 e o 
Decreto nº 
9.283/2018 

(âmbito federal). 

15/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

3º Reuniões semanais 
entre a equipe da 

CIT 

A Participar das 
reuniões da CIT às 

sextas-feiras, com o 
objetivo de discutir 

e atender às 
demandas da 

coordenação, assim 
como debater as 

leituras realizadas e 
a aplicabilidade da 
legislação sobre a 

inovação no âmbito 
da Unilab. 

15/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

4º Despacho e 
supervisão do 

atendimento às 
demandas que 
surjam no SEI - 

Unidades CIT e NIT 

P Responder e/ou 
gerenciar as 
demandas 

recebidas pelas 
unidades CIT e NIT, 

conforme a 
necessidade. 

15/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

5º Estudo de leis e 
documentos 
referentes à 

normatização de 
projetos de ensino, 
pesquisa, extensão 

A Catalogar 
normativas (leis, 

decretos, 
resoluções) e 

literaturas 
produzidas por 

15/05/2021 
a 

23/05/2021 
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e estímulo à 
inovação que não 
se enquadrem na 

Lei no 8.958/94, ou 
seja, projetos 

desenvolvidos sem 
a colaboração de 

Fundações de 
Apoio no âmbito da 

Unilab. 

outras instituições 
federais de ensino a 
respeito de projetos 
desenvolvidos sem 

a assistência de 
Fundações de 

Apoio, de modo a 
aplicar o 

conhecimento 
adquirido à 

realidade da Unilab. 

6º Estudo de 
normativas 
referentes à 

qualificação e à 
avaliação do uso da 

adoção dos 
resultados 

decorrentes de 
atividades e 
projetos de 

pesquisa, enquanto 
diretriz e objetivo a 

ser atendido na 
Política de 

Inovação da Unilab, 
conforme 

estabelecido no 
art. 14 do Decreto 

nº 9.283/2018; 

A Realizar a releitura 
e mapeamento das 

demandas da Unilab 
referente ao 

desenvolvimento de 
projetos de ensino, 
pesquisa, extensão 

e estímulo à 
inovação, de modo 

a elaborar um 
esboço de critérios 

referentes à 
inovação no que 

concerne a adoção 
de resultados. 

24/05/2021 
a 

06/06/2021 

 

7º Estudo de leis e 
demais 

documentos 
referentes à 

extensão 
tecnológica e 
prestação de 

serviços técnicos, 
enquanto diretriz e 

objetivo a ser 
atendido na 
Política de 

Inovação da Unilab, 
conforme 

estabelecido no 
art. 15-A da Lei nº 

10.973/2004; 

A Reunir a equipe 
da Coordenação de 
modo a realizar um 

debate acerca 
das leituras 
realizadas e 

conhecimentos 
adquiridos, visando 

possibilitar a 
adequação 

desses 
conhecimentos à 

realidade da 
Unilab. 

07/06/2021 
a 

20/06/2021 

 

8º Aprofundamento 
do estudo de leis e 
documentos sobre 

diretrizes de 

A Realizar um 
levantamento inicial 

referente aos 
critérios e 

21/06/2021 
a 

04/07/2021 
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compartilhamento 
e permissão de uso 

da infraestrutura 
da Unilab. 

necessidades da 
Unilab acerca do 

compartilhamento 
e permissão de uso 

de sua 
infraestrutura. 

9º Realizar estudo, 
mapeamento de 

necessidades 
quanto à inovação 

e construto da 
Política de 

Inovação da Unilab 

A Propor a criação e 
participar de Grupo 
de Trabalho a fim 

de estruturar e 
elaborar a Política 

de Inovação da 
Unilab. 

17/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

10º Participar das 
reuniões da 
comissão da 

Semana 
Universitária e 

auxiliar nas 
demandas, 
conforme 

necessário. 

A Participar dos 
encontros 

referentes à VII 
Semana 

Universitária da 
Unilab e auxiliar 
efetivamente em 
sua organização. 

15/05/2021 
a 

18/06/2021 

 

11º Buscar e captar 
parcerias e 
estabelecer 

convênios com 
Instituições de 

incentivo e apoio à 
inovação e ao 

empreendedorismo 

A Estabelecer parceria 
com o SEBRAE 

visando o 
oferecimento de 

cursos no âmbito da 
Unilab sobre 
inovação e 

empreendedorismo. 

15/05/2021 
a 

31/07/2021 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 22/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-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  Francisco Olímpio Moura Carneiro 

Cargo efetivo Professor do Magistério Superior 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 Inovação Tecnológica - CIT 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Vandilberto Pereira Pinto 

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: ____/_____/______ 

 

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 

Estudo e 
mapeamento das 
necessidades da 

Unilab envolvendo 
empreendedorismo, 

pré-incubação de 
empresas, 

incubação de 
empresas e 

empresas juniores. 

A 

Leitura de legislação 
específica e diversas 

normativas, assim 
como outras 

literaturas de modo 
a gerar base de 

conhecimento para 
a busca efetiva de 

estratégias e 
parcerias no âmbito 

do 
empreendedorismo 

e incubação de 
empresas na Unilab.  

17/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

2º Estudo de leis e 
documentos 

regulamentatórios 
acerca da Inovação 

Tecnológica, 
Propriedade 
Intelectual, 

Parcerias a fim de 
gerar inovação no 

ambiente produtivo 
e 

Empreendedorismo 

A Realizar leitura 
de legislação 
específica da 

área, com 
especial atenção às 

Literaturas e 
Resoluções 

produzidas por 
outras Instituições 

Federais de Ensino e 
ao Marco Legal 

da Ciência e 
Tecnologia (Lei 

17/05/2021 
a 

31/07/2021 
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nº 13.243/2016), 
a Emenda 

Constitucional nº 
85/2015, a Lei nº 

10.973/2004 e 
outras 8 leis 

alteradas por 
meio da Lei nº 

13.243/2016 e o 
Decreto nº 
9.283/2018 

(âmbito federal). 

3º Reuniões semanais 
entre a equipe da 

CIT 

A Participar das 
reuniões da CIT às 

sextas-feiras, com o 
objetivo de discutir 

e atender às 
demandas da 

coordenação, assim 
como debater as 

leituras realizadas e 
a aplicabilidade da 
legislação sobre a 

inovação no âmbito 
da Unilab. 

17/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

4º Estudo de leis e 
documentos 
referentes à 

normatização de 
projetos de ensino, 

pesquisa, extensão e 
estímulo à inovação 

que não se 
enquadrem na Lei 
no 8.958/94, ou 

seja, projetos 
desenvolvidos sem a 

colaboração de 
Fundações de Apoio 

no âmbito da 
Unilab. 

A Catalogar 
normativas (leis, 

decretos, 
resoluções) e 

literaturas 
produzidas por 

outras instituições 
federais de ensino a 
respeito de projetos 
desenvolvidos sem 

a assistência de 
Fundações de 

Apoio, de modo a 
aplicar o 

conhecimento 
adquirido à 

realidade da Unilab. 

17/05/2021 
a 

23/05/2021 

 

5º Estudo de 
normativas 
referentes à 

qualificação e à 
avaliação do uso da 

adoção dos 
resultados 

decorrentes de 
atividades e projetos 

A Realizar a releitura 
e mapeamento das 

demandas da Unilab 
referente ao 

desenvolvimento de 
projetos de ensino, 
pesquisa, extensão 

e estímulo à 
inovação, de modo 

24/05/2021 
a 

06/06/2021 
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de pesquisa, 
enquanto diretriz e 

objetivo a ser 
atendido na Política 

de Inovação da 
Unilab, conforme 

estabelecido no art. 
14 do Decreto nº 

9.283/2018; 

a elaborar um 
esboço de critérios 

referentes à 
inovação no que 

concerne a adoção 
de resultados. 

6º Estudo de leis e 
demais documentos 

referentes à 
extensão 

tecnológica e 
prestação de 

serviços técnicos, 
enquanto diretriz e 

objetivo a ser 
atendido na Política 

de Inovação da 
Unilab, conforme 

estabelecido no art. 
15-A da Lei nº 
10.973/2004; 

A Reunir a equipe 
da Coordenação de 
modo a realizar um 

debate acerca 
das leituras 
realizadas e 

conhecimentos 
adquiridos, visando 

possibilitar a 
adequação 

desses 
conhecimentos à 

realidade da 
Unilab. 

07/06/2021 
a 

20/06/2021 

 

7º Aprofundamento do 
estudo de leis e 

documentos sobre 
diretrizes de 

compartilhamento 
e permissão de uso 

da infraestrutura 
da Unilab. 

A Realizar um 
levantamento inicial 

referente aos 
critérios e 

necessidades da 
Unilab acerca do 

compartilhamento 
e permissão de uso 

de sua 
infraestrutura. 

21/06/2021 
a 

04/07/2021 

 

8º Realizar estudo, 
mapeamento de 

necessidades 
quanto à inovação e 
construto da Política 

de Inovação da 
Unilab 

A Propor a criação e 
participar de Grupo 
de Trabalho a fim 

de estruturar e 
elaborar a Política 

de Inovação da 
Unilab. 

17/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

9º Auxiliar no 
atendimento às 

demandas da 
Semana 

Universitária, 
conforme 

necessário. 

A Participar de 
reuniões referentes 

à VII Semana 
Universitária da 
Unilab e auxiliar 
efetivamente em 
sua organização. 

17/05/2021 
a 

18/06/2021 

 

10º Buscar e captar 
parcerias e 
estabelecer 

A Estabelecer parceria 
com o SEBRAE 

visando o 

17/05/2021 
a 

31/07/2021 
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convênios com 
Instituições de 

incentivo e apoio à 
inovação e ao 

empreendedorismo 

oferecimento de 
cursos no âmbito da 

Unilab sobre 
inovação e 

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

Plano de Trabalho nº 23/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-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  Brenna Moreira Feitosa 

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 Inovação Tecnológica - CIT 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Vandilberto Pereira Pinto 

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: ____/_____/______ 

 

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 Substituir o 
Coordenador de 

Inovação 
Tecnológica 

A Dar continuidade 
ao calendário de 
atividades e ao 

atendimento das 
demandas da CIT e 

do NIT. 

01/05/2021 
a 

14/05/2021 

 

2º Estudo de leis e 
documentos 

regulamentatórios 
acerca da Inovação 

Tecnológica, 
Propriedade 
Intelectual, 

Parcerias a fim de 
gerar inovação no 

ambiente 
produtivo e 

Empreendedorismo 

A Realizar leitura 
de legislação 
específica da 

área, com 
especial atenção às 

Literaturas e 
Resoluções 

produzidas por 
outras Instituições 

Federais de Ensino e 
ao Marco Legal 

da Ciência e 
Tecnologia (Lei 

nº 13.243/2016), 
a Emenda 

Constitucional nº 
85/2015, a Lei nº 

10.973/2004 e 
outras 8 leis 

alteradas por 
meio da Lei nº 

01/05/2021 
a 

31/07/2021 
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13.243/2016 e o 
Decreto nº 
9.283/2018 

(âmbito federal). 

3º Reuniões semanais 
entre a equipe da 

CIT 

A Participar das 
reuniões da CIT às 

sextas-feiras, com o 
objetivo de discutir 

e atender às 
demandas da 

coordenação, assim 
como debater as 

leituras realizadas e 
a aplicabilidade da 
legislação sobre a 

inovação no âmbito 
da Unilab. 

15/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

4º Acompanhamento 
de processos 
administrativos no 
SEI - unidades CIT e 
NIT 

P Observação diária 
da entrada e saída 
de processos no SEI, 
informando ao 
coordenador sobre 
atualizações e 
surgimentos de 
novas demandas. 

01/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

5º Estudo de leis e 
documentos 
referentes à 

normatização de 
projetos de ensino, 
pesquisa, extensão 

e estímulo à 
inovação que não 
se enquadrem na 

Lei no 8.958/94, ou 
seja, projetos 

desenvolvidos sem 
a colaboração de 

Fundações de 
Apoio no âmbito da 

Unilab. 

A Catalogar 
normativas (leis, 

decretos, 
resoluções) e 

literaturas 
produzidas por 

outras instituições 
federais de ensino a 
respeito de projetos 
desenvolvidos sem 

a assistência de 
Fundações de 

Apoio, de modo a 
aplicar o 

conhecimento 
adquirido à 

realidade da Unilab. 

01/05/2021 
a 

23/05/2021 

 

6º Estudo de 
normativas 
referentes à 

qualificação e à 
avaliação do uso da 

adoção dos 
resultados 

decorrentes de 
atividades e 

A Realizar a releitura 
e mapeamento das 

demandas da Unilab 
referente ao 

desenvolvimento de 
projetos de ensino, 
pesquisa, extensão 

e estímulo à 
inovação, de modo 

24/05/2021 
a 

06/06/2021 
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projetos de 
pesquisa, enquanto 
diretriz e objetivo a 

ser atendido na 
Política de 

Inovação da Unilab, 
conforme 

estabelecido no 
art. 14 do Decreto 

nº 9.283/2018; 

a elaborar um 
esboço de critérios 

referentes à 
inovação no que 

concerne a adoção 
de resultados. 

7º Estudo de leis e 
demais 

documentos 
referentes à 

extensão 
tecnológica e 
prestação de 

serviços técnicos, 
enquanto diretriz e 

objetivo a ser 
atendido na 
Política de 

Inovação da Unilab, 
conforme 

estabelecido no 
art. 15-A da Lei nº 

10.973/2004; 

A Reunir a equipe 
da Coordenação de 
modo a realizar um 

debate acerca 
das leituras 
realizadas e 

conhecimentos 
adquiridos, visando 

possibilitar a 
adequação 

desses 
conhecimentos à 

realidade da 
Unilab. 

07/06/2021 
a 

20/06/2021 

 

8º Aprofundamento 
do estudo de leis e 
documentos sobre 

diretrizes de 
compartilhamento 
e permissão de uso 

da infraestrutura 
da Unilab. 

A Realizar um 
levantamento inicial 

referente aos 
critérios e 

necessidades da 
Unilab acerca do 

compartilhamento 
e permissão de uso 

de sua 
infraestrutura. 

21/06/2021 
a 

04/07/2021 

 

9º Realizar estudo, 
mapeamento de 

necessidades 
quanto à inovação 

e construto da 
Política de 

Inovação da Unilab 

A Propor a criação e 
participar de Grupo 
de Trabalho a fim 

de estruturar e 
elaborar a Política 

de Inovação da 
Unilab. 

17/05/2021 
a 

31/07/2021 

 

10º Participar das 
reuniões da 
comissão da 
VII Semana 

Universitária e 
auxiliar nas 
demandas, 

A Participar dos 
encontros 

referentes à VII 
Semana 

Universitária da 
Unilab e auxiliar 

01/05/2021 
a 

18/06/2021 
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conforme 
necessário. 

efetivamente em 
sua organização. 

11º Dar suporte 
administrativo na 
busca e captação 

por parcerias e 
convênios com 
Instituições de 

incentivo e apoio à 
inovação e ao 

empreendedorismo 

A Prestar auxílio 
administrativo na 

busca de 
estabelecimento de 

parceria com o 
SEBRAE visando o 
oferecimento de 

cursos no âmbito da 
Unilab sobre 
inovação e 

empreendedorismo. 

15/05/2021 
a 

31/07/2021 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 24/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pó-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  CARLOS ALBERTO MUNIZ 

Cargo efetivo TÉCNICO EM ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

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 COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

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: ____/_____/______ 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto (  ) 

Revezamento (  x ) 
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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 Representar a Coordenação de 
Pós-Graduação (CPG) ou fazê-
la representar em 
eventos ligados às atividades 
de pós-graduação, no âmbito 
da Unilab, ou fora dela, seja 
em nível nacional ou 
internacional, ou quando 
solicitado pelo (a) Pró-Reitor 
(a); 
 

A Representar 
a unidade 

3 meses  

2º Planejar e traçar as diretrizes 
necessárias para consecução 
dos objetivos e as metas 
estipuladas para a pós-
graduação da Unilab; 
 

A 
 

Analisar 
dados 

3 meses  

3º Elaborar relatórios, pareceres, 
programas e projetos 
pertencentes à atividade da 
pós- 
graduação; 

P Emitir 
documento 
com 
celeridade 

Por demanda  

4º Proceder a análise técnica e 
emitir parecer em relação a 
propostas de criação de 
novos cursos lato sensu e 
stricto sensu e solicitar a 
aprovação no conselho 
competente 

P Emitir 
documento 
com 
celeridade 

Por demanda  
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quando se fizer necessário; 

5º Orientar as coordenações dos 
cursos de pós-graduação e 
seus colegiados na 
condução, acompanhamento e 
desenvolvimento do ensino e 
da pesquisa e da pós- 
graduação; 

P Acompanhar 
e orientar 
ações 

3 meses  

6º Assessorar e supervisionar as 
ações e procedimentos dos 
cursos de pós- 
graduação lato sensu e stricto 
sensu, presenciais e a 
distância; 

P Acompanhar 
e orientar 
ações 

3 meses  

7º Emitir parecer técnico sobre a 
validade dos títulos adquiridos 
pelos Servidores 
Técnicos-Administrativos em 
Educação provenientes da 
conclusão de cursos de pós- 
graduação lato sensu e stricto 
sensu, para fins de concessão 
de incentivo à qualificação 
normatizada pela Lei nº 
11.091/2005 e pelo Decreto nº 
5.824/2006. 

P Emitir 
documento 
com 
celeridade 

3 meses  

8º Analisar documentação e 
homologar despachos 
autorizando a emissão de 
certificados dos discentes que 
concluírem cursos pós-
graduação lato sensu, bem 
como a 
emissão de diplomas dos 
alunos(as) concluintes dos 
cursos de pós-graduação 
stricto 
sensu; 

P Emitir 
documento 
com 
celeridade 

Por demanda  

9º Realizar análise técnica e 
emitir parecer referente a 
solicitações de reformulação 
ou extinção de cursos ou 
suspensão da oferta de vagas e 
encaminhar para apreciação 
do 
Consepe 

P Emitir 
documento 
com 
celeridade 

3 meses  

10 Analisar relatórios finais dos 
cursos lato sensu e 
encaminhar para apreciação 
do 
Consepe 

P Emitir 
documento 
com 
celeridade 

Por demanda  
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11 Elaborar Relatório de Gestão 
anualmente e submetê-lo à 
apreciação da Pró- 
Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPPG); 

A Enviar 
relatório no 
prazo 

Editar 
parcialmente 
ao longo do 
trimestre 

 

12 Conferir, analisar e tramitar 
todos os processos cujas 
pautas estejam relacionadas às 
atividades desenvolvidas no 
âmbito de competência da 
coordenação de pós-
graduação 

A Dar 
celeridade a 
tramitação 

Por demanda  

13 Auxiliar os Coordenadores dos 
Programas de Pós-Graduação 
na criação, elaboração 
e acompanhamento de 
políticas institucionais da 
UNILAB voltadas para os 
egressos dos 
cursos de Pós-Graduação; 

A Acompanhar 
ações 

3 meses  

14 Analisar o preenchimento dos 
relatórios elaborados pelos 
programas de pós- 
graduação e sugerindo 
adequações ou a homologação 
da PROPPG 

P Acompanhar 
e analisar 
relatórios 

Por demanda  

15 Ser representante institucional 
nas plataformas dos órgãos de 
fomento ou Fundações 
de Amparo à pesquisa, quando 
designado(a) pelo Pró-
Reitor(a); 

A Realizar 
procediment
os no prazo 

3 meses  

16 Coordenar a execução de 
convênios celebrados com 
entre outras entidades visando 
direta e especificamente ao 
apoio à Pós-Graduação e ao 
seu desenvolvimento na 
Unilab, 
por meio de projetos de 
institucionais; 

A Acompanhar 
execução de 
convênios 

3 meses  

17 Auxiliar o (a) Pró-Reitor (a) na 
execução dos recursos 
financeiros recebidos pela 
PROPPG; 

P Supervisiona
r execução 
no prazo 

3 meses  

18 Instituir as comissões de apoio 
a Pós-Graduação por tempo 
determinado; 

P Concluir 
objetivo da 
comissão 

Por demanda  

19 Incentivar e proporcionar 
estrutura para a construção de 
Banco de Dados para 
otimizar o mapeamento, 
atualização e análise das 

A Capacitar 
equipe para 
mapear 
banco de 
dados 

Por demanda  
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informações da Pós-
Graduação; 

20 Desempenhar outras 
atribuições não especificadas 
nesta norma, mas inerente ao 
cargo, de acordo com a 
legislação vigente. 

A Atender 
demandas 

Por demanda  

21 Coordenar a subcomissão de 
transmissão da VII Semana 
Universitária, responsável pela 
transmissão do evento, criação 
de tutoriais e treinamento de 
monitores virtuais 

A Coordenar  e 
executar 
procediment
os de criação 
de tutoriais, 
preparar 
capacitação 
de 
monitores e 
criação de 
salas de 
transmissão 

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

Plano de Trabalho nº 25/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-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 DO SOCORRO MAIA SILVA 

Cargo efetivo PEDAGOGO/ÁREA 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 PÓS-GRADUAÇÃO  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome CARLOS ALBERTO MUNIZ 

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 
2ª parcela (2020) 

Período 
Início: 24/05/021 

 Fim: 02/06/2021 

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 

Leitura e análise dos 
Relatórios do Coleta 
Capes enviados pelos 
Coordenadores de 
cursos de mestrado à 
Proppg. 

A Analisar Relatórios 
conforme prazo 
estipulado no 
calendário da Capes - 
Portaria CAPES nº 63, 
de 16 de Abril de 
2021. 
 

 
Até 
31/05/2021 

A análise de 
Relatório está 
condicionada ao 
envio do documento 
em tempo hábil 
pelas Coordenações 
de curso. 

2º. Acompanhamento dos 
processos stricto 
sensu através do SEI 
 

P Responder demandas 
técnicas 
apresentadas por 
meio de processos 
SEI: consultas, 
solicitação de 
informação ou 
esclarecimento e 
tramitação de 
documentos 
normativos. 

Demanda 
contínua 

 

3º Calendário Acadêmico 
stricto sensu - ano 
letivo 2021 

P Apoio técnico na 
elaboração e 
tramitação processual 
de minutas de 
calendário acadêmico 
da pós-graduação 
stricto sensu 2021 

Maio  

4º Propostas de criação 
de cursos novos 
(APCN) 

P Tramitação dos 
Processos SEI de 
avaliação de 
propostas de criação 
de cursos novos 
(APCN) de modo ágil 
com base base nos 
critérios definidos 
pela Capes. 

Conforme 
prazos de 
calendário da 
Capes ou 
demanda 
contínua 
apresentada 
pelas Unidades 
Acadêmicas da 
Unilab 

Esse tipo de Processo 
pode ocorrer em 
fluxo contínuo 
durante o ano. 
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5º Acompanhar a 
divulgação de 
orientações de 
regulamentos da 
Capes relativos à Pós-
Graduação stricto 
Sensu (Ofícios, 
Portarias Normativas, 
Relatórios) 

A Contribuir para a 
manutenção e 
atualização dos 
registros e 
orientações emitidas 
pela CPG às 
Coordenações de 
Curso de mestrado 

Demanda 
contínua 

 

6º 
 

Elaboração de 
modelos de 
documentos de fluxo 
processual – SEI 
(Resolução, parecer e 
outros) 

A Elaborar ou revisar 
modelos de 
documento de 
tramitação e 
aprovação de pautas 
de interesse da pós-
graduação stricto 
sensu junto aos 
Conselhos. 

Mensal  

7º Acompanhamento das 
demandas de pós-
graduação 
encaminhadas para o 
e-mail institucional 

A Otimização no 
atendimento e envio 
de resposta às 
demandas 
encaminhadas para o 
e-mail institucional. 

Mensal Atividade diária e 
contínua. 

8º Participação em 
reuniões da Proppg e 
da Coordenação de 
pós-graduação (CPG) 

A Participação e 
suporte técnico nas 
reuniões de interesse 
da pós-graduação 
stricto sensu, 
colaborando nas 
ações de 
planejamento das 
atividades e tomadas 
de decisão. 

Sob demanda  

9º Acompanhamento de 
atividades dos cursos 
de mestrado no SIGAA 

A Realizar diagnóstico 
de desempenho dos 
cursos/programas 
referentes ao período 
letivo 2020.2 através 
dos relatórios do 
SIGAA. 

junho  
 
 
 
 
 
 

10º Fluxo processual no 
SEI 

A Aperfeiçoamento dos 
fluxos, trâmites 
processuais da pós-
graduação stricto 
sensu no SEI 

Mensal  

11º Elaboração / 
atualização de Bases 
de Conhecimento dos 
Processo SEI 

A Atualização das Bases 
de Conhecimento 
conforme atualização 
de instrução de 
processos pela SODS 
e/ou necessidade de 
de adequação dos 
cursos visando 
otimizar o tempo de 
tramitação. 

Bimestre (maio 
e junho) 

 

12º Autoavaliação dos 
cursos de pós-
graduação 

A Dar suporte técnico 
às coordenações na 
implementação e/ou 
aprimoramento do 
processo de 
autoavaliação dos 
cursos/programas. 

Trimestre 
(maio a julho) 
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13° Acompanhamento de 
egressos 

A Subsidiar as 
coordenações no 
delineamento da 
atividade de 
acompanhamento de 
egressos dos 
cursos/programas. 

Trimestre 
(maio a julho) 

 

14º Elaboração de 
documentos 
normativos e 
orientações técnicas 

P/A Elaboração de notas, 
despachos e 
pareceres técnicos 
para responder ou 
subsidiar dúvidas 
inerentes às 
atividades da pós-
graduação. 

Demanda 
contínua 

 

15º Atendimento às 
secretarias e 
coordenações de 
curso 

A Subsidiar e orientar 
as coordenações e 
secretarias dos cursos 
na instrução e 
tramitação de 
processos e envio de 
demandas específicas 

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

Plano de Trabalho nº 26/2021 – Unidade Máxima: PROPPG  

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  GLÓRIA KALINA MOREIRA ROSA 

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  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome CARLOS ALBERTO MUNIZ 

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 TRATAMENTO DE SAÚDE DO 
SERVIDOR Período 

Início: 20/05/2021 

 Fim: 09/06/2021 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
REFERENTE FÉRIAS DE 2020 

Período 
Início: 12/07/2021 

 Fim: 10/08/2021 

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 

Análise de 
títulos 
obtidos por 
Servidores 
Técnicos em 
Educação - 
Certificado 
em nível de 
Especialização 
e Diplomas 
em nível de 
Mestrado e 
Doutorado 
para subsidiar 
parecer 
técnico da 
SGP para fins 
de conceder 
incentivo  à 
qualificação   
 

 
P 

 
Analisar 02 

processos p/ 
dia 

 
Por 

demanda 

 

 
2º 

Emitir 
despacho de 
deferimento 
ou 
indeferimento 
referente a 
solicitação de 
concessão ao 

 
 

P 

 
 

Emitir 02 
despachos p/ 

dia 

 
 

Por 
Demanda 
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incentivo à 
qualificação 
dos 
Servidores 
Técnicos em 
Educação 

 
3º 

Análise de 
Processos de 
solicitação de 
emissão de 
certificados 
provenientes 
dos cursos de 
Pós-
Graduação 
lato sensu 
ofertados 
pela Unilab 

 
P 

 
Analisar 05 
processos 
em 03 dias 

 
 

3 meses 

 

 
4º 

Emissão de 
despachos de 
deferimento 
ou 
indeferimento 
referentes 
aos processos 
de solicitação 
de emissão de 
certificados 
dos cursos de 
Pós-
Graduação 
lato sensu 
 

 
 

P 

 
 

Emitir 05 
despachos 
em 03 dias 

 
 
 

3 meses 

 

 
5º 

Análise de 
Processos de 
solicitação de 
emissão de 
diplomas  
oriundos dos 
cursos de Pós-
Graduação 
stricto  sensu 
ofertados 
pela Unilab 
 

 
P 

 
Analisar 05 
processos 
em 03 dias 

 
3 meses 

 

 
6º 

Emissão de 
despachos de 
deferimento 
ou 
indeferimento 
referentes 

 
P 

 
Emitir 05 

despachos 
em 03 dias 

dia 

 
3 meses 
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aos processos 
de solicitação 
de emissão de 
diplomas  dos 
cursos de Pós-
Graduação 
stricto sensu 
 
 

 
7º 

Análise de 
dados, 
informações e 
relatórios 
referentes 
aos discentes 
dos cursos de 
Pós-
Graduação 
lato sensu e 
stricto sensu 
ofertados 
pela Unilab 

 
 

P/A 

 
 

Analisar 01 
turma p/ 
semana 

 
 

3 meses 

 

 
 
 

8º 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação e 
Validação de 
Trabalhos 
submetidos a 
Semana 
Universitária 
no Encontro 
de Pós-
Graduação 

 
 
 
 

A 

 
 

Analisar 10 
trabalhos p/ 

semana 

 
 
 

15 dias 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 27/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pó-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 RAFAELLE LEITE DE SOUSA 

Cargo efetivo ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

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 PÓS-GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome CARLOS ALBERTO MUNIZ 

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). 
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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: ____/_____/______ 

  

      

 PLANEJAMENTO INTERNO 

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 
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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 
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1º 

Acompanhamento 

dos trâmites 

referentes à 

atualização do 

projeto pedagógico 

do cursos de 

Especialização em 

Gestão Pública e 

Gestão em Saúde 

  

Pesquisa de 

documentos junto à 

coordenação, 

elaboração de 

despachos e análise 

de documentos. 

P/A Disponibilização 

de documentos 

com conteúdo 

atualizado dos dois 

cursos de 

especialização 

01/06/2021  

2º  Acompanhar os 

processos de 

implementação dos 

cursos de 

especialização  

verificar páginas 

dos cursos, do 

MEC e o SIGAA  

A Cumprimento dos 

procedimentos 

padrão para a 

realização de 

atividades de 

cursos 

atividade 

contínua/ 

prazo 

indeterminado 

. 

3º Auxiliar as 

coordenações de 

curso no processo 

de elaboração do 

Regimento Interno e 

atualização dos 

Regimentos já 

aprovados  

Participação em 

reuniões 

P/A Padronização dos 

regulamentos dos 

cursos de 

especialização, 

conforme os 

regulamentos 

gerais da Unilab 

03/06/2021   

4º Atualização do 

Regimento Geral da 

Pós-graduação lato 

sensu 

edição de 

documento. 

A Adequar às 

necessidades 

atuais 

04/06/2021  
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5º Apoiar a 

realização da 

Semana 

Universitária 

(validação de 

trabalhos) 

participação em 

reuniões 

A realização da 

semana 

universitária 

até a 

realização do 

evento 
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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

Despacho SGP 0285212         SEI 23282.001615/2021-72 / pg. 63

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 14:45, 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 0285212 e o código CRC EE28A366.
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