
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 01/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação 

Nome do servidor: JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

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

Aumentar, de 04 
para 06 reuniões 
semanais, para 
tratativas internas 
na UNILAB sobre 
pesquisa, inovação 
tecnológica e Pós-
Graduação 

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

1.PROPPG  realizou 
reuniões com Direções 
dos Institutos, 
Coordenações dos cursos 
de pós-Graduação para o 
atendimento da 
demanda. 
 

 

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

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

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

1.Semanalmente, todas às 
segundas-feiras, a gestão 
da PROPPG se reúne com 
a Coordenação de 
Pesquisa, Coordenação de 
Pós-Graduação e 
Coordenação de inovação 
Tecnológica, para fazer 
avaliação das atividades 
realizadas na semana 
anterior e traçar o 
planejamento das ações 
na semana em curso, 
possibilitando que as 
tramitações processuais 
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tenham sido aceleradas 
em 1 dia. 

3 Articular ações 
para o 
desenvolvimento 
de parcerias, 
acordos, convênios 
nacionais e 
internacionais no 
âmbito na pesquisa 
e pós-graduação 

Articular a 
formalização de  
02 acordos de 
cooperação (ou 
convênios) com 
instituições 
públicas ou 
privadas para 
ações de inovação 
tecnológica na 
UNILAB 
 

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

1.A PROPPG  participou 
do processo de convênio 
do Instituto de Bolsas de 
Moçambique, a 
Renovação do Termo de 
Cooperação da parceria 
UNILAB/Enel e iniciou 
tratativas para o Acordo 
de Cooperação 
UNiLAB/SEDUC para o 
ProfMat. 

 

4 Coordenar a 
Comissão de 
Organização da 
Semana 
universitária da 
UNILAB 2021 

Acelerar, em até 
01 dia, a 
execução das 
tomadas de 
decisões da 
Comissão da 
Semana 
Universitária 

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

1. O prazo para a 
conclusão dos trabalhos 
da comissão foi ampliado, 
em virtude da mudança 
de data do evento para 
junho. 
2.Foram realizadas 
reuniões semanais, sob a 
presidência da PROPPG, 
para que o andamento 
das ações da Semana 
Universitária sejam 
atendidas. 

 

5 Acompanhamento 
e deliberação de 
processos sobre 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 
Inovação 
Tecnológica via SEI 

Aumentar a 
quantidade de 
despachos diários 
para tramitação de 
processos via SEI 
sobre pesquisa, 
inovação e Pós-
graduação, que 
comumente são 8 
por dia, para 10 
despachos.. 

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

1.Os Despachos sobre 
processos que envolvem 
Pesquisa, Pós-Graduação 
e inovação foram 
tramitados com 
atendimento da meta de 
10 por semana, 
aumentando o fluxo 
processual e as tomadas 
de decisão. 

 

6 Articulação de 
atividades da Pós-
Graduação na 
UNILAB 

Realizar 02 
reuniões semanais 
virtuais sobre pós-
graduação com 
coordenadores dos 
cursos e/ou 
demais setores da 
universidade. . 

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

1.Semanalmente, foram 
realizadas duas reuniões 
com coordenações dos 
cursos de pós-graduação 
(lato e stricto sensu), a 
fim de tratar de questões 
inerentes à pós-
graduação, em especial, 
calendário acadêmico, 
editais de seleção e bolsas 
dos programas. 

 

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

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

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

1.Os processos do 
Consepe pelos quais a 
relatoria foi atribuída para 
a Gestão da PROPPG, 
como membro do órgão 
colegiado, foram 
acelerados em até 02 dias 
úteis para a resposta à 
SODS, otimizando o fluxo 
processual. 

 

8 Desenvolver e 
acompanhar 
ações 
pertinentes aos 

Analisar e retornar 
os Coletas Capes às 
Coordenações de 
Pós-Graduação, 

(x ) Meta 
atendida no 
prazo. 

1. A gestão da PROPPG 
está acompanhando as 
solicitações da 
coordenações dos 
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processos de 
regulação e 
avaliação dos 
cursos de Pós-
Graduação 
Stricto Sensu 
junto ao MEC e à 
CAPES 

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

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

Programas de Pós-
Graduação junto à 
Plataforma Sucupira e à 
Plataforma de SBCA. 
2.A Capes  prorrogou a 
entrega do coleta Capes 
para junho de 2021. 

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

Aumentar de 01 
para 02 as  
reuniões 
semanais 
(virtuais ou 
presenciais) com 
agentes externos 
para tratativas 
de pesquisa, 
inovação 
tecnológica e 
pós-graduação 

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

1. A Gestão da Proppg 
desenvolveu um agenda 
externa para tratar de 
assuntos relacionados à 
Pós-Graduação  com a 
FUNCAP, SEBRAE, FIEC e 
NINNA HUB, UFC e UFCA.  

 

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

Aumentar a 
quantidade de 
análises técnicas 
processuais e 
pareceres sobre 
pesquisa, 
inovação 
tecnológica e 
pós-graduação, 
que comumente 
são de 02 
processos 
semanais, para 
04 processos que 
irão tramitar na 
CPPG  

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

1.A gestão da PROPPG, na 
condição de Presidência 
da Câmara de Pesquisa e 
Pós-Graduação, atendeu a 
meta de 04 processos em 
tramitação na CPPG.  

 

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

Realizar 01 
reunião semanal 
para 
atendimento de 
ações para 
criação do 
Centro de 
Inovação 
Tecnológica e 
Negócios 

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

 1.Por conta das 
questões orçamentárias 
e a não aprovação da 
LOA, as tratativas para 
criação e implantação 
do Centro de inovação 
tecnológica e negócios 
foram interrompidas. 
Entretanto, a gestão 
superior da UNILAB já 
concedeu espaço no 
campus da Autoras para 
o funcionamento. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade PROPPG 

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
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Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  01/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor José Olavo da
Silva Garantizado Júnior, conforme relatório,  documento 0272925.
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O relatório é coerente e representa de fato a realização de todas as metas in oculis.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 04/05/2021, às 16:11, 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 0273321 e o código CRC C190CD5F.

Referência: Processo nº 23282.001615/2021-72 SEI nº 0273321
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 02/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação 

Nome do servidor: PATRICIO TRAJANO ROCHA 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1 Acompanhamento 
e leitura de emails  

Otimização no 

uso dos emails 

da PróReitoria 

de Pesquisa e 

Pós graduação 

da Semana 

Universitária e 

da Câmara de 

Pesquisa e Pós 

graduação 

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

1. Rotina diária de 
visualização de e-mails. 

 

2 Substituir a chefe 

de secretaria nas 

ausências Realizar as 
atividades nas  
ausências da 
chefe de 
secretária.  

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

1.Organização de 
tarefas diárias; 
2. Criação de rotina 
para as atividades 
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3 Emissão folhas de 
pagamento 
mestrados 

Emissão das 

folhas para 

pagamento  

dos bolsistas de 
mestrado e 
envio às outras 
unidades  

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

1.Existência de modelo 
de folha de pagamento 
que facilita e agiliza o 
preenchimento 

 

4 Acompanhamento 
e atualização do 
orçamento da 
PROPPG 

Atualização das 

planilhas de 

acompanhamen

to mediante 

manejo do 

recurso 

disponibilizado 

e executado 

pela PROPPG 

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

1.Existênia de planilha 
anual para alimentação 
das informações de 
acordo com execução  

 

5 Abertura de 

processos, emissão 

de ofícios e envio de 

folhas de 

pagamento dos 

mestrados e 

Iniciação  

Científica 

Otimização na 
tramitação dos 
processos no SEI 
das unidades 
Proppg 

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

1.Existência de modelos 
de ofício e folhas de 
pagamento, facilitando 
o preenchimento e 
agilizando o processo. 

 

6 Recebimento 
frequências 
bolsistas de 
mestrado 

Recebimento e 
análise das 
frequencias dos 
bolsistas de 
mestrado e que 
irão gerá as 
folhas de 
pagamento 

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

1.Rotina diária de 
acompanhamento de e-
mail. 

 

7 Elaboração 

relatório prestação 

de contas recurso  

PROAP 

Após execução 

do recurso do 

PROAP no  

exercício 

anterior, deve-

se elaborar o 

relatório para 

envio à  

CAPES 

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

O relatório foi enviado 

dentro do prazo 

estipulado pela Capes, 

porém, haverá a 

necessidade de 

elaborar um relatório 

único dos anos de 2019 

e 2020 tendo em vista 

tratar-se de um único 

TED.   

1.  

 

8 Acompanhamento 
e cobrança de 
prestação de contas 

Solicitação de 

envio da 

(x ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Existência de planilha 
com as solicitações e 
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solicitantes recurso 
proap 

prestação de 

contas  

(relatório e  

comprovante de 
execução do 
recurso) 

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

acompanhamento do 
processo. 

9 Atualização dos 

dados de 

acompanhamento 

dos bolsistas da 

pós-graduação 

Atualização da 
planilha dos 
bolsistas de 
mestrado. 

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

A atualização ocorre a 
medida que há 
mudanças de bolsistas 
em planilha existente. 

 

10 Atualização do  

Manual de  

Utilização do  

Recurso do  

PROAP 

Atualização do 
manual que 
orienta a 
execução do 
recurso junto 
aos mestrados 

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

 Não houve 
necessidade de 
atualização. 

 Participar das 
reuniões como 
agente de compras  
 Participação nas 

atividades da 
dos agente de 
compras 

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

 Não ocorreram 

reuniões 

 VII Semana  

Universitária  

EDIÇÃO 2020 

Dar apoio 

administrativo 

nas reuniões de 

planejamento, 

organização e 

nas demais 

atividades do 

evento, quando  

substitui a 
secretaria da 
comissão 

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

Realização de reuniões 
semanais, produção de 
atas, convocação de 
reuniões e etc. 

 

 Câmara de Pesquisa 
e Pós graduação 

Auxiliar nas 

reuniões de 

planejamento, 

organização e 

nas demais 

atividades 

referentes à  

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

Realização de reuniões 
semanais, produção de 
atas, convocação de 
reuniões e etc. 
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Câmara de 
Pesquisa e 
Pósgraduação, 
incluindo 
acompanhar o 
e-mail e os 
processos no 
SEI, quando 
substituir a 
secretária 

(  ) Meta 
não 
atendida 

 Membro da 
comissão de 
implantação de 
infra estrutura 
laboratorial 

Apoio nas 
atividades da 
comissão de 
implantação de 
infraestrutura 
laboratorial 
multiusuário de 
pesquisa 

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

Participação nas 
reuniões da comissão  

 

 

 

Plano de Trabalho nº 02/2021 Unidade Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Nome da chefia imediata José Olavo da Silva Garantizado Júnior 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Anexo - Relatório de atividade -Plano de trabalho nº 02 (0274180)         SEI 23282.001615/2021-72 / pg. 10



O servidor desempenhou suas atividades nos últimos três meses, com eficiência, cumprindo as metas 
inicialmente definidas. Destaca-se a celeridade nos fluxos processuais e no desenvolvimento dos relatórios 
para serem enviados para Capes. Além disso, trabalhou-se no melhoramento dos fluxos processuais de 
bolsas e na portaria de prorrogação de bolsas Unilab na pandemia, atividades urgentes que não foram 
apresentadas no plano, mas que foram executadas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 03/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação 

Nome do servidor: FRANCISCA SIDMA FERREIRA DE SOUZA 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever 

resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 

não seja cumprida. 

 

Observação: 

Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 

expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 

repartição (Lei nº 8.112/1990). 

 

Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 

prioridade 
Atividade Meta Resultado 

Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 

resultado indicado 

Caso a meta não tenha 

sido cumprida, descreva 

o que é considerado, na 

sua percepção, para que 

a meta seja alcançada. 

1 VII Semana 

Universitária 

EDIÇÃO 2020 

 

Dar apoio 

administrativo 

nas reuniões de 

planejamento, 

organização e 

nas demais 

atividades do 

evento. 

( X  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

1. Prazo para a conclusão 

dos trabalhos da comissão 

foi ampliado, em virtude 

da mudança de data do 

evento para junho. 

2.O apoio administrativo 

está sendo dado 

semanalmente, devido as 

reuniões serem semanais. 
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2 Câmara de 

Pesquisa e Pós-

graduação 

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 

( x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

1.As atividades da Câmara 

de Pesquisa e Pós-

graduação estão sendo 

resolvidas e/ou atendidas 

conforme são recebidas. 

 

3 Processos no SEI Otimização na 

tramitação dos 

processos no SEI 

das unidades 

Proppg, 

Secproppg e 

CPPG 

 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

1.A logística de 

tramitação de processos 

no SEI está fluindo 

consideravelmente bem. 

2.Desde o início de abril 

os processos são 

analisados e despachados 

duas vezes por semana, 

ou caso seja considerado 

de urgência, são 

tramitados o mais rápido 

possível. 

 

4 Leitura de e-

mails 
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. 

( x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

1.São destinados dois 

horários por dia (manhã e 

tarde) para leitura e 

resposta aos e-mails, 

assim os e-mails são 

respondidos todos os dias 

e de forma rápida. 

 

5 Gestão da 

informação 

Otimização no 

uso das 

informações 

recebidas e 

enviadas no 

âmbito da Pró-

Reitoria. 

(x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

1.As informações estão 

sendo recebidas e geridas, 

conforme a 

especificidade.  

 

6 Despacho de 

documentos 

com a chefia 

Otimização do 

procedimento de 

despacho dos 

documentos e 

(x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

1.Desde o início de abril 

os despachos com a 

chefia acontecem duas 

vezes por semana, ou 

caso seja considerado 
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processos com a 

chefia imediata. 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

demanda de urgência, são 

despachadas o mais 

rápido possível. 

7 Fluxos 

processuais 

Aperfeiçoamento 

dos fluxos e 

trâmites 

processuais na 

Secretaria da 

Proppg. 

(   ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( x ) Meta 

não atendida 

 1.A secretaria está com 

um volume intenso de 

demandas da VII 

Semana Universitária o 

que interfere na 

continuidade do 

processo de 

mapeamento dos fluxos 

e trâmites processuais. 

8 Apoio à 

comissões 

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 

(x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não atendida 

1. Prazo para a conclusão 

dos trabalhos da comissão 

foi prorrogado até 

junho/2021. 

2.O apoio administrativo 

está sendo dado, 

conforme demanda. 

 

9 Apoio à 

comissões 

Apoio 

administrativo 

nas atividades da 

comissão de 

implantação de 

infraestrutura 

laboratorial 

multiusuário de 

pesquisa 

(  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( X  ) Meta 

não atendida 

 1.As últimas reuniões 

tiveram o apoio 

administrativo da 

Coordenação de 

Pesquisa e não pela 

Secretaria. 

10 Apoio às 

coordenações 

Apoiar/auxiliar 

as coordenações 

no que se refere-

se às demandas 

administrativas 

( x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não atendida 

1.O atendimento às 

demandas das 

coordenações estão 

sendo atendidas, 

conforme são recebidas e 

de acordo com a 

prioridade. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 03/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Nome da chefia imediata OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 

definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 

ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 

do desempenho das atividades. 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 

usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 

repartição (Lei nº 8.112/1990). 

   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

A servidora desempenhou suas atividades de forma a tentar atingir as metas estabelecidas no plano de 

trabalho inicialmente traçado. O volume de processos nos últimos três meses foi intenso, por conta dos 

processos seletivos da Pós-graduação, Sessões da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e demandas da 

Semana universitária. Apesar disso, as tramitações ocorreram dentro dos prazos apresentados e com 

eficiência. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 05/2021  Unidade: Coordenação de Pesquisa/PROPPG  

Nome do servidor: ELMA JANNIER  

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1 Analisar 
documentalmente 
os processos 
submetidos à 
Comissão 
Permanente de 
Avaliação de 
Projetos (CAPP). 

Realizar a análise 
documental dos 
processos 
submetidos à CAP 
em, no máximo, 
seis dias após a 
entrada do 
processo na 
secretaria.  

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

Atividade diária realizada 
de acordo com o prazo 
estabelecido e conforme 
o recebimento de 
demandas. 

 

2 Encaminhar 
projetos  de 
pesquisa com a 
documentação 
aprovada para 
apreciação pelos 
membros da CAPP 

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

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

Atividade diária realizada 
de acordo com o prazo 
estabelecido e conforme 
o recebimento de 
demandas.  

 

3 Elaborar o 
Relatório 
Semestral acerca 
do funcionamento 
do Fluxo Contínuo 

Aperfeiçoar o 
modelo de 
Relatório 
Semestral, de 
acordo com as 

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

O Relatório Semestral 
acerca do funcionamento 
do Fluxo Contínuo no 
segundo semestre de 
2020 foi elaborado no 
prazo estabelecido. 
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no segundo 
semestre de 2020.  

exigências e da 
CAPP.  

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

7 Acompanhamento 
das demandas 
encaminhadas 
para o e-mail 
institucional do 
Fluxo Contínuo 
(pesquisafluxocont
inuo@unilab.edu.b
r). 

Otimização no uso 
e no atendimento 
de demandas 
encaminhadas 
para o e-mail 
institucional do 
Fluxo Contínuo 
(pesquisafluxocont
inuo@unilab.edu.b
r) 

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

Atendimento das 
demandas de acordo com 
a ordem de prioridade ou 
mediante a ordem de 
recebimento. 

 

9 Elaborar e/ou 
revisar pareceres e 
resoluções, 
conforme 
solicitações da 
Coordenação de 
Pesquisa. 

Padronizar a 
elaboração de 
pareceres e/ou 
resoluções, 
conforme 
solicitações da 
Coordenação de 
Pesquisa. 

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

A elaboração ou revisão 
de documentos oficiais foi 
realizada de acordo com 
as demandas 
encaminhadas à 
Coordenação de Pesquisa. 

 

10 Agendar reuniões 
da Comissão de 
Avaliação de 
Projetos de 
Pesquisa (CAPP), 
assim como enviar 
as respectivas 
convocações.  

Agendar reuniões 
da Comissão de 
Avaliação de 
Projetos de 
Pesquisa (CAPP), 
assim como enviar 
as respectivas 
convocações, com 
no mínimo seis 
dias de 
antecedência. 

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

Atividade mensal e  
realizada de acordo com o 
prazo estabelecido, bem 
como conforme as 
demandas de 
agendamento de reuniões 
recebidas. 

 

11 Auxiliar na 
organização da 
Semana 
Universitária 

Participar 
efetivamente da 
organização das 
atividades da 
Semana 
Universitária 

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

O prazo para a conclusão 
das atividades 
relacionadas à 
organização das 
atividades da Semana 
Universitária 
foi ampliado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a participação na 
organização das 
atividades encontra-se em 
andamento. 

 

12 Auxiliar na 
coordenação do 
Encontro de 
Iniciação Científica 

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

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

O prazo para a conclusão 
das atividades 
relacionadas organização 
dos eventos e da 
apresentação de 
trabalhos no Encontro de 
Iniciação Científica 
foi ampliado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a participação na 
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organização das 
atividades do referido 
evento encontra-se em 
andamento. 

13 Convidar 
avaliadores 
para 
apresentações 
na Semana 
Universitária 

Criar e atualizar 
banco de dados 
de avaliadores 

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

O prazo para convite dos 
avaliadores para 
apresentações na Semana 
Universitária foi 
aumentado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a criação e atualização do 
banco de dados de 
avaliadores encontra-se 
em andamento. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 05/2021 Unidade Coordenação de Pesquisa/PROPPG 

Nome da chefia imediata ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
O referido servidor apresenta-se comprometido com o trabalho e com o cumprimento integral do plano 

de trabalho proposto por esta coordenação. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 06/2021  Unidade: Coordenação de Pesquisa  

Nome do servidor: PEDRO BRUNO SILVA LEMOS 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1 Analisar 
documentalmente 
os processos 
submetidos ao 
Comitê de Ética 
em Pesquisa da 
Unilab 
(CEP/UNILAB) via 
Plataforma Brasil. 

Realizar a análise 
documental dos 
processos 
submetidos ao 
CEP/UNILAB em, 
no máximo, seis 
dias após a 
entrada do 
processo na 
secretaria.  

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

Atividade diária realizada 
de acordo com o prazo 
estabelecido e conforme 
o recebimento de 
demandas na Plataforma 
Brasil. 

 

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

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

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

Atividade diária realizada 
de acordo com o prazo 
estabelecido e conforme 
o recebimento de 
demandas na Plataforma 
Brasil.  

 

3 Elaborar o 
Relatório 
Semestral acerca 
do funcionamento 
do CEP/UNILAB no 

Aperfeiçoar o 
modelo de 
Relatório 
Semestral, de 
acordo com as 
exigências e 

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

O Relatório Semestral 
acerca do funcionamento 
do CEP/UNILAB no 
segundo semestre de 
2020 foi elaborado no 
prazo estabelecido e 
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segundo semestre 
de 2020.  

regulamentações 
da Comissão 
Nacional de Ética 
em Pesquisa  

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

encaminhado para 
aprovação pela Comissão 
Nacional de Ética em 
Pesquisa. 

4 Elaborar o Plano 
Anual de 
Capacitação 2021 
dos membros do 
CEP/UNILAB. 

Criar um modelo 
institucional de 
Plano Anual de 
Capacitação dos 
membros do 
CEP/UNILAB, de 
acordo com as 
exigências e 
regulamentações 
da Comissão 
Nacional de Ética 
em Pesquisa  

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

O Plano Anual de 
Capacitação 2021 dos 
membros do CEP/UNILAB 
foi elaborado no prazo 
estabelecido e 
encaminhado para 
aprovação pela Comissão 
Nacional de Ética em 
Pesquisa. 

 

5 Implementar 
ações do Plano 
Anual de 
Capacitação dos 
membros do 
CEP/UNILAB   

Implementar uma 
ação do Plano 
Anual de 
Capacitação dos 
membros do 
CEP/UNILAB no 
primeiro trimestre 
de 2021   

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

 Em decorrência da 
necessidade de 

aprovação do Plano 

Anual de Capacitação 
2021 dos membros do 
CEP/UNILAB pela 
Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa, assim 
como em decorrência 
do conflito de agendas 
dos membros do 
colegiado, a 
Coordenação do 
CEP/UNILAB reagendou 
a ação do Plano Anual 
de Capacitação dos 
membros do 
CEP/UNILAB prevista 
para o primeiro 
trimestre de 2021 para o 
segundo trimestre de 
2021.   
 

   

6 Elaborar 
Frequently Asked 
Questions (FAQ) 
para a página do 
CEP/UNILAB no 
site da Proppg. 

Criar um modelo 
eficiente de FAQ a 
respeito das 
principais dúvidas 
e/ou 
questionamentos 
encaminhados ao 
e-mail institucional 
do CEP/UNILAB 
(cep@unilab.edu.b
r). 

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

O modelo de FAQ a 
respeito das principais 
dúvidas e/ou 
questionamentos 
encaminhados ao e-mail 
institucional do 
CEP/UNILAB foi elaborado 
no prazo estabelecido e 
será analisado na reunião 
do Comitê de Ética em 
Pesquisa agendada para o 
mês de maio. 

 

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

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

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

Atendimento das 
demandas de acordo com 
a ordem de prioridade ou 
mediante a ordem de 
recebimento. 
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8 Acompanhamento 
das demandas 
encaminhadas 
para o e-mail 
institucional da 
Comissão Local de 
Iniciação Científica 
da UNILAB 
(clic@unilab.edu.b
r). 

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). 

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

Atendimento das 
demandas de acordo com 
a ordem de prioridade ou 
mediante a ordem de 
recebimento. 

 

9 Elaborar e/ou 
revisar pareceres e 
resoluções, 
conforme 
solicitações da 
Coordenação de 
Pesquisa. 

Padronizar a 
elaboração de 
pareceres e/ou 
resoluções, 
conforme 
solicitações da 
Coordenação de 
Pesquisa. 

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

A elaboração ou revisão 
de documentos oficiais foi 
realizada de acordo com 
as demandas 
encaminhadas à 
Coordenação de Pesquisa. 

 

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

Agendar reuniões 
ordinárias da 
Comissão Local de 
Iniciação Científica 
(CLIC) e do 
CEP/UNILAB, assim 
como enviar as, 
respectivas, 
convocações com, 
no mínimo, seis 
dias de 
antecedência  

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

Atividade mensal e  
realizada de acordo com o 
prazo estabelecido, bem 
como conforme as 
demandas de 
agendamento de reuniões 
recebidas. 

 

11 Auxiliar na 
organização da 
Semana 
Universitária 

Participar 
efetivamente da 
organização das 
atividades da 
Semana 
Universitária 

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

O prazo para a conclusão 
das atividades 
relacionadas à 
organização das 
atividades da Semana 
Universitária 
foi ampliado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a participação na 
organização das 
atividades encontra-se em 
andamento. 

 

12 Auxiliar na 
coordenação do 
Encontro de 
Iniciação Científica 

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

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

O prazo para a conclusão 
das atividades 
relacionadas organização 
dos eventos e da 
apresentação de 
trabalhos no Encontro de 
Iniciação Científica 
foi ampliado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a participação na 
organização das 
atividades do referido 
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evento encontra-se em 
andamento. 

13 Convidar 
avaliadores 
para 
apresentações 
na Semana 
Universitária 

Criar e atualizar 
banco de dados 
de avaliadores 

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

O prazo para convite dos 
avaliadores para 
apresentações na Semana 
Universitária foi 
aumentado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a criação e atualização do 
banco de dados de 
avaliadores encontra-se 
em andamento. 

 

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

Apoio na 
elaboração e 
no 
aperfeiçoamen
to de pareceres 
e documentos 
relativos aos 
trabalho  da 
Comissão de 
Implantação de 
Infraestrutura 
Laboratorial 
Multiusuário de 
Pesquisa da 
UNILAB 

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

Atividade realizada sob 
demanda da Coordenação 
de Pesquisa e da 
Comissão de Implantação 
de Infraestrutura 
Laboratorial Multiusuário 
de Pesquisa da UNILAB 
 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade Coordenação de Pesquisa  

Nome da chefia imediata ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O referido servidor apresenta-se comprometido com o trabalho e com o cumprimento integral do plano 
de trabalho proposto por esta coordenação. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 07/2021  Unidade: Coordenação de Pesquisa/PROPPG 

Nome do servidor: RENATO FARIAS DE PAIVA 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1 VII Semana 
Universitária 
EDIÇÃO 2020 
 

Participar das 
reuniões setoriais 
(CPQ/Proppg) 

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

1. O prazo para a 
conclusão das atividades 
relacionadas à 
organização das 
atividades da Semana 
Universitária 
foi ampliado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a participação na 
organização das 
atividades encontra-se em 
andamento. 

 

2 Reuniões setoriais 

Participar das 
reuniões setoriais 
(CPQ/Proppg) 

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

1.As reuniões semanais 
do setor estão sendo 
realizadas sem qualquer 
tipo de intercorrência. 

 

3 Declarações de 
participação em 

Emitir declarações 
de participação em 
pesquisas de IC 

( x  ) Meta 
atendida no 
prazo. 

1.Alimentamos um 
sistema interno de 
acompanhamento de 
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projetos de 
pesquisa 

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

projetos de pesquisa que 
facilita bastante a emissão 
de declarações e 
relatórios variados 

4 Leitura de e-mails Acompanhar o e-
mail 
pibic@unilab.edu.
br 

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

1.O atendimento das 
demandas são realizados 
de acordo com a ordem 
de prioridade ou 
mediante a ordem de 
recebimento. 

 

5 Atualização do site 
da Proppg 

Atualização das 
informações no 
site quando 
solicitadas 

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

1.Demanda atendida 
mediante a solicitação  
de alterações/inclusões  
nas informações do site.  

 

6 Auxiliar na 
organização da 
Semana 
Universitária 
 

Participar 
efetivamente da 
organização das 
atividades da 
Semana 
Universitária 

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

1. O prazo para a 
conclusão das atividades 
relacionadas à 
organização das 
atividades da Semana 
Universitária 
foi ampliado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a participação na 
organização das 
atividades encontra-se em 
andamento. 
 

 

7 Auxiliar na 
coordenação do 
Encontro de 
Iniciação Científica 

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

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

1. O prazo para a 
conclusão das atividades 
relacionadas organização 
dos eventos e da 
apresentação de 
trabalhos no Encontro de 
Iniciação Científica foi 
ampliado, uma vez que a 
data de realização do 
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a participação na 
organização das 
atividades do referido 
evento encontra-se em 
andamento. 

 

8 Convidar 
avaliadores para 
apresentações na 
Semana 
Universitária 

Criar e atualizar 
banco de dados de 
avaliadores 

(x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 

1. O prazo para convite 
dos avaliadores para 
apresentações na Semana 
Universitária foi 
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fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não atendida 

aumentado, uma vez que 
a data de realização do  
evento para reagendada 
para junho. 
Isto posto, ressalta-se que 
a criação e atualização do 
banco de dados de 
avaliadores encontra-se 
em andamento. 
 

9 Atualização de 
informações no 
SIGAA 

Acompanhar as 
solicitações de 
atualização do 
SIGAA 

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

1. Nesse último trimestre 
tivemos apenas um edital 
Pibic: agência de fomento 
Fapesb. 

 

10 Relatórios de 
carga-horária dos 
docentes 

Emitir relatórios de 
carga-horária dos 
docentes aos 
institutos 

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

1.Alimentamos um 
sistema interno de 
acompanhamento de 
projetos de pesquisa que 
facilita bastante a emissão 
de declarações e 
relatórios variados, 
incluindo relatórios de 
carga-horária de docentes 

 

11 Editais de pesquisa 

Acompanhar a 
elaboração dos 
editais do PIBIC 

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

1. Como a equipe é 
responsável pela 
elaboração da minuta dos 
editais de pesquisa do 
Pibic e nesse trimestre 
tivemos apenas um edital, 
a minuta foi apresentada 
dentro do prazo para 
lançamento do edital e 
seleção dos projetos. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade Coordenação de Pesquisa/PROPPG 

Nome da chefia imediata Allberson Bruno de Oliveira Dantas 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 
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Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

O referido servidor apresenta-se comprometido com o trabalho e com o cumprimento integral do plano 
de trabalho proposto por esta coordenação. O volume de trabalho nos últimos meses foi intenso, por 
conta de demandas da Semana Universitária. Apesar disso, os trabalhos vêm ocorrendo dentro dos prazos 
apresentados e com eficiência. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 08/2021  Unidade: PROPPG - Coordenação de Inovação 
Tecnológica (CIT) 

Nome do servidor: Vandilberto Pereira Pinto 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 
percepção, para que 

a meta seja 
alcançada. 

1º 

Gerenciar as 
atividades do 

Núcleo de 
Inovação 

Tecnológica (NIT). 

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. 

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

1-Realizar assessoria 

individualizada para cada 

solicitação do inventor 

independente.  

2-Divulgação das patentes 

consolidadas. 

 

2º Estudo de leis e 
documentos 

regulamentatórios 
acerca da Inovação 

Tecnológica e 
Propriedade 

Realizar leitura de 
legislação 

específica da área, 
com especial 

atenção ao Marco 
Legal da Ciência e 

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

1- Realizar a leitura do 

Guia de Orientação para 

Elaboração da Política de 

Inovação em ICT’s permitiu à 

equipe entender melhor 
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Intelectual. 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). 

fora do 
prazo. 
 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Marco Legal da Ciência e 

Tecnologia (Lei nº 

13.243/2016) e por quais leis 

seria interessante iniciar o 

estudo; 

2- Realizar o 

mapeamento das leituras a 

serem feitas e organizá-las 

enquanto metas de 

aprendizado e desempenho. 

 
 

3º Análise das 
Resoluções nº 20 e 

21/CONSUNI, ambas 
de 23 de abril de 

2019. 

Realizar 
melhorias e 

adaptações às 
novas demandas 

da Unilab. 

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

1- A partir da 

organização das leituras a 

serem realizadas pela equipe, 

foi possível ler e analisar as 

Resoluções 20 e 21, além de 

reunir a equipe para discutir 

possíveis melhorias a serem 

feitas no texto, conforme às 

novas demandas da Unilab. 

 

4º Estudo sobre 
documentos e leis 

a respeito de 
incubadoras de 

empresas, parques 
tecnológicos e 

startups. 

Catalogar as leis 
que regem às 

relações jurídicas 
relacionadas às 
incubadoras de 

empresas, 
parques 

tecnológicos e 
startups. 

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

1- A equipe buscou, 

em suas reuniões semanais, 

trazer informações referentes 

às leis e às resoluções de 

outras Instituições Federais 

de Ensino Superior a respeito 

da temática, de forma a 

mapear as leituras e análises a 

serem feitas por todos. 

 

5º Estudo de leis e 
documentos sobre 

diretrizes de 
compartilhamento 
e permissão de uso 
da infraestrutura 

da Unilab. 

Reunir a equipe 
da CIT para 

debater acerca 
das leituras 
realizadas e 

conhecimentos 
adquiridos, com 

vistas a 
possibilitar a 
adequação 

desses 
conhecimentos à 

realidade da 
Unilab. 

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

1- A equipe buscou, 

em suas reuniões semanais, 

trazer informações referentes 

às leis e às resoluções de 

outras Instituições Federais 

de Ensino Superior a respeito 

da temática, de forma a 

mapear as leituras e análises a 

serem feitas por todos; 
2- A equipe realizou 

uma análise crítica das 

leituras feitas, de forma a 

estabelecer uma discussão 

eficiente acerca das 

demandas da Unilab no que 

diz respeito à matéria em 

questão. 

 

6º Realizar estudo do 
Guia de Orientação 
para Elaboração da 

Política de 
Inovação em ICT’s. 

Criar Grupos de 
Trabalhos a fim 

de debater sobre 
a Política de 
Inovação da 

Unilab. 

(   ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 
(   ) Meta 
atendida 

 1- Houve a 

inversão de 

prioridade devido ao 

calendário de 

atividades referentes 

à organização da VII 
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fora do 
prazo. 
 
(X) Meta 
não 
atendida. 

Semana Universitária 

e ao período de 

férias, a equipe 

considerou oportuno 

aguardar o retorno 

das aulas para iniciar 

o GT referente à 

criação da Política de 

Inovação da Unilab. 

Os primeiros passos, 

no entanto, já foram 

dados. 

7º Reunião final com a 
CIT e os Grupos de 

Trabalhos para 
deliberação da 

Política de 
Inovação da Unilab. 

Realizar parecer 
técnico final 
acerca das 

necessidades da 
Unilab em 
relação a 
Inovação 

Tecnológica. 

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

 1- Houve a 

inversão de 

prioridade devido ao 

calendário de 

atividades referentes 

à organização da VII 

Semana Universitária 

e ao período de férias, 

a equipe considerou 

oportuno aguardar o 

retorno das aulas para 

iniciar o GT referente 

à criação da Política 

de Inovação da 

Unilab. Os primeiros 

passos, no entanto, já 

foram dados. 

8º Participar das 
reuniões da 
comissão da 

Semana 
Universitária. 

Auxiliar nas 
diretrizes e 

definição do 
formato da 

organização da 
Semana 

Universitária. 

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

1- Participação efetiva 

das reuniões, de modo a 

contribuir com a definição de 

suas diretrizes e formato. 

 

9º Auxiliar na 
organização da 

Semana 
Universitária. 

Participar 
efetivamente da 
organização da 

Semana 
Universitária. 

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

1- Participação efetiva 

das reuniões acerca das 

demandas e decisões sobre a 

organização da Semana 

Universitária.  

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade PROPPG - Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) 
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Nome da chefia imediata José Olavo da Silva Garantizado Junior 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

O Coordenador desempenhou as atividades referentes à Coordenação de inovação tecnológica  (CIT) com 
o propósito de alcançar as metas inicialmente apresentadas. Nos últimos três meses, a CIT produziu 
resoluções e estudos técnicos sobre a viabilidade de criação do centro de inovação tecnológica e negócios, 
assim como a criação da Política institucional de inovação.Nesse sentido, emito parecer favorável para o 
conjunto de atividades apresentadas no presente relatório. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 09/2021  Unidade: PROPPG - Coordenação de Inovação 
Tecnológica (CIT) 

Nome do servidor: Francisco Olímpio Moura Carneiro 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 
percepção, para que 

a meta seja 
alcançada. 

1º Atuar 
juntamente 

com a 
Coordenação de 

Inovação 
Tecnológica – 
CIT na criação 
de resoluções 
relacionadas a 

Produção 
Intelectual com 

foco no 
desenvolvimento de 

um 
ambiente 

Empreendedor. 

Desenvolver em 
conjunto com 

Coordenação de 
Inovação 

Tecnológica – CIT 
– resoluções de 
regulamentem 

as ações de 
integração da 
UNILAB com 

inventores para 
o 

desenvolvimento 
de Produção 

Intelectual e sua 
devida proteção. 

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

1- O estudo e 

posterior análise crítica do 

Guia de Orientação para 

Elaboração da Política de 

Inovação em ICT’s e das leis 

que o cercam; 

 

2º Participar de 
grupo de 

estudo de leis e 
documentos 

regulamentatórios 
acerca da 
Inovação 

Tecnológica e 
Propriedade 

Realizar leitura 
de legislação 
específica da 

área, com 
especial atenção 
ao Marco Legal 

da Ciência e 
Tecnologia (Lei 

nº 13.243/2016), 

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

1- A leitura do Guia de 

Orientação para Elaboração 

da Política de Inovação em 

ICT’s permitiu à equipe 

entender melhor Marco Legal 

da Ciência e Tecnologia (Lei 

nº 13.243/2016) e por quais 
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Intelectual 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). 

(   ) Meta 
não 
atendida. 

leis seria interessante iniciar 

o estudo; 

2- O mapeamento das 

leituras a serem feitas e 

organizá-las enquanto metas 

de aprendizado e 

desempenho. 

 

3º Análise e 
Proposições de 
modificações 

das Resoluções 
nº 20 e 

21/CONSUNI, 
ambas de 23 de 
abril de 2019. 

Propor 
alterações das 

resoluções para 
modernizá-las e 

adaptá-las às 
demandas e 
objetivos da 
UNILAB em 

desenvolver a 
produção 

intelectual e o 
empreendedorismo. 

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

1- As leituras 

realizadas pela equipe tornou 

possível analisar as 

Resoluções 20 e 21, além de 

reunir a equipe para discutir 

possíveis melhorias a serem 

feitas no texto, conforme às 

novas demandas da Unilab. 

 

4º Participar de 
grupo estudo 

sobre 
documentos e 
leis a respeito 

de incubadoras 
de empresas, 

parques 
tecnológicos, 

startups e 
empresas 
juniores. 

Catalogar as leis 
que regem às 

relações jurídicas 
relacionadas às 
incubadoras de 

empresas, 
parques 

tecnológicos, 
startups e 
empresas 

juniores (Lei Nº 
13.267, de 6 de 
abril de 2016). 

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

1- Reuniões semanais 

trazendo informações 

referentes às leis e às 

resoluções de outras 

Instituições Federais de 

Ensino Superior a respeito da 

temática, de forma a mapear 

as leituras e análises a serem 

feitas por todos. 

 

5º Participar de 
grupo estudo 

de leis e 
documentos 

sobre diretrizes 
de 

compartilhamento e 
permissão 
de uso da 

infraestrutura 
da Unilab. 

Reunir a equipe 
da CIT para 

debater acerca 
das leituras 
realizadas e 

conhecimentos 
adquiridos, com 

vistas a 
possibilitar a 
adequação 

desses 
conhecimentos à 

realidade da 
Unilab. 

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

1- Reuniões semanais 

trazendo informações 

referentes às leis e às 

resoluções de outras 

Instituições Federais de 

Ensino Superior a respeito da 

temática, de forma a mapear 

as leituras e análises a serem 

feitas por todos; 

2- Análise crítica das 

leituras feitas, de forma a 

estabelecer uma discussão 

eficiente acerca das 

demandas da Unilab no que 

diz respeito à matéria em 

questão. 

 

6º Participar de grupo 
estudo 

do Guia de 
Orientação para 
Elaboração da 

Política de 
Inovação em 

ICT’s 

Criar Grupos de 
Trabalhos a fim 

de debater sobre 
a Política de 
Inovação da 

Unilab. 

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

 1- Houve a 

inversão de 

prioridade devido ao 

calendário de 

atividades referentes 

à organização da VII 

Semana Universitária 

e ao período de 
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(X) Meta 
não 
atendida. 

férias, a equipe 

considerou oportuno 

aguardar o retorno 

das aulas para iniciar 

o GT referente à 

criação da Política de 

Inovação da Unilab. 

Os primeiros passos, 

no entanto, já foram 

dados. 

7º Reunião final 
com a CIT e os 

Grupos de 
Trabalhos para 
deliberação da 

Política de 
Inovação da 

Unilab. 

Realizar parecer 
técnico final 
acerca das 

necessidades da 
Unilab em 
relação a 
Inovação 

Tecnológica 

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

1-  1- Houve a 

inversão de 

prioridade devido ao 

calendário de 

atividades referentes 

à organização da VII 

Semana Universitária 

e ao período de 

férias, a equipe 

considerou oportuno 

aguardar o retorno 

das aulas para iniciar 

o GT referente à 

criação da Política de 

Inovação da Unilab. 

Os primeiros passos, 

no entanto, já foram 

dados. 

8º Participar das 
reuniões da 
comissão da 

Semana 
Universitária. 

Auxiliar nas 
diretrizes e 

definição do 
formato da 

organização da 
Semana 

Universitária. 

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

1- Participação efetiva 

das reuniões, de modo a 

contribuir com a definição de 

suas diretrizes e formato. 

 

9º Auxiliar na 
organização da 

Semana 
Universitária. 

Participar 
efetivamente da 
organização da 

Semana 
Universitária. 

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

1- Participação efetiva 

das reuniões acerca das 

demandas e decisões sobre a 

organização da Semana 

Universitária.  

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº09/2021 Unidade PROPPG - Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) 

Nome da chefia imediata Vandilberto Pereira Pinto 
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A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(X) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Pois realizou todas as atividades propostas de maneira satisfatória. Dentre as atividades pode-se mencionar o mapeamento das 
resoluções de outras Instituições Federais de Ensino Superior a respeito de incubadoras de empresas, parques tecnológicos, startups 
e empresas juniores, e colaborou com a escrita e discussões em reuniões semanais sobre as propostas de resoluções para a UNILAB. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 10/2021  Unidade: PROPPG - Coordenação de Inovação 
Tecnológica (CIT) 

Nome do servidor: Brenna Moreira Feitosa 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 
percepção, para que 

a meta seja 
alcançada. 

1º Estudo de leis e 
documentos 

regulamentatórios 
acerca da Inovação 

Tecnológica e 
Propriedade 
Intelectual. 

Realizar leitura de 
legislação 

específica da área, 
com especial 

atenção 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). 

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

1- Realizar a leitura do 

Guia de Orientação para 

Elaboração da Política de 

Inovação em ICT’s permitiu à 

equipe entender melhor 

Marco Legal da Ciência e 

Tecnologia (Lei nº 

13.243/2016) e por quais leis 

seria interessante iniciar o 

estudo; 

2- Realizar o 

mapeamento das leituras a 

serem feitas e organizá-las 

enquanto metas de 

aprendizado e desempenho. 

 
 

 

2º Análise das 
Resoluções nº 20 e 

21/CONSUNI, ambas 
de 23 de abril de 

2019. 

Realizar 
melhorias e 

adaptações às 
novas demandas 

da Unilab. 

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

1- A partir da 

organização das leituras a 

serem realizadas pela equipe, 

foi possível ler e analisar as 

Resoluções 20 e 21, além de 
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fora do 
prazo. 
 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

reunir a equipe para discutir 

possíveis melhorias a serem 

feitas no texto, conforme às 

novas demandas da Unilab. 

3º Estudo sobre 
documentos e leis 

a respeito de 
incubadoras de 

empresas, parques 
tecnológicos e 

startups. 

Catalogar as leis 
que regem às 

relações jurídicas 
relacionadas às 
incubadoras de 

empresas, 
parques 

tecnológicos e 
startups. 

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

1- A equipe buscou, 

em suas reuniões semanais, 

trazer informações referentes 

às leis e às resoluções de 

outras Instituições Federais 

de Ensino Superior a respeito 

da temática, de forma a 

mapear as leituras e análises a 

serem feitas por todos. 

 

4º Estudo de leis e 
documentos sobre 

diretrizes de 
compartilhamento 
e permissão de uso 
da infraestrutura 

da Unilab. 

Reunir a equipe 
da CIT para 

debater acerca 
das leituras 
realizadas e 

conhecimentos 
adquiridos, com 

vistas a 
possibilitar a 
adequação 

desses 
conhecimentos à 

realidade da 
Unilab. 

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

1- A equipe buscou, 

em suas reuniões semanais, 

trazer informações referentes 

às leis e às resoluções de 

outras Instituições Federais 

de Ensino Superior a respeito 

da temática, de forma a 

mapear as leituras e análises a 

serem feitas por todos; 
2- A equipe realizou 

uma análise crítica das 

leituras feitas, de forma a 

estabelecer uma discussão 

eficiente acerca das 

demandas da Unilab no que 

diz respeito à matéria em 

questão. 

 

5º Realizar estudo do 
Guia de Orientação 
para Elaboração da 

Política de 
Inovação em ICT’s. 

Criar Grupos de 
Trabalhos a fim 

de debater sobre 
a Política de 
Inovação da 

Unilab. 

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

 1- Houve a 

inversão de 

prioridade devido ao 

calendário de 

atividades referentes 

à organização da VII 

Semana Universitária 

e ao período de férias, 

a equipe considerou 

oportuno aguardar o 

retorno das aulas para 

iniciar o GT referente 

à criação da Política 

de Inovação da 

Unilab. Os primeiros 

passos, no entanto, já 

foram dados. 

6º Reunião final com a 
CIT e os Grupos de 

Trabalhos para 
deliberação da 

Política de 
Inovação da Unilab. 

Realizar parecer 
técnico final 
acerca das 

necessidades da 
Unilab em 
relação a 
Inovação 

(   ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 
(   ) Meta 
atendida 

 1- Houve a 

inversão de 

prioridade devido ao 

calendário de 

atividades referentes 

à organização da VII 
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Tecnológica. fora do 
prazo. 
 
(X) Meta 
não 
atendida. 

Semana Universitária 

e ao período de 

férias, a equipe 

considerou oportuno 

aguardar o retorno 

das aulas para iniciar 

o GT referente à 

criação da Política de 

Inovação da Unilab. 

Os primeiros passos, 

no entanto, já foram 

dados. 

7º Participar das 
reuniões da 
comissão da 

Semana 
Universitária. 

Auxiliar nas 
diretrizes e 

definição do 
formato da 

organização da 
Semana 

Universitária. 

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

1- Participação efetiva 

das reuniões, de modo a 

contribuir com a definição de 

suas diretrizes e formato. 

 

8º Auxiliar na 
organização da 

Semana 
Universitária. 

Participar 
efetivamente da 
organização da 

Semana 
Universitária. 

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

1- Participação efetiva 

das reuniões acerca das 

demandas e decisões sobre a 

organização da Semana 

Universitária.  

 

9º Substituir o 
Coordenador de 

Inovação 
Tecnológica. 

Dar continuidade 
ao calendário de 
atividades e ao 

atendimento das 
demandas da CIT. 

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

1- Reunião com o 

Coordenador em período 

anterior às férias sobre as 

demandas em andamento da 

CIT e as atividades a serem 

executadas. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade PROPPG - Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) 

Nome da chefia imediata Vandilberto Pereira Pinto 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
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Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Pois realizou todas as atividades propostas de maneira satisfatória. Dentre as atividades pode-se mencionar o estudo  das resoluções  

de outras Instituições Federais de Ensino Superior a respeito da temática e em seguida a escrita e discussões  em reuniões  semanais 

sobre a proposta de resolução para a UNILAB. Também deve-se salientar a iniciativa e disponibilidade para soluções dos problemas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 01/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação 

Nome do servidor: JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

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

Aumentar, de 04 
para 06 reuniões 
semanais, para 
tratativas internas 
na UNILAB sobre 
pesquisa, inovação 
tecnológica e Pós-
Graduação 

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

1.PROPPG  realizou 
reuniões com Direções 
dos Institutos, 
Coordenações dos cursos 
de pós-Graduação para o 
atendimento da 
demanda. 
 

 

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

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

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

1.Semanalmente, todas às 
segundas-feiras, a gestão 
da PROPPG se reúne com 
a Coordenação de 
Pesquisa, Coordenação de 
Pós-Graduação e 
Coordenação de inovação 
Tecnológica, para fazer 
avaliação das atividades 
realizadas na semana 
anterior e traçar o 
planejamento das ações 
na semana em curso, 
possibilitando que as 
tramitações processuais 
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tenham sido aceleradas 
em 1 dia. 

3 Articular ações 
para o 
desenvolvimento 
de parcerias, 
acordos, convênios 
nacionais e 
internacionais no 
âmbito na pesquisa 
e pós-graduação 

Articular a 
formalização de  
02 acordos de 
cooperação (ou 
convênios) com 
instituições 
públicas ou 
privadas para 
ações de inovação 
tecnológica na 
UNILAB 
 

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

1.A PROPPG  participou 
do processo de convênio 
do Instituto de Bolsas de 
Moçambique, a 
Renovação do Termo de 
Cooperação da parceria 
UNILAB/Enel e iniciou 
tratativas para o Acordo 
de Cooperação 
UNiLAB/SEDUC para o 
ProfMat. 

 

4 Coordenar a 
Comissão de 
Organização da 
Semana 
universitária da 
UNILAB 2021 

Acelerar, em até 
01 dia, a 
execução das 
tomadas de 
decisões da 
Comissão da 
Semana 
Universitária 

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

1. O prazo para a 
conclusão dos trabalhos 
da comissão foi ampliado, 
em virtude da mudança 
de data do evento para 
junho. 
2.Foram realizadas 
reuniões semanais, sob a 
presidência da PROPPG, 
para que o andamento 
das ações da Semana 
Universitária sejam 
atendidas. 

 

5 Acompanhamento 
e deliberação de 
processos sobre 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 
Inovação 
Tecnológica via SEI 

Aumentar a 
quantidade de 
despachos diários 
para tramitação de 
processos via SEI 
sobre pesquisa, 
inovação e Pós-
graduação, que 
comumente são 8 
por dia, para 10 
despachos.. 

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

1.Os Despachos sobre 
processos que envolvem 
Pesquisa, Pós-Graduação 
e inovação foram 
tramitados com 
atendimento da meta de 
10 por semana, 
aumentando o fluxo 
processual e as tomadas 
de decisão. 

 

6 Articulação de 
atividades da Pós-
Graduação na 
UNILAB 

Realizar 02 
reuniões semanais 
virtuais sobre pós-
graduação com 
coordenadores dos 
cursos e/ou 
demais setores da 
universidade. . 

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

1.Semanalmente, foram 
realizadas duas reuniões 
com coordenações dos 
cursos de pós-graduação 
(lato e stricto sensu), a 
fim de tratar de questões 
inerentes à pós-
graduação, em especial, 
calendário acadêmico, 
editais de seleção e bolsas 
dos programas. 

 

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

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

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

1.Os processos do 
Consepe pelos quais a 
relatoria foi atribuída para 
a Gestão da PROPPG, 
como membro do órgão 
colegiado, foram 
acelerados em até 02 dias 
úteis para a resposta à 
SODS, otimizando o fluxo 
processual. 

 

8 Desenvolver e 
acompanhar 
ações 
pertinentes aos 

Analisar e retornar 
os Coletas Capes às 
Coordenações de 
Pós-Graduação, 

(x ) Meta 
atendida no 
prazo. 

1. A gestão da PROPPG 
está acompanhando as 
solicitações da 
coordenações dos 

 

Anexo - Relatório de atividades-Plano de trabalho nº 01 (0274316)         SEI 23282.001615/2021-72 / pg. 42



processos de 
regulação e 
avaliação dos 
cursos de Pós-
Graduação 
Stricto Sensu 
junto ao MEC e à 
CAPES 

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

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

Programas de Pós-
Graduação junto à 
Plataforma Sucupira e à 
Plataforma de SBCA. 
2.A Capes  prorrogou a 
entrega do coleta Capes 
para junho de 2021. 

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

Aumentar de 01 
para 02 as  
reuniões 
semanais 
(virtuais ou 
presenciais) com 
agentes externos 
para tratativas 
de pesquisa, 
inovação 
tecnológica e 
pós-graduação 

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

1. A Gestão da Proppg 
desenvolveu um agenda 
externa para tratar de 
assuntos relacionados à 
Pós-Graduação  com a 
FUNCAP, SEBRAE, FIEC e 
NINNA HUB, UFC e UFCA.  

 

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

Aumentar a 
quantidade de 
análises técnicas 
processuais e 
pareceres sobre 
pesquisa, 
inovação 
tecnológica e 
pós-graduação, 
que comumente 
são de 02 
processos 
semanais, para 
04 processos que 
irão tramitar na 
CPPG  

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

1.A gestão da PROPPG, na 
condição de Presidência 
da Câmara de Pesquisa e 
Pós-Graduação, atendeu a 
meta de 04 processos em 
tramitação na CPPG.  

 

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

Realizar 01 
reunião semanal 
para 
atendimento de 
ações para 
criação do 
Centro de 
Inovação 
Tecnológica e 
Negócios 

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

 1.Por conta das 
questões orçamentárias 
e a não aprovação da 
LOA, as tratativas para 
criação e implantação 
do Centro de inovação 
tecnológica e negócios 
foram interrompidas. 
Entretanto, a gestão 
superior da UNILAB já 
concedeu espaço no 
campus da Autoras para 
o funcionamento. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade PROPPG 

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
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Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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04/05/2021 SEI/UNILAB - 0273321 - Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=314217&infra_sist… 1/2

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  01/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor José Olavo da Silva Garan�zado
Júnior, conforme relatório,  documento 0272925.

 

O relatório é coerente e representa de fato a realização de todas as metas in oculis.
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04/05/2021 SEI/UNILAB - 0273321 - Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=314217&infra_sist… 2/2

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
04/05/2021, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0273321 e
o código CRC C190CD5F.

Referência: Processo nº 23282.001615/2021-72 SEI nº 0273321
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 04/2021  Unidade: Coordenação de Pesquisa  

Nome do servidor: ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1 Acompanhar o e-mail 

da Coordenação de 

Pesquisa 

(cpq@unilab.edu.br), 

ficando disponível 

para atender às 

solicitações e tirar 

dúvidas, 

acompanhando as 

demandas dos 

projetos, bem como 

coordenar as 

atividades 

demandadas para a 

equipe. 

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

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

Manter o controle diário 
do email da CPQ. 

 

2 Elaborar, revisar e 

encaminhar os 

editais, pareceres, 

regimentos, 

resoluções e 

instruções 

normativas, 

relacionados à 

Coordenação de 

Pesquisa. 

 

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

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

Incluir nas reuniões da 
equipe assim que possível 
as discussões necessárias 
ao encaminhamento dos 
editais, pareceres, 
regimentos, resoluções e 
instruções normativas. 
Delegar aos membros da 
equipe com maior 
expertise em cada um dos 
manuscritos os 
encaminhamentos 
decididos pela equipe, 
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com a supervisão do 
coordenador. 

3 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 

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. 

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

Monitorar junto com a 
equipe o email do PIBIC e 
articular as assinaturas e 
outras comprovações 
necessárias junto às 
partes envolvidas. 

 

4 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. 

 

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

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

Manter o controle 
dos emails relativos 
às comissões, delegar 
a secretaria das 
comissões entre os 
servidores e discutir 
as pautas que 
necessitam de 
encaminhamento, 
para que possam ser 
agendadas as 
reuniões das 
comissões. 

 

5 Coordenar e 

acompanhar o projeto 

CT-Infra da FINEP  

 

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

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

Criar grupo de 
discussão com os 
membros da 
comissão do CTINFRA 
e realizar reuniões 
com outras pró-
reitorias para agilizar 
os trâmites 
necessários à 
aquisição dos 
equipamentos com o 
financiamento da 
FINEP. 

 

6 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  

 

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

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

Solicitar inclusão dos 
pesquisadores da Unilab 
no SISGEN e providenciar 
treinamento para que eles 
possam realizar os 
cadastros das pesquisas. 

Como muitos 
pesquisadores 
ainda não 
conheciam o 
sistema, ainda 
estamos 
trabalhando no 
treinamento para 
que os 
pesquisadores 
possam incluir seus 
trabalhos com 
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patrimônio 
Genético e 
Conhecimento 
Tradicional 
Associado. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade Coordenação de Pesquisa  

Nome da chefia imediata JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JUNIOR 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
O referido servidor apresenta-se comprometido com o trabalho e com o cumprimento integral do plano 

de trabalho proposto por esta coordenação. 

O servidor desempenhou as atividades conforme em busca do atendimento das metas necessárias. A CPQ 
está contribuindo sobremaneira para os procedimentos de organização da Semana universitária 2020, com 
a participação ativa do servidor. 
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RELATÓRIO DE ATVIDADE 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 12/2021  Unidade: PROPPG 

Nome do servidor: Maria do Socorro Maia Silva Coordenação de Pós-Graduação - CPG 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais 

que direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º Leitura de 
regulamentos e 
documentos das áreas 
de avaliação dos 
cursos de mestrado da 
Unilab e identificação 
dos principais 
requisitos a serem 
destacados nos 
relatórios do Coleta 
Capes: 
 

Identificar os 
indicadores de 
avaliação das áreas 
em tempo hábil 
para análise dos 
relatórios das 
Coordenações de 
curso. 

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

O fácil acesso aos 
documentos na página da 
CAPES e disponibilidade 
de arquivos 
complementares 
facilitaram a leitura, 
análise e Identificação dos 
indicadores de avaliação 
das áreas. 

 

2º Leitura e análise dos 
Relatórios do Coleta 
Capes enviados pelos 
Coordenadores de 
cursos de mestrado à 
Proppg por meio da 
Plataforma Sucupira 

Analisar Relatórios 
conforme prazo 
estipulado no 
calendário da Capes 
- Portaria nº 177, de 
13 de novembro de 
2020. 
 
  

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

A meta foi cumprida 
parcialmente. Apenas 2 
do total de 7 Relatórios 
previstos foram recebidos 
e analisados no prazo 
previsto no Plano de 
Trabalho. 
 
*Atividade em 
desenvolvimento 

A publicação de um 
novo calendário por 
meio da Portaria CAPES 
nº 63, de 16 de Abril de 
2021 prorrogou o prazo 
final de envio dos 
Relatórios até 
31/05/2021 

3º Atualização das Bases 
de Conhecimento de 
Processo SEI -
conforme atualização 

Disponibilizar Bases 
de Conhecimento 
adequadas para 
otimizar a 
tramitação dos 

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

Adicionalmente, os 
documentos ainda serão 
validados pelo 
Coordenador de Pós-
Graduação. 
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de instrução de 
processos pela SODS. 

processos com 
formato mais 
“enxuto” e menos 
burocráticos. 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

4º Leitura, análise 
documental e 
elaboração de Parecer 
dos Processos SEI de 
propostas de criação 
de cursos novos 
(APCN) 

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

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

Trata-se de atividade de 
fluxo contínuo. Realizou-
se reunião para 
orientação técnica e 
esclarecimento das 
dúvidas relacionadas a 
elaboração e tramitação 
da proposta de APCN. 

Existe uma proposta de 
novo curso (APCN) em 
elaboração no Campus 
dos Malês, no entanto, 
ainda não foi 
formalizada por meio 
de processo SEI. 

5º Acompanhar a 
divulgação de 
orientações de 
regulamentos da 
Capes relativos à Pós-
Graduação stricto 
Sensu (Ofícios, 
Portarias Normativas, 
Relatórios) 

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

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

Atividade de fluxo 
contínuo. 

 

6º Acompanhamento dos 
processos stricto 
sensu por meio do SEI 

Responder 
demandas técnicas 
apresentadas por 
meio de processos 
SEI: consultas, 
solicitação de 
informação ou 
esclarecimento e 
tramitação de 
documentos 
normativos de 
interesse da pós-
graduação stricto 
sensu. 

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

Os processos são 
Analisados e tramitados 
com a agilidade 
necessária ao 
cumprimento dos prazos 
previstos. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Nome da chefia imediata CARLOS ALBERTO MUNIZ 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
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AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Maria do Socorro Maia Silva. 
Ressalto que o relatório apresenta informações com a devida relação de cada meta realizada. As metas 
realizadas parcialmente foram justificadas, com as quais a chefia imediata está de acordo e atenta para que 
sejam cumpridas no próximo plano de trabalho. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 13/2021  Unidade: Coordenação de  Pós-graduação( CPG) 

Nome do servidor: GLÓRIA KALINA MOREIRA ROSA 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais 

que direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1. 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 . 

Realizar análise 
dos documentos 
que compõem os 
Processos de 
Incentivo à 
Qualificação, no 
máximo, em 2 
dias. 

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

Durante os meses de 
fevereiro/2021  a 
abril/2021 recebemos 
06  processos. Cada 
processo foi analisado  
numa média de 03 
dias. Dentre os 06 
processos 
mencionados, 02 
apresentaram 
documentação 
incompleta que 
ocasionou reanálise 
dos mesmos . Além 
disso, estipulei 
inadequadamente  30 
minutos para cada 
processo recebido, pois 
analiso diariamente 
processos de 
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solicitação de emissão 
de certificado e  
diplomas dos cursos de 
Pós-Graduação da 
Unilab.     

2 
 
 
 

Emitir 
despacho de 
deferimento 
ou 
indeferimento 
referente a 
solicitação de 
concessão ao 
incentivo à 
qualificação 
dos Servidores 
Técnicos em 
Educação  

Emissão de 
despachos, no 
máximo, em 02 
dias para cada 
processo 

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

Entre os meses de 
fevereiro/2021  a 
abril/2021 emitimos 08 
despachos referentes a 
seis  processos de 
Concessão de Incentivo 
à Qualificação. 
Cada despacho foi 
emitido   numa média 
de 03 dias. Dentre os 
06 processos 
mencionados, 02 deles 
necessitaram de dois 
despachos, pois  
apresentaram 
documentação 
incompleta. Além 
disso, estipulei 
inadequadamente  30 
minutos para cada 
emissão de despacho 
recebido, pois 
diariamente tenho que 
analisar e emitir  
despachos de 
processos de 
solicitação de emissão 
de certificado e  
diplomas dos cursos de 
Pós-Graduação da 
Unilab.    
 

 

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

Realizar análise 
documental ,no 
máximo, em  2 
dias  e  conforme 
demanda dos 
discentes 
concluintes dos 
cursos de Pós-
Graduação lato 
sensu da Unilab 
 

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

Durante os meses de 
Janeiro/2021  a 
abril/2021 recebemos 
22  processos. Cada 
processo foi analisado  
numa média de 03 dias 

 
 
Afastamento para 
tratamento de saúde 
no mês de março. 
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4 Emissão de 
despachos de 
deferimento 
ou 
indeferimento 
referentes aos 
processos de 
solicitação de 
emissão de 
certificados 
dos cursos de 
Pós-Graduação 
lato sensu 

Emitir despachos, 
no máximo, em  2 
dias  e  conforme 
demanda dos 
discentes 
concluintes dos 
cursos de Pós-
Graduação lato 
sensu da Unilab 

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

 
Durante os meses de 
Janeiro/2021  a 
abril/2021 emitimos 44  
despachos. Cada 
despacho foi emitido 
em 03 dias ( uma 
média aproximada) 

 
 
Afastamento para 
tratamento de saúde 
no mês de março 
 

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

Realizar análise 
documental, no 
máximo, em  2 
dias  e  conforme 
demanda dos 
discentes 
concluintes dos 
cursos de Pós-
Graduação lato 
sensu da Unilab 
 

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

 
 

Durante os meses de 
Janeiro/2021  a 
abril/2021 recebemos 
21 processos. Cada 
processo foi analisado  
em 03 dias ( uma 
média aproximada) 

 
 
Afastamento para 
tratamento de saúde 
no mês de março 
 

6 Emissão de 
despachos de 
deferimento 
ou 
indeferimento 
referentes aos 
processos de 
solicitação de 
emissão de 
diplomas  dos 
cursos de Pós-
Graduação 
stricto sensu 

Realizar atividade 
em   1  horas e 40 
minutos  
 
 

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

Durante os meses de 
Janeiro/2021  a 
abril/2021 emitimos 42 
despachos. Cada 
despacho foi emitido   
em 03 dias ( uma 
média aproximada) 
 

Afastamento para 
tratamento de saúde 
no mês de março 
 

7 Análise de 
dados, 
informações e 
relatórios 
referentes aos 
discentes dos 
cursos de Pós-
Graduação lato 
sensu e stricto 
sensu 
ofertados pela 
Unilab através 
do SIGAA 
visando a 

Realizar análise e 
cadastro de dados  
duas vezes por 
semana 

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

 
Afastamento para 
tratamento de saúde 
no mês de março. 
 

 
Afastamento para 
tratamento de saúde 
no mês de março. 
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construção de 
um banco de 
dados 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Nome da chefia imediata CARLOS ALBERTO MUNIZ 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, definindo-
o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A ideia 
é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua do 
desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade 
e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá usar expressões como 
“por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição 
(Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Apresente abaixo os fundamentos 

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

que justificam sua decisão.  

 

Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Glória Kalina Moreira Rosa. Ressalto que 
o relatório apresenta informações com a devida relação de cada meta realizada. As metas realizadas parcialmente 
foram justificadas, com as quais a chefia imediata está de acordo e atenta para que sejam cumpridas no próximo 
plano de trabalho. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 14/2021  Unidade: Coordenação de Pós-graduação 

Nome do servidor: RAFAELLE LEITE DE SOUSA 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever 

resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, 

caso não seja cumprida. 

 

Observação: 

Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, 

não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a 

equipe”... 

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou 

a repartição (Lei nº 8.112/1990). 

 

Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem 

de 

priorida

de 

Atividade Meta 
Resultad

o 

Fatores 

fundamentais que 

direcionaram para o 

resultado indicado 

Caso a meta não 

tenha sido 

cumprida, 

descreva o que é 

considerado, na 

sua percepção, 

para que a meta 

seja alcançada. 

1 
Acompanhament

o dos trâmites 

referentes à 

criação, 

aprovação e 

lançamento do 

edital de seleção 

da Residência 

Agrária - Curso 

de Especialização 

em Sistemas 

Agrícolas 

Sustentáveis do 

Semiárido. 

 

 

Implantação 

adequada de 

novo curso 

lato sensu 

( X  ) 

Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

1. Realização de 

reuniões e 

empenho da 

coordenação 

do curso e da 

PROPPG no 

processo de 

comunicação 

entre os 

envolvidos 

 

 

Anexo - Relatório de atividade - Plano de Trabalho nº 14 (0279114)         SEI 23282.001615/2021-72 / pg. 57



2 
Acompanhar os 

processos de 

aprovação de 

calendários dos 

cursos de 

especialização 

 

Cumprimento 

dos 

procedimento

s padrão para 

a realização 

de atividades 

de cursos 

( x ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

1. Atuação da 

Pró-reitoria na 

criação do 

calendário 

geral da pós-

graduação. 

 

3 

Auxiliar as 

coordenações de 

curso no processo 

de elaboração do 

Regimento 

Interno 

Padronização 

dos 

regulamentos 

dos cursos de 

especializaçã

o  
 

(   ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(  x ) Meta 

parcialme

nte 

atendida. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

 Planejamento 

junto às 

coordenações de 

curso e reunião 

específica sobre o 

assunto; 

estabelecimento de 

prazo.  

5 
Atualização do 

Regimento Geral 

da Pós-graduação 

lato sensu 

 

Adequar às 

necessidades 

atuais 

( ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( x  ) Meta 

não 

atendida. 

 O tempo 
estipulado foi 
insuficiente. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 14/2021 Unidade PROPPG 

Nome da chefia imediata CARLOS ALBERTO MUNIZ 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Rafaelle Leite de Sousa. Ressalto 
que o relatório apresenta informações com a devida relação de cada meta realizada. As metas realizadas 
parcialmente foram justificadas, com as quais a chefia imediata está de acordo e atenta para que sejam 
cumpridas no próximo plano de trabalho. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 11/2021  Unidade: COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Nome do servidor: CARLOS ALBERTO MUNIZ 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1 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); 

Represen
tar a 
coordena
ção nos 
eventos 
programa
dos 

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

 Todos os convites 
encaixaram-se na 
agenda. 
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2 Planejar e 

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

Atualizar 
bases de 
conhecim
entos 

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

 Atividade parcialmente 
atendida. Foram 
traçadas diretrizes 
relacionadas às 
demandas recebidas no 
período. Atualizadas 3 
bases de 
conhecimentos. 

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

Analisar 3 
relatórios 
por 
semana 

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

Elaborados mais de 3 
relatórios e 
pareceres.  

 

4 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 
quando se fizer 
necessário; 

Emitir 1 
parecer 
por 
semana 

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

Houve apenas 1 
emissão de parecer, 
favorável à criação 
de especialização 
lato sensu. 

 

5 Orientar as 
coordenações 
dos cursos de 
pós-graduação 
e seus 
colegiados na 
condução, 
acompanhame
nto e 
desenvolvimen
to do ensino e 

Participar 
de 
reuniões 
de 
orientaçã
o 1 vez 
por mês 

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

Diálogo via e-mails, 
reunião via meet, 
falar ao telefone ou 
whatsapp para 
orientar as 
coordenações de 
cursos 
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da pesquisa e 
da pós- 
graduação; 

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

Verificar 
ações dos 
cursos 1 
vez por 
semana 

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

Diálogo via e-mails, 
reunião via meet, 
falar ao telefone ou 
whatsapp para 
assessorar e 
supervisionar as 
coordenações de 
cursos 
 

 

7 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. 

Emitir 1 
parecer 
por 
semana 

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

Planejamento estratégico 
permitiu a leitura da  
juntada de documentos e 
escrita de parecer sobre a 
validade dos títulos 
adquiridos pelos 
Servidores Técnicos-
Administrativos em 
Educação.  

 

8 Analisar 
documentação 
e homologar 
despachos 
autorizando a 
emissão de 
certificados dos 
discentes que 
concluírem 
cursos pós-
graduação lato 

Analisar 2 
processos 
por dia 

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

Planejamento 
estratégico permitiu 
a Leitura da juntada 
de documentos e 
escrita de parecer 
sobre a validade dos 
títulos adquiridos, 
autorizando a 
emissão de 
certificados dos 
discentes que 
concluírem cursos 
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sensu, bem 
como a 
emissão de 
diplomas dos 
alunos(as) 
concluintes dos 
cursos de pós-
graduação 
stricto 
sensu; 

pós-graduação lato 
sensu, bem como a 
emissão de diplomas 
dos alunos(as) 
concluintes dos 
cursos de pós-
graduação stricto 
sensu 

9 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 

Emitir 1 
parecer 
por 
semana 

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

Planejamento 
estratégico permitiu 
a leitura da juntada 
de documentos e 
escrita de parecer  

 

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

Emitir 1 
parecer 
por 
semana 

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

 Não houve 
demanda 

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

Elaborar 
relatório 
em 1 
semana 

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

Informações foram 
registradas ao fim do ano, 
o que possibilitou a 
escrita do relatório no 
prazo 

 

12 Conferir, 
analisar e 
tramitar todos 
os processos 
cujas pautas 
estejam 
relacionadas às 

Tramitar 
10 
processos 
por dia 

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

Planejamento 
estratégico permitiu 
a leitura da juntada 
de documentos e 
tramitação  
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atividades 
desenvolvidas 
no âmbito de 
competência 
da 
coordenação 
de pós-
graduação 

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

Participar 
de grupo 
de 
trabalho 
1 vez por 
semana 

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

 Não houve 
demanda 

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

Analisar 1 
relatório 
por 
semana 

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

Planejamento 
estratégico permitiu 
a leitura da juntada 
de documentos e 
escrita de parecer  

 

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

Represen
tar a 
coordena
ção nos 
eventos 
programa
dos 

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

 Não houve 
demanda 
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16 Coordenar a 
execução de 
convênios 
celebrados 
com entre 
outras 
entidades 
visando 
direta e 
especificament
e ao apoio à 
Pós-Graduação 
e ao seu 
desenvolvimen
to na Unilab, 
por meio de 
projetos de 
institucionais; 

Represen
tar a 
coordena
ção nos 
eventos 
programa
dos 

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

Planejamento 
estratégico permitiu 
a leitura da juntada 
de documentos e 
escrita de 
manifestação  

 

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

Tramitar 
o 
processo 
em 1 
semana 

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

Planejamento 
estratégico permitiu 
a leitura da juntada 
de documentos e 
escrita de parecer  

 

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

Escrever 
relatório 
da 
comissão 
da 
comissão 
em 30 
dias 

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

 Não houve 
demanda 

19 Incentivar e 
proporcionar 
estrutura para 
a construção 
de Banco de 
Dados para 
otimizar o 
mapeamento, 
atualização e 
análise das 
informações da 
Pós-
Graduação; 

Atualizar 
banco de 
dados 1 
vez por 
mês 

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

 Foram realizadas 
análises pontuais 

20 Desempenhar 
outras 
atribuições não 
especificadas 
nesta norma, 

Criar 
nova base 
de 
conhecim

( x  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 

Planejamento 
estratégico permitiu 
a Leitura da juntada 
de documentos e 
escrita de parecer  
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mas inerente 
ao 
cargo, de 
acordo com a 
legislação 
vigente. 

ento em 
1 semana 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 11/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Nome da chefia imediata JOSÉ OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JÚNIOR 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do 
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas 
ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a 
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a 
melhoria contínua do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, 
poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a 
equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou 
a repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O presente relatório trata das atividades desempenhadas por Carlos Alberto Muniz na 
Coordenação de Pós-Graduação da PROPPG.  Ante o exposto, concordo com as informações 
apresentadas, uma vez que o Coordenador atingiu as metas apresentadas no plano de trabalho. 
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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 Relatórios de Atividades de cada servidor (a) e

Avaliação dos Planos de Trabalho pela chefia imediata!
 
1 - A análise dos Relatórios de Atividades do trimestre de fevereiro a

abril/2021, resultou em:
Validado

2 - Foi(ram) idenficado(s) na análise:
(a) observou-se no doc. 0279109 a necessidade de treinamento em

sistemas para realização da atividade planejada; e
(b) no doc. 0279113, registrou-se que algumas atividades ocasionam na

ausência de documentos necessários ao processo/reanálise.
3 - Ajuste(s) a ser(em) feito (s)/Recomendações:
(a) Recomenda-se sobre o item "a" o estabelecimento programado de

horas dentro da jornada de trabalho para treinamento com os envolvidos; e
(b) entende-se pela criação de um "check list", caso não haja, e a

fomentação da divulgação desse documento para reduzir ou evitar reanálises,
conforme o caso.

4 - Os relatórios de atividades e a avaliação das chefias ficarão
disponíveis na página da SGP, aba "Trabalho Remoto".

5 - As orientações sobre os planos de trabalho do trimestre maio a
julho/2021 estão disponíveis no Ofício Circular SGP nº 64/2021, com prazo
de entrega até o dia 21/05/2021, em conformidade com a Instrução Normativa
SGP nº 8, de 2020.

 
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
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https://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19/


NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
17/05/2021, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0279686 e o código CRC F450F03C.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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