
 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 
Unidade Máxima: Secretaria de Comunicação 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Amanda Ingridy da Silva 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Secretaria de Comunicação Institucional 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: 12/07/2021 

 Fim: 17/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividad
e 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Dar suporte no 
atendimento de 
demandas 
audiovisuais 

A Suporte na produção de 
conteúdo audiovisual para 
divulgá-los nas mídias 
sociais da Unilab. 

Atividade 
contínua 
feita sob 
demanda 

Atividades 
realizada 
remotamente 

2º Dar suporte no 
gerenciamento das 
mídias digitais da 
Unilab 

A Manter as mídias digitais 
da Unilab sempre 
atualizadas. 

Atividade 
diária 

Atividades 
realizada 
remotamente 

3º Atuar na equipe 
organizadora das 
Lives Unilab 10 
Anos 

A Levar ao ar, no canal do 
Youtube oficial da Unilab, 
as lives referentes às 
atividades submetidas e 
aprovadas no edital 

Até o fim de 
julho de 2021 

Atividade 
desenvolvida 
junto a Proex. 
Atividades 
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lançado em comemoração 
aos 10 anos de Unilab. 

realizada 
remotamente 

4º Atuar na equipe 
organizadora do V 
Festival das Culturas 

A Organizar, divulgar e 
transmitir o V Festival das 
Culturas de maneira 
remota para toda a 
comunidade acadêmica. 

Até o fim de 
julho de 2021 

Atividade 
desenvolvida 
junto a Proex. 
Atividades 
realizada 
remotamente 

5º Dar suporte em 
lives transmitidas 
pelos canais oficiais 
da Unilab 

 Possibilitar transmissões 
ao vivo através do 
gerenciamento de lives via 
plataforma StreamYard 
que sejam transmitidas 
pelo Youtube ou Facebook 
da Unilab. 

Atividade 
contínua 
feita sob 
demanda 

Atividade 
realizada 
remotamente 

6º Desenvolver um 
tutorial de lives em 
formato de vídeo e 
divulgá-lo para a 
comunidade 
acadêmica 

 Auxiliar, através do 
tutorial, os solicitantes de 
lives para que tenham a 
autonomia de gerenciar 
suas próprias lives sem 
depender exclusivamente 
da Secom, possibilitando, 
assim, uma maior 
frequência de lives nas 
plataformas oficiais da 
universidade e, 
consequentemente, 
fortalecendo a presença 
online da Unilab. 

Até o fim de 
julho de 2021 

Atividades 
realizada 
remotamente 
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SEGUNDO TRIMESTRE (MAIO A JULHO) 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021  
Unidade Máxima: Secretaria de Comunicação 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Aristides da Rocha Barbosa 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade Secretaria de Comunicação Institucional 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Licença Capacitação 
Período 

Início: 07/06/2021 

 Fim: 06/07/2021 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Acompanham
ento e-mails 
(secom@unil
ab.edu.br) 
 

A Acompanhamento das 
solicitações diárias 
relacionadas ao e-mail da 
Secretaria. Atendimento ao 
público. 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente 

2º Publicação de 
documentos 
Oficiais 

A Portarias, Resoluções, 
editais, Instruções 
Normativas, documentos 
de concursos etc que 
chegam diariamente 
através do e-mail e do 
sistema SEI 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente 

3º Atualização de 
informações no 
Portal da Unilab 

A Atualização de textos, 
contatos, nomes etc. e de 

Atividade 
diária e feita 

Atividade 
realizada 
remotamente 
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menus nas  páginas do site 
oficial da Unilab 

por 
demanda. 

4º Publicação de 
documentos 
oficiais no 
Boletim de 
Serviços 

A Edição e envio para toda a 
comunidade acadêmica do 
Boletim de Serviços da 
Unilab 

Toda terça e 
sexta, e 
extraordinari
amente 
quando 
solicitado. 

Atividade 
realizada 
remotamente 

5º Acompanhamen
to de processos 
no SEI 
referentes a 
Secretaria de 
Comunicação 

P Criação de Processos, 
Despachos e Ofícios de 
acordo com as demandas 
que chegam via sistema SEI 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente 

6º Fiscalização de 
Contrato 
administrativos 

A e P Fiscalização e 
acompanhamento dos 
contratos da Secretaria de 
Comunicação, 
principalmente o contrato 
de Serviços Gráficos. 
Solicitação de material; 
pagamento de notas 
fiscais; solicitação de notas 
de empenho etc. 

Atividades 
de acordo 
com as 
demandas 
dos serviços 
dos 
contratos. 

Atividade 
realizada 
remotamente 

7º  Participante 
equipe de 
trabalho com a 
AACC para 
confecção do 
novo Contrato 
de Serviços 
Gráficos 

A Junção da documentação 
(Pesquisa de Preço, DFD, 
Mapa de preços etc.) 
necessária para início do 
processo de planejamento 
do novo Contrato de 
Serviços Gráficos. 

Envio de 
documentaç
ão até 
julho/2021. 

Atividade 
realizada 
remotamente 

8º Chamados 3s A Abertura de chamados via 
sistema 3s para assuntos 
relacionados à Secretaria 
de Comunicação, como 
criação de listas de e-mails, 
solicitação de criação de 
sites externos etc 

Atividades 
de acordo 
com as 
demandas da 
coordenação 

Atividade 
realizada 
remotamente 

9º Acompanhamen
to das 
demandas da 
Secom  

A Organização das 
informações referentes a 
todas as atividades da 
Secretaria no Drive para 
edição do Relatório de 
Gestão Anual. 
 

Atividade 
realizada a 
cada final de 
mês com o 
levanamento 
de todas as 
informações 
e inserção 
em arquivo 
presente no 
Drive. 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 
Unidade Máxima: SECOM 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Camila Queiroz Maciel 

Cargo efetivo Jornalista Carga horária semanal 25 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade Secretaria de Comunicação 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Sim 

Período 
Início: _21_/06___/_2021___ 

 Fim: __25__/_06__/_2021__ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 

(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 
SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º  Acompanhamento e-mails 
(jornalismo.secom@unilab.edu.br) 

A Acompanhamento 
das solicitações 
diárias 
relacionadas ao e-
mail do Jornalismo. 
Atendimento ao 
público. 

Atividade 
diária e 
feita por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente. 

2º Levantamento de pautas/sugestões 
que se tornarão matéria para o 
portal Unilab e redes sociais. 

A Acompanhar e/ou 
buscar pautas de 
interesse 
institucional para 
divulgação de 
ações, pesquisas, 
extensão, eventos. 

Atividade 
diária e 
realizada 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente. 

3º Apuração de informações A Após definir, em 
conjunto com a 
equipe, as 
pautas/sugestões 

Atividade 
diária e 
realizada 

Atividade 
realizada 
majoritariamente 
de forma 
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que se tornarão 
matérias, 
passamos à 
apuração de 
informações para a 
matéria/divulgação 

por 
demanda. 

remota. Em 
alguns casos é 
necessário 
apurar 
informações in 
loco, como em 
cobertura de 
eventos 
presenciais. 

4º Redação de notícias A Redigir, a partir 
das informações 
apuradas junto aos 
responsáveis, 
matérias para 
portal da 
universidade. 

Atividade 
diária e 
realizada 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma remota. 

5º Envio de comunicados A Envio de 
comunicados 
institucionais via 
Sigaa e via e-mail 
Comunicação 
Unilab 

Atividade 
diária e 
realizada 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma remota. 

6º      

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 04/2021 
Unidade Máxima: REITORIA 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Cargo efetivo Coordenador da Secretaria de 
Comunicação 

Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Licença Capacitação 
Período 

Início: 01/07/2021 

 Fim: 30/07/2021 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Férias – Parte 2 

Período 
Início: 07/06/2021 

 Fim: 17/06/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período 

proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), 

podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.  
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Rotinas Administrativas e Gerenciais A Acompanhar as 
solicitações diárias 

relacionadas a 
gerenciamento de 

pessoal do setor, de 
contratos, e de 

relacionamentos com 
os diversos públicos 

demandantes da 
Unilab, visando o 

pleno funcionamento 
da rotina laboral. 

Atividade 
diária e feita 
por demanda. 

Atividades 
realizadas 
remotamente e 
de forma 
presencial, 
quando se faz 
necessária. 

2º Atualização estrutural e de conteúdo 
do Portal/Site da Unilab 

A Realizar a edição dia 
a dia das notícias do 
site, atentando para 
a atualização e 
hierarquização das 
notícias. 

Atividade 
diária e feita 
de acordo com 
a 
periodicidade 
das notícias. 

Atividade 
realizadas 
remotamente 

3º Acompanhamento/Assessoramento 
de Publicações institucionais 

(Portarias, Boletim de Serviço, Editais, 
etc.) 

A Dar a devida 
observância às 
publicações dos 
diversos atos 
administrativos 

Atividade 
diária e feita 
por demanda. 

Atividade 
realizadas 
remotamente. 

4º Envio de comunicados para a 
comunidade acadêmica 

A Informar e 
comunicar 
corretamente sobre 
fatos e ações de 
interesse 
comunitário/coletivo. 

Atividade 
diária e feita 
por demanda. 

Atividade 
realizadas 
remotamente 

5º Redação e publicação de notícias A Dar visibilidade 
pública para as ações 
de interesse da 
comunidade 
acadêmica. 

Atividade 
diária e feita 
por demanda. 

Atividade 
realizadas 
remotamente 

6º Coberturas jornalísticas A Realizar o 
acompanhamento 

Atividade feita 
por demanda. 

Atividade feita 
presencialmente 
quando 

Documento - Plano de Trabalho 04 - Emmanuel (0280878)         SEI 23282.001584/2021-50 / pg. 12



 

 

noticioso de eventos 
acadêmicos. 

necessária e de 
acordo com os 
eventos 
acadêmicos 
presenciais. 

7º Gerenciamento e 
acompanhamento da implantação 
de programa de Podcast para a 
Unilab 

A Ajudar a preparar e 
concluir o projeto de 
Podcast.  

Dentro do 
prazo de até 
90 dias 

Atividade 
realizadas 
remotamente e 
presencial 
quando 
necessária 

8º Participações em reuniões em 
Conselhos, com Diretorias, Pró-
reitorias etc 

A Assessorar os vários 
setores da 
Universidade que 
demanda ações de 
comunicação da 
nossa Secretaria 

Atividade feita 
por demanda 

Atividade 
realizadas 
remotamente e 
presencial 
quando 
necessária. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 05/2021 
Unidade Máxima: SECOM 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  KALLYL WELTON PINHEIRO BARROSO 

Cargo efetivo PROGRAMADOR VISUAL Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade SECOM – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome EMMANUEL NOGUEIRA RIBEIRO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença CAPACITAÇÃO 
Período 

Início: 06/05/2021 

 Fim: 04/06/2021 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: 07/06/2021 

 Fim: 18/06/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Criação de materiais 
visuais de 
comunicação 
(gráficos e/ou 
digitais) 

A Criação e finalização 
completa das artes 
solicitadas por 
diversos setores da 
Universidade. 

Atividade diária 
e feita sob 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente. 

2º  Atualização do site 
da Unilab 

A Alimentção com 
artes para o site bem 
como suporte e 
modificações na 
parte estrutural do 
portal da Unilab. 
 

Atividade diária 
e feita sob 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente. 

3º Participação no 
Grupo de 
Comunicação do CIEC 
Unilab 

A Criação das peças 
publicitárias de 
comunicação e 
suporte ao site do 

Encontros 
realizados de 
forma virtual 
uma vez por 

Atividade 
realizada 
remotamente 

Documento - Plano de Trabalho 05 - Kallyl (0280881)         SEI 23282.001584/2021-50 / pg. 15



CIEC 
 

semana e 
posteriormente 
criação das 
peças 
publicitárias 
necessárias. 

4º      
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 06/2021  
Unidade Máxima: Secretaria de Comunicação 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Marco David Castro da Silva 

Cargo efetivo Publicitário Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade Secretaria de Comunicação Institucional 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
2ª Parcela - 2020 

Período 
Início:  19  /  07   / 2021 

 Fim:  30  /  07  /2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 
após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Desenvolvimento 
de material de 
comunicação 
para divulgação 
de eventos. 

A Acompanhamento das 
solicitações diárias 
relacionadas ao e-mail da 
Secretaria 

Atividade 
diária, sob 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente 

2º Atualização 
estrutural no 
Portal Unilab 

A Criação de abas, páginas, 
ajuste em menus e adequação 
visual  

Atividade 
diária, sob 
demanda 

Atividade 
realizada 
remotamente 

3º Diagramação de 
materiais 

A Diagramação e padronização 
de manuais, editais, relatórios 

Atividade sob 
demanda 

Atividade 
realizada 
remotamente 

4º Finalização do 
Relatório de 
gestão 

A Padronização e diagramação 
do relatório de gestão da 
administração superior 

Entrega 
prevista para 
final de maio 

Atividade 
realizada 
remotamente 

5º Comissão da VII 
Semana 
Universitárias 

A Planejamento e produção de 
material de comunicação 
visual da VII Semana 
Universitária 

Reuniões 
semanais  
(Evento de 15 
a 18 de junho) 

Atividade 
realizada 
remotamente 
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6º      

7º       

8º      

9º      

10º      
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 07/2021 
Unidade Máxima: SECOM 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Rosana Taynara Braga Reis 

Cargo efetivo Assistente em administração Carga horária semanal 20h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x’ ) 

Unidade Secretaria de Comunicação (Secom) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento ( x ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Acompanhamento 
diário das demandas 
de e-mails do 
Jornalismo e da 
Publicidade da 
Secom (turno 
manhã) 

A Encaminhar 
cumprimento das 
demandas conforme tipo 
de solicitação (notícia 
para site, comunicado, 
postagem nas mídias, 
confecção de arte gráfica) 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda 

Realizada 
remotamente 

2º Auxilio na Postagem 
de conteúdo no site 
da Unilab 

A Divulgar informações 
checadas e primordiais 
para o bom 
funcionamento da 
comunicação interna e 
externa da Unilab 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda 

Realizada 
remotamente 

3º  Atendimento ao 
Público interno e 
externo através das 

A Checagem das caixas de 
mensagem das redes 
sociais da Unilab 

Atividade 
diária e feita 

Realizada 
remotamente 
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redes sociais da 
Unilab 

(Instagram, Facebook, 
YouTube), com 
encaminhamento das 
principais dúvidas e 
solicitações aos setores 
competentes. 

por 
demanda 

4º Apoio às atividades 
administrativas 

A e P Acompanhamento e 
cumprimento de 
demandas de interesse 
direto à organização 
interna da Secom 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda 

Realizada 
remotamente 

5º Auxilio na Produção 
audiovisual para 
campanhas da 
Unilab solicitadas à 
Secom 

A e P Intermédio da 
comunicação entre 
setores em campanhas 
mais amplas (ex: 
produção de peças de 
áudio para tutoriais da 
Semana Universitária, ou 
de material audiovisual 
para outros tutoriais)  

Atividade 
feita sob 
demanda de 
setores 
externos e 
submetidas 
à chefia da 
Secom 

Realizada em 
regime de 
revezamento 

6º Auxilio no 
Acompanhamento 
de eventos oficiais 

A Mediação de lives, como 
as da +Saúde 
Universidade, indicadas 
pela Coase. 

Atividade 
feita sob 
demanda de 
setores 
externos e 
submetidas 
à chefia da 
Secom 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 
Unidade Máxima: SECOM 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Sandra Akemi Narita 

Cargo efetivo jornalista Carga horária semanal 25 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade Diretoria do Campus Malês /Secretaria de Comunicação 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

METAS DE DESEMPENHO INTERNOMETAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 
após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Acompanhamento e-
mails 
(jornalismo.secom@un
ilab.edu.br) 

A Acompanhamento das 
solicitações diárias 
relacionadas ao e-mail 
do Jornalismo. 
Atendimento ao 
público. 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotament
e. 

2º Levantamento de 
pautas/sugestões que se 
tornarão matéria para o 
portal Unilab e redes 
sociais. Principalmente 
demandas relacionadas 
ao Campus dos Malês – 
BA. 

A Acompanhar e/ou 
buscar pautas de 
interesse institucional 
para divulgação de 
ações, pesquisas, 
extensão, eventos. 

Atividade 
diária e 
realizada por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotament
e. 

3º Apuração de informações A Após definir, em Atividade Atividade 
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conjunto com a 
equipe, as 
pautas/sugestões que 
se tornarão matérias, 
passamos à apuração 
de informações para a 
matéria/divulgação 

diária e 
realizada por 
demanda. 

realizada 
majoritariam
ente de 
forma 
remota. Em 
alguns casos 
é necessário 
apurar 
informações 
in loco, como 
em 
cobertura de 
eventos 
presenciais. 

4º Redação de notícias A Redigir, a partir das 
informações apuradas 
junto aos 
responsáveis, matérias 
para portal da 
universidade. 

Atividade 
diária e 
realizada por 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma 
remota. 

5º Envio de comunicados, 
Principalmente demandas 
relacionadas ao Campus 
dos Malês – BA. 

A Envio de comunicados 
institucionais via Sigaa 
e via e-mail 
Comunicação Unilab 

Atividade 
diária e 
realizada por 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma 
remota. 
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  PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 09/2021 
Unidade Máxima: SECOM 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Soraya Regina Barros e Lima 

Cargo efetivo Jornalista Carga horária semanal 25 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade Secretaria de Comunicação 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Emmanuel Nogueira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Primeira Parte 

Período 
Início: 06/04/2021 

 Fim: 13/04/2021 

Férias Segunda Parte 
Período 

Início: 21/06/2021 

 Fim: 30/06/2021 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  X ) 

Revezamento (   ) 
 

PLANEJAMENTO INTERNO 

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

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

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

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período 

proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), 

podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.  
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

priorida
de 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º  Acompanhamento e-
mails 
(jornalismo.secom@un
ilab.edu.br) 

A Acompanhamento das 
solicitações diárias 
relacionadas ao e-mail do 
Jornalismo. Atendimento ao 
público. 

Atividade 
diária e 
feita por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente. 

2º Levantamento de 
pautas/sugestões que se 
tornarão matéria para o 
portal Unilab e redes 
sociais. 

A Acompanhar e/ou buscar 
pautas de interesse 
institucional para divulgação 
de ações, pesquisas, 
extensão, eventos. 

Atividade 
diária e 
realizada 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
remotamente. 

3º Apuração de informações A Após definir, em conjunto 
com a equipe, as 
pautas/sugestões que se 
tornarão matérias, passamos 
à apuração de informações 
para a matéria/divulgação 

Atividade 
diária e 
realizada 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada 
majoritariament
e de forma 
remota. Em 
alguns casos é 
necessário 
apurar 
informações in 
loco, como em 
cobertura de 
eventos 
presenciais. 
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4º Redação de notícias A Redigir, a partir das 
informações apuradas junto 
aos responsáveis, matérias 
para portal da universidade. 

Atividade 
diária e 
realizada 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma remota. 

5º Envio de comunicados 
Via SIGAA 
Via Comunicação 
(comunicacao@unilab.ed
u.br) Unilab 

A Envio de comunicados 
institucionais via Sigaa e 
via e-mail da Comunicação 

Atividade 
diária e 
realizada 
por 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma remota. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 10/2021 
Unidade Máxima: SECOM 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Suyane Albuquerque Spinosa 

Cargo efetivo Técnica em Audiovisual Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Nãoocupante(   ) 

Unidade Secretaria de ComunicaçãoInstitucional 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Acompanhamento 
e-mails 
(jornalismo.secom 
@unilab.edu.br e 
publicidade.secom@ 
unilab.edu.br) 

  A Acompanhamento 
das solicitações 
diárias 
relacionadas aos 
e-mails do 
Jornalismo e da 
Publicidade 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda 

Atividade 
realizada 
remotamente 

2º Publicação nas 
Mídias Sociais da 
Unilab 

A Postagens, 
acompanhamento 
de métricas, 
interação com o 
público nas mídias 
sociais (Instagram, 
Facebook, 
Twitter, Youtube) 

Atividade 
diária e feita 
por 
demanda 

Atividade 
realizada 
remotamente 

3º Cobertura A Cobertura Atividade por Atividade 
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Fotográfica  fotográfica de 
eventos e ações 
desenvolvidas na 
Unilab 

solicitação do 
demandante 

realizada 
presencialmente 
(captação) e 
remotamente 
(edição) 

4º Produção de Vídeo A Produção de 
vídeos para 
campanhas e 
conteúdo para 
mídias sociais 

Atividade por 
solicitação do 
demandante 
e por 
demanda da 
Coordenação 

Atividade 
realizada 
presencialmente 
(captação) e 
remotamente 
(edição) 

5º  Manutenção do 
acervo imagético da 
Unilab 

A Manutenção dos 
arquivos de vídeo 
e foto da Unilab 
adquiridos nos 
eventos 
institucionais  

Atividade 
feita 
regularmente 
logo após os 
eventos. 

Atividade feita 
remoamente 

6º Desenvolvimento do 
manual de mídias 
sociais 

A Pesquisa e 
elaboração inicial 
do manual de 
mídias sociais 

Atividade 
realizada 
diariamente 

Atividade 
realizada 
remotamente 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


orientações.
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
27/05/2021, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0284869 e o código CRC C65D0C8C.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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