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

Plano de Trabalho nº  34/2021  Unidade: CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor:  NÁDIA DIAS COELHO DE FIGUEIREDO 

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

• o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
• o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
• 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! 

Orde
m de 

priorid
ade 

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. 

 
 
 
 
 
1º 

Atender as 

demandas  do 

Campus dos 

Malês, oriundas 

de parecer de 

pericia singular 

ou junta medica, 

das atividades do 

SEGEPE e dá 

encaminhamento 

Encaminhar 

relatórios 

demendados em 

abertura de 

processo no SEI, 

dando ciência e 

enviar para 

setores 

competentes. 

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

Realizados os 
procedimentos dentro 
do prazo, respondendo 
as demandas do setor, 
com parecer sobre 
perícia para os setores 
SGP, DAS, DCM 

 

2º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Participar de 

reuniôes através 

de 

videoconferência, 

quando solicitada 

Fazer parte do 

tema proposto, 

esplanando 

opinião sobre 

assuntos 

vinculados a 

saúde do servidor. 

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

Participado de reuniões 
para alinhamento das 
ações, sobre: a saúde 
do servidor, efetivação 
e fortalecimento da 
cooperação entre 
instituições parceiras, 
como suplente do PDI e 
a COPLAN. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Interlocução com 

outros setores  

institucionais 

envolvidos que 

Reportar e 

encaminhar para 

setor envolvido 

dando ciência da 

( x) Meta 
atendida 
no prazo. 

Ações desenvolvidas 
através de e-mail e 
encaminhamentos de 

 



3º 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

demandem 

ações/atividades 

direta ou 

indiretamente 

com o setor de 

perícias. 

situação 

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

solicitação de perícias 
pendentes, 
direcionando as 
demandas para as 
instituições parceiras. 

4º Apoiar e assistir à 

Direção Geral do 

Campus dos 

Malês, para 

fortalecimento de 

acordos e 

cooperação 

técnica do 

sistema do 

SIASS, no 

tocante dá 

assistência e 

consistência aos 

atendimentos dos 

servidores que 

necessitem de 

perícia singular 

ou junta médica. 

Tornar célere as 

demandas para as 

unidades 

institucionais 

envolvidas. 

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

Participado de reuniões 
para alinhamento das 
ações, sobre a saúde 
do servidor e a  
retomada do espaço 
pertencente a perícias 
e fortalecimento do 
sistema SIASS através 
de colaboração técnica 
com instituições: IF 
Baiano, UFRB, MS. 

 

 
 
 
 
5º 

Dá suporte as 

demandas do 

setor de perícia 

aos servidores 

que estão em 

processo de 

adoecimento 

Elencar outros 

protagonistas, 

para troca de 

informações e 

que o individuo 

seja 

acompanhado de 

forma adequada 

no processo de 

adoecimento 

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

 Elencar atividades 
mensalmente sobre 
diversos temas para 
que o público alvo, os 
servidores do Campus 
dos malês possam 
enfrentar com mais 
tranquilidade o 
processo de 
adoecimento e de 
como evita-los. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata MÍRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

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.  

Como forma de prevenção à propagação do vírus da Covid-19, o servidor desenvolveu suas tarefas 

de forma remota e as metas foram estabelecidas com prazos previamente definidos, mediante o uso 

de equipamentos e tecnologias que permitiram a execução das atribuições em diálogo constante com 

a Equipe. 

O servidor mostrou-se comprometido com o planejamento, desenvolvimento e execução das 

atividades, no contexto de trabalho remoto, fortalecendo o alinhamento e a integração entre as 

atividades, metas e entregas individuais dos/as servidores com os direcionadores estratégicos para 

alcance dos resultados institucionais no atendimento a comunidade estudantil do Campus. 

A quantidade e qualidade de trabalho apresentada atenderam às exigências do setor. 

 



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

Plano de Trabalho nº 37/2021  Unidade: DIRETORIA DO CAMPUS DOS MAL^S 

Nome do servidor: REINALDO PEREIRA DE AGUIAR 

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 Planejamento 
das ações  do 
Festival das 

Culturas 

Em desen-
volvimento 

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

Como o evento será 
realizado em junho e julho 
de 2021, as ações estão em 
andamento, como a 
capacitação e treinamento 
de monitores. Formação de 
equipes. 

Atividade construída a 
longo prazo. 

2º  Planejamento e 
execução das 

ações da 
SEMUNI 

Preparação e 
execução de 
ações 

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

Ação em curso, pois o 
evento que seria realizado 
em maio foi prorrogado 
para junho de 2021 

 

3º Atendimento ao 
público através 

do e-mail 
eletrônico 

Responder no 
mesmo dia 
todos e-mails 
recebidos 

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

Ação realizada 
diariamente e de 
forma satisfatória 

 



4º Desenvolver 
ações de 

extensão no 
Campus 

 

Analisar 
necessidades e 

desenvolver 
alguma ação 
de extensão 

 

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

Esta meta não foi 
atendida por 

completo tendo em 
vista que os técnicos 
administrativos ainda 
não podem cadastrar 

ação de extensão 

Diante disso 
desenvolvi ação em 

parceria com 
docente, contudo na 
forma individual não 

foi possível 

5º Ações de 
extensão 

Acompanhar 
as ações com 

auxílio 

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

As dúvidas da 
comunidade 

universitária são 
acompanhadas pelo e-
mail e telefone neste 
tempo de pandemia 

 

6º Ações de 
aniversário dos 

países 
membros 

Acompanhar 
ações da 

comunidade 
neste sentido 

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

Devido o 
acompanhamento das 

ações serem 
realizadas sobre a 
coordenação de 

docentes, a 
comunidade 

universitária não 
procurou para auxílio 

A instituição 
necessita 
regulamentar a 
autorização de que 
os técnicos possam 
ser 
coordenadores/as de 
ações de extensão 

7º Assistência aos 
projetos 

Acompanhar 
as dúvidas e 

anseios dos/as 
coordenadores 

/ as 

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

Atendimento 
realizado com 
assistência à equipe 
executora das ações 
extensionista 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 37/2021 Unidade DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata MIRIAN SUMICA CARNEIRO REAIS 

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 servidor Reinaldo possui extraordinária capacidade de iniciativa. Engajado, é responsável pelo incentivo 
e acompanhamento das ações de extensão do Campus dos Malês. É também um importante interlocutor 
com grupos culturais dos municípios do entorno do campus. 

 



 

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

Plano de Trabalho nº 41/2021  Unidade: Segepe - DCM 

Nome do servidor: Thiago Campos dos Santos  

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 

 
 
 

Atendimento 

 
 
 

A 

( x ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora do 
prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Reservar um período diário do dia 
exclusivamente para leitura dos e-
mails e responder com prontidão. 

 

 
 
 

2º 

 
 

Gerenciamento 
de processos 
recebidos e 
expedidos 

 
 
 

A 

( x ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora do 
prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Da mesma forma que ocorre com 
a caixa de e-mail, reservar 
diariamente um período do dia 
exclusivamente para sistema SEI. 

 

 
 
 

3º 

 
 

Marcação e 
realização de 

perícias 

 
 
 

C 

(   ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(  ) Meta atendida 

fora do prazo. 
( x ) Meta não 

atendida. 

Com o advento da pandemia, as 
realizações de perícias estavam 
suspensas nesse período.  
 

Fizemos uma parceria com 
o IFbaiano e já 
começamos a realizar 
algumas perícias 
pendentes. 

 
 

4º 

 
Recepção de 

novos servidores 

 
 

A 

( x  ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(  ) Meta atendida 

fora do prazo. 
(   ) Meta não 

atendida. 

Contato permanente com a 
servidora advinda de 
redistribuição para que tudo 
ocorresse dentro do prazo 
estabelecido pelo DOU. 
 

 

 
5º 

 
Recadastramento 

de Auxílio 
Transporte 

 
A 

( x  ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(  ) Meta atendida 

fora do prazo. 

Parceria firmada com a Seção de 
Benefícios através de reuniões e 
força de trabalho. 

 



(  ) Meta não 
atendida. 

 
 
 

6º 

 
 

Alterações de 
Dados Cadastrais 

 
 
 

A 

( x  ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora do 
prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Fazer de forma imediata qualquer 
solicitação de alterações de dados 
para que não acumulasse. 

 

 
 
 

7º 

 
 

Controle de Folha 
de Frequência 

 
 
 

B 

(   ) Meta 
atendida no 

prazo. 
( X  ) Meta 

atendida fora do 
prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Essa meta é condicionada ao envio 
das folhas de frequência por parte 
dos servidores dentro do prazo 
estabelecido de 05 dias. 

 

 
 
 

8º 
 
 

 
 
 

Reuniões dos GTs 

 
 
 
   A 

( X  ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(    ) Meta 

atendida fora do 
prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

  

 

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

Plano de Trabalho nº 41/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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.  



Thiago desempenha um importante papel de interlocução entre os/as servidores/as do Campus dos Malês 
e a Superintendência de Gestão de pessoas. Fica sob sua responsabilidade também o acompanhamento 
das ações da Seção de Saúde e Bem-estar do servidor. Destaca-se sua capacidade de acolhimento, 
orientação e iniciativa que sempre promove, com olhar sensível, as demandas dxs colegas. 

 



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

Plano de Trabalho nº 44/2021  Unidade: DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor: VICENTE ARAÚJO SILVA FILHO 

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 e 
resposta aos e-
mails. 

100% das 
demandas 
solucionadas 
ou 
encaminhadas 

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

Acompanhamento diário e 
colaboração dos demais 
setores da instituição. 

 

2º Abertura de 
processos 
diversos - 
colação de grau, 
certificados, 
diplomas etc. 

100% das 
demandas 
solucionadas 

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

Acompanhamento diário e 
colaboração dos demais 
setores da instituição. 

 

3º Auxílio nas 
atividades de 
matrículas, 
defesas de TCC, 
requerimentos. 

100% das 
demandas 
solucionadas 
ou 
encaminhadas 

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

Comunicação frequente 
com a coordenação do Polo 
EaD de São Fco do Conde. 

 



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

  

 

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

Plano de Trabalho nº 44/2021 Unidade DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

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.  



Vicente atua como coordenador da Educação a Distância no Campus dos Malês, cumprindo com cuidado e 
critério a interlocução entre o IEAD e a comunidade de estudantes de coordenação de pólo. Destaca-se 
pelo senso de responsabilidade e atenção com que desempenha suas atividades. 

 



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

Plano de Trabalho nº 21/2021  Unidade: DIVISÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO/SESEROP 

Nome do servidor: JONATAS MARQUES OLIVEIRA DOS SANTOS 

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 Instrução processual 
para contratação de 
serviços de 
Manutenção Predial 
 

Finalizar 
processo inicial 
e encaminhar 
para fase de 
check-list 
 

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

Existência de processo 
similar na própria UNILAB 
que pode ser usado como 
referência 

 

2º Instrução processual 
para contratação de 
serviços de 
Terceirização de Mão 
de obra 
 

Finalizar etapa 
do processo e 
encaminhar 
para fase de 
dotação 
orçamentária 

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

Pequeno atraso em 
decorrência da 
necessidade de publicação 
da LOA 2021 que não 
comprometeu a atividade  

 

3º Encaminhamento de 
Notas Fiscais 
referentes a serviços 
de abastecimento 
veicular 
 

Finalizar 
processos 
mensais 

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

 
Adoção de procedimentos 
padrão 
 

 



(   ) Meta 
não 
atendida. 

      

      

      

      

      

 

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

Plano de Trabalho nº 01_/2021 Unidade DIAMCM/SESEROP 

Nome da chefia imediata  

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.  
 

Atesto o pleno atendimento às metas estabelecidas pelo servidor no plano de trabalho para o período. 
As metas apresentadas pelo servidor correspondem a atividades contínuas do setor.  
O atendimento às metas estabelecidas no plano de trabalho pelo servidor foi observado durante a rotina 
de trabalho. 



 

 



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

Plano de Trabalho nº 27/2021  Unidade: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nome do servidor: LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO 

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 COORDENAR 
SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

Aumentar a 
periodicidade 
das reuniões 
entre os 
setores 

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

Bom entrosamento da 
equipe 

 

2º RESPONDER 
AÇÕES DE 
AUDITORIA 

Manter 
banco de 
dados 
atualizado 
para agilizar 
a obtenção 
de 
informações 

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

Base dados digitais 
disponível 

 

3º Despachar 
processos de 
prorrogação 
contratual 

Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental  

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

Organização interna da 
unidade 
 
Treinamentos dos fiscais 
de contrato  
 
Definição de fluxo 
processual mais claro 

 



4º Despachar 
processos de 
sanção contratual 

Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental 

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

Organização interna da 
unidade 

 

5º Despachar 
processos de 
pagamento 

Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental 

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

Organização interna da 
unidade 
 
Treinamentos dos fiscais 
de contrato na elaboração 
de processo de 
pagamento 

 

6º Despachar 
processos 
licitatórios 

Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental 

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

Organização interna da 
unidade 
 
Definição de fluxo de 
licitação mais claro para 
os envolvidos 

 

7º Assessorar a 
Direção do 
Campus em 
relação às 
decisões 
administrativas 

Aumentar a 
periodicidade 
das reuniões 

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

Comunicação direta 
com a Direção 

 

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

  

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nome da chefia imediata MIRIAN SUMICA 

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 Divisão de Administração é o principal vetor de funcionamento do Campus dos Malês. É aí que se 
executam processos de licitação, gestão de contratos, pagamentos, ações de controle interno, 
coordenação das demandas apresentadas pelos demais setores etc. A capacidade de liderança, 
organização e iniciativa do servidor Luís Claudio, como gerente da Divisão, fazem toda a diferença no bom 
desempenho da equipe que, embora pequena, demonstra grande engajamento e qualidade de trabalho.  

 



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

Plano de Trabalho nº 05/2021  Unidade: SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome do servidor: Bismarck dos Santos Almeida 

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 Adequação 
estrutura lógica 

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

Além da proatividade e 
organização no planejamento 
para atingir a meta, o alto 
desempenho na execução da 
tarefa. 

 

2º Implantação IPV6  (   ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
( X  ) Meta 
não atendida. 

 A reforma estrutural no 
campus impediu de dar 
seguimento, visto que foi 
desligado todos os 
equipamentos no campus 
enquanto durava as 
reformas. 

3º Acompanhar 
- Fiscalização 
de Contrato P - 
23804.406808/2020-
35 

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

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para 
atingimento da meta. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome da chefia imediata  



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 relatório do plano de trabalho expressa a capacidade de liderança e proatividade do servidor Bismarck. 
Da aliança de competência técnica e estímulo aos colegas surgem os excelentes resultados que tem 
representado melhorias significativas para o campus. 

 



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

Plano de Trabalho nº 23/2021  Unidade: SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome do servidor: Lailson dos Santos 

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 Adequação 
estrutura lógica 

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

Além da proatividade e 
organização no planejamento 
para atingir a meta, o alto 
desempenho na execução da 
tarefa. 

 

2º Implantação IPV6  (   ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
( X  ) Meta 
não atendida. 

 A reforma estrutural no 
campus impediu de dar 
seguimento, visto que foi 
desligado todos os 
equipamentos no campus 
enquanto durava as 
reformas. 

3º Acompanhar - 
Fiscalização de 
Contrato P - 
23804.500140/2019-
41 

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

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para 
atingimento da meta. 

 

4°  Acompanhar - 
Fiscalização de 
Contrato P - 
23804.500141/2019-
96 

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

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para 
atingimento da meta. 

 



(   ) Meta não 
atendida. 

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome da chefia imediata Bismarck dos Santos Almeida 

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 servidor mostrou-se comprometido com as atividades planejadas, desempenhando com proatividade, 
perícia e eficiência suas atribuições. 

 



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

Plano de Trabalho nº 32/2021  Unidade: SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome do servidor: Mauana Silva da Purificação 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. 

1º Adequação 
estrutura lógica 

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

Além da proatividade e 
organização no planejamento 
para atingir a meta, o alto 
desempenho na execução da 
tarefa. 

 

2º Atendimento  
De chamados 
3s 

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

Empenho na atividade 
executada 

 

3º Desenvolvimento   
De Projetos para 
melhorias na Seção 

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

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para 
atingimento da meta. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome da chefia imediata Bismarck dos Santos Almeida 



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 mostrou-se comprometido com as atividades planejadas, desempenhando com proatividade, 
perícia e eficiência suas atribuições. 

 



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

Plano de Trabalho nº 33/2021  Unidade: Diretoria do Campus dos Malês 

Nome do servidor: Mírian Sumica Carneiro Reis 

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 Planejamento 
junto aos setores 
administrativos de 
ações e contratos. 

Melhor gestão das 
demandas de 
funcionamento do 
campus 

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

Trabalho em equipe, 
bom clima 
organizacional. 

 

2º Pagamentos de 
contratos e 
ordens bancárias 
relativos ao 
funcionamento do 
campus 

Permanência de 
regularidade fiscal 
do campus 

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

Instabilidade de repasse 
de recursos federais 

Os pagamentos de 
contratos e ordens 
bancárias estão 
condicionados ao 
recebimento de 
recursos, o que 
independe da gestão 
local do Campus. 

3º Acompanhamento 
de ações 
desenvolvidas 
pelos setores 

Orientação e 
avaliação das 
ações 
desenvolvidas 
para permanente 
aprimoramento 

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

Trabalho em 
equipe, bom clima 
organizacional 

 



4º Apoio a ações 
realizadas em 
parceria com as 
Pró-reitorias 
Acadêmicas 

Viabilidade de 
condições de 
pessoal e 
articulação com as 
coordenações 
para o 
desenvolvimento 
de ações 
acadêmicas 

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

Trabalho em 
equipe, 
acompanhamento 
e diálogo com a 
sede. 

 

5º Assinaturas de 
folhas de 
frequência, 
homologação de 
férias e avaliação 
de servidores 
efetivos 

Acompanhamento 
e gestão de 
pessoal técnico-
administrativo 

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

Atenção aos prazos 
e às necessidades 
dos servidores, 
bem como cuidado 
no cumprimento 
das normativas 
institucionais 

 

6º Participação do 
GT que elabora o 
PDI 

Qualificação da 
participação do 
campus no PDI 
UNILAB, 
contribuindo para 
a sua redação 

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

Compromisso com 
o desenvolvimento 
institucional, 
pontualidade, 
assiduidade. 

 

7º Participação do 
CIEC 

Representação do 
campus dos Malês 
no CIEC 

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

Apesar de as 
atividades do CEIC 
estarem ocorrendo 
de modo irregular, 
asseguramos nossa 
participação 
efetiva, atenta e 
propositiva em 
todas as sessões e 
deliberações. 

 

8º Participação das 
reuniões do 
Reitorado 

Representação da 
gestão do campus 
junto à gestão 
superior 

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

Cumprimento com 
responsabilidade e 
ética pública das 
funções do cargo 
de direção. 

 

9º Participação de 
reuniões do 
CONSUNI e do 
CONAD 

Representação do 
Campus dos 
Malês nos 
Conselhos 
deliberativos da 
Universidade 

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

Cumprimento com 
responsabilidade e 
ética pública das 
funções do cargo 
de direção. 

 



10º Articulação de 
convênios e 
parcerias com 
entidades e 
instituições 
externas 

Fortalecimento e 
qualificação da 
Universidade em 
Redes de 
cooperação 

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

Capacidade de 
diálogo com 
instituições e entes 
públicos e privados 
que, imbuídos de 
interesses afins, 
promovem ações 
partilhadas. 

 

11º Cumprimento de  
metas e 
recomendações 
de órgãos de 
controle, como a 
Auditoria interna 

Tornar os 
processos 
gerenciados pelo 
campus ainda 
mais eficientes 
dentro dos 
critérios de 
legalidade 

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

Apesar das 
dificuldades 
enfrentadas devido 
ao número de 
servidores abaixo 
do necessário, o 
engajamento da 
equipe e sua 
responsabilidade 
com a 
administração 
pública vem 
permitindo a 
melhoria 
continuada dos 
nossos indicadores 
de governança. 

 

12º Incentivo à 
capacitação de 
pessoal e de 
ações de saúde do 
servidor 

Tornar o clima 
organizacional 
melhor e otimizar 
o desempenho 
dos setores 
administrativos 

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

Trabalho em 
equipe, construção 
(em processo) de 
parcerias com 
outras instituições 
para a cooperação 
em perícias.  

 

 

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

Plano de Trabalho nº 33/2021 Unidade Diretoria do Campus dos Malês 

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. 
 
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  33/2021 Unidade DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS

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.

 

O relatório condiz com os fatos. A justificativa para o não alcance da meta é plausível.

Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Mírian Sumica Carneiro Reis,
conforme relatório, documento 0286977.



14/07/2021 SEI/UNILAB - 0287679 - Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=330151&infra_sist… 2/2

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
02/06/2021, às 16:36, 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 0287679 e
o código CRC A59B4CDE.

Referência: Processo nº 23804.000320/2021-42 SEI nº 0287679

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 18/2021  Unidade: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SESEROP 

Nome do servidor: ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS 

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. 

01 Monitoramento 
da rotina 
administrativa 
do campus    
 

Manter 
contato 
frequente 
com os 
responsáveis 
pelas equipes 
de trabalho 
terceirizadas 

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

Execução continua.  
A boa comunicação 
entre fiscalização de 
contrato e os 
representates da 
empresa. 

  

02  Fiscalização 
técnica dos 
contratos 
administrativos    

Realizar 
atribuições 
exigidas pela 
função, de 
acordo com 
cada 
atividade. 

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

Adoção de 
procedimentos 
padrão. 

 

03 Mediação com 
outras 
instituições para 
a consolidação 
de Acordo de 
Cooperação. 

Estreitar boa 
relação com 
outras 
instituições. 

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

A contribuição dos 
colegas envolvidos na 
atividade. 

 



 

04 Encaminhament
o de Notas 
Fiscais dos 
contratos  

Encaminhame
nto em tempo 
hábil 

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

Adoção de 
procedimentos 
padrão 
 

 

05 Planejamento 
dos contratos de 
terceirização do 
campus 

Executar em 
temp hábil de 
acordo com o 
fluxo do 
processo 

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

Adoção de 
procedimentos 
padrão 
 

 

06 Controlar saldo 
de empenho dos 
contratos       
 

Organizar e 
dar ciência a 
todos os 
setores 
relacionados 

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

Adoção de 
procedimentos 
padrão 
 

 

07 Participação no 
G.T.  que 
realizará exame, 
consolidação ou 
revogação de 
Atos Normativos        

Participar das 
reuniões 
convocadas e 
executar as 
demandas 
necessárias. 
 

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

Encontros semanais, por 
convocação, engajamento 
e organização de trabalho. 

A meta de reuniões e 
análises foi cumprida, 
mas os trabalhos do 
G.T. continuam. 

 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SESEROP 
 

Nome da chefia imediata Jonatas Marques Oliveira dos Santos 

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 planejamento está de acordo com as funções atribuídas e com o calendário de processos em execução.  

 



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

Plano de Trabalho nº 38/2021  Unidade:  DCM 

Nome do servidor: Rita de Cássia Silva Mendonça 

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. 

01 Gestão documental 
e informacional 

Elaboração de 
normativas para a 
CPEAD  

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

90 dias   

02  Atendimento online  
para a comunidade  

Abertura de 
processos e Indicação 
de metodologia que 
atenda as 
necessidades 
apresentadas. 

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

Execução continua 
e diária  

 

04 Participação AFD- 
SGP 

Leitura e estudo dos 
processos 
apresentados  
Conhecimento das 
normativas que 
regem os processos. 
 Execução 

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

 
Serviço contínuo 

 

05 Processo de 
contrato dos 
correios 

Conclusão do 
processo 

Não se aplica Pendências 
externas 

Resolução das 
pendências 

06 Comitê 
Gestor/negocial 

Elaboração de 
normativas 

Não se aplica Serviço contínuo  

07 Comissão CEPAD Elaboração de 
normativas 

Em andamento   



 

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

Plano de Trabalho nº 
___01_/2021 

Unidade Divisão de Administração dos campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Miriam Sumica 

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 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Embora a servidora esteja lotada na Divisão de Administração, toda a sua rotina de trabalho é definida e 
acompanhada pelo seu setor de origem no Ceará.  
 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 02/2021  Unidade: Campus dos Malês – Divisão de 

Administração 

Nome do servidor: Alan Araújo Argôlo de Santana 

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 

Análise diária dos 

lançamentos do 

movimento do dia 

anterior (ex. 

classificação contábil 

e orçamentária, 

cálculo tributário 

correto e prazos de 

recolhimento, DHs 

corretamente 

preenchidos etc). 

Concluir a análise de 

todos os lançamentos 

do dia anterior. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina 

diária. 

Não se aplica. 

2º 

Verificação de 

equação, através dos 

auditores contábeis. 

Concluir a 

verificação. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina 

diária. 

Não se aplica. 

3º 

Regularizar eventual 

equação verificada no 

item 2. 

Regularizar todas as 

eventuais equações 

verificadas. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Iniciar a regularização 

logo quando da sua 

identificação diária. 

Não se aplica. 



4º 

Verificação e análise 

de saldos (1) 

Transitórios (ex. 

obrigações a recolher, 

bens e materiais em 

trânsito, OB 

cancelada etc.); (2) 

Invertidos; (3) 

irrisórios; (4) 

Residuais; (5) 

Alongados (contratos, 

contas a pagar etc.); 

(6) Valores a 

classificar e outros 

(Por conta contábil). 

Analisar todas as 

contas e seus saldos 

no BALANCETE. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina. Não se aplica. 

5º 

Verificação e análise 

de saldos (1) 

Transitórios (ex. 

obrigações a recolher, 

bens e materiais em 

trânsito, OB 

cancelada etc.); (2) 

Invertidos; (3) 

irrisórios; (4) 

Residuais; (5) 

Alongados (contratos, 

contas a pagar etc.); 

(6) Valores a 

classificar e outros 

(Por conta contábil). 

Nesta atividade 

mensal, também está 

incluída a análise das 

demonstrações 

contábeis. 

Analisar todas as 

contas e seus saldos 

no BALANCETE. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina. Não se aplica. 

6º 

Verificar e analisar o 

cálculo mensal, 

evolução e registro da 

DEPRECIAÇÃO. 

Concluir a 

verificação. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina. Não se aplica. 

7º 

Conciliação dos 

saldos contábeis do 

RMA (Almoxarifado) 

e RMB (Bens 

móveis). 

Concluir a 

conciliação, inclusive 

com a resolução de 

eventuais 

divergências. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina. Não se aplica. 

8º 

Acompanhamento 

dos saldos e 

movimentações da 

conta Contratos em 

Execução. 

Verifica a conta 

devida. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina. Não se aplica. 



9º 

Acompanhamento das 

Garantias vigentes em 

função dos contratos 

vigentes (solicitar a 

devida conciliação 

entre ambos). 

Verificar a conta 

devida e as vigências 

das apólices. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina. Não se aplica. 

10º 

Registrar 

Conformidade de 

Operadores. 

Registrar a 

conformidade no 

sistema. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento da rotina. Não se aplica. 

11º 

Registrar a 

Conformidade 

Contábil. 

Registrar a 

conformidade no 

sistema. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento de todas 

as análises e 

acompanhamentos 

realizados no decorrer 

no movimento (mês). 

Não se aplica. 

12º 

Elaborar o Relatório 

de Conformidade 

Contábil e 

encaminhá-lo para a 

Ordenadora de 

Despesas. 

Elaborar e 

encaminhar o 

relatório. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Cumprimento de todas 

as análises e 

acompanhamentos 

realizados no decorrer 

no movimento (mês). 

Não se aplica. 

13º 

Registro e habilitação 

de eventuais usuários 

de sistemas 

estruturantes, tais 

como SIAFI, SIASG, 

SERPRO-REDE, 

ComprasNet 

Contratos etc. 

Registro e habilitação 

de eventuais usuários 

de sistemas 

estruturantes, tais 

como SIAFI, SIASG, 

SERPRO-REDE, 

ComprasNet 

Contratos etc. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Não se aplica. Não se aplica. 

14º 

Verificar e atender a 

demandas diversas e 

eventuais. 

Verificar e atender a 

demandas diversas e 

eventuais. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Existência de um prazo 

razoável para a 

realização da demanda. 

Não se aplica. 

15º 

Elaboração de 

relatórios eventuais 

(sob demanda). 

Atender à demanda 

recebida. 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

Existência de um prazo 

razoável para a 

realização da demanda. 

Não se aplica. 



(   ) Meta 

não 

atendida. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nome da chefia imediata LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO 

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 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Atesto o fiel cumprimento do plano de trabalho do servidor. 

 



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

Plano de Trabalho nº 01/2021  Unidade: SAPSA 

Nome do servidor: Adelmária Ione dos Santos 

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. 

01 Gestão documental 
e informacional 

Elaboração de 
normativas para 
a CPAD  

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

90 dias  A minuta de política de 
gestão de arquivos foi 
elabora, restando agora 
apresentar e discutir na 
Comissão Permanente de 
Avaliação Documental.  

02  Atendimento online  
para a comunidade  

Abertura de 
processos e 
Indicação de 
metodologia que 
atenda as 
necessidades 
apresentadas. 

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

Execução continua e diária  Meta realizada 

03 Participação do GT 
do programa de 
gestão 

Trabalho 
colaborativo, 
Leitura e estudo 
de legislação e 
normas. 
Pesquisa em 
outras 
instituições 
universitárias. 
Pesquisa em 
instituições do 

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

90 dias  Elaboração da minuta de 
resolução. 



poder Executivo 
e judiciário  
Elaboração de 
minuta de 
resolução 

04 Participação nos 
conselhos 
representativos da 
unilab 

Leitura e estudo 
dos processos 
apresentados  
Conhecimento 
das normativas 
que regem os 
processos. 
 Elaboração de 
parecer 

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

Encontros mensais, por 
convocação, cinco dias 
para elaboração de 
parecer de processos 

Meta realizada 

 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 
___01_/2021 

Unidade Divisão de Administração dos Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Luis Claudio Pereira 

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.  



Atesto o pleno atendimento às metas estabelecidas pelo servidor no plano de trabalho para o período. 
As metas apresentadas pelo servidor correspondem a atividades contínuas do setor.  
O atendimento às metas estabelecidas no plano de trabalho pelo servidor foi observado durante a rotina 
de trabalho. 

 



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

Plano de Trabalho nº 06/2021  Unidade: Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

Nome do servidor: Bruno Batista dos Anjos 

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. 

1ª Monitoramento do 
e-mail do setor e do 
e-mail institucional 
do servidor; leitura 
e resposta das 
mensagens 

Administrar 
as 
solicitações 
dos 
usuários, 
com o 
intuito de 
atendê-las 
via e-mail e 
em tempo 
hábil 

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

Administração contínua de 
monitoramento e respeito 
ao prazo de 48 horas para 
resposta 

 

2ª Recebimento de 
depósitos legais de 
TCCs e emissão de 
declarações dos 
discentes 
depositantes 

Administrar 
os Depósitos 
Legais dos 
TCCs dos 
usuários 
formandos, 
dando 
prosseguimen 
to aos 
processos de 
formação dos 
mesmos 

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

Administração contínua de 
monitoramento e respeito 
ao prazo de 48 horas para 
resposta, além de 
processamento, publicação e 
arquivamento dos 
documentos recebidos 
através de planilhas 
específicas 

 

3ª Participação como 
membro da 
Comissão 
organizadora do 
ebook “Temas 
Contemporâneos 
para o século XXI”, 
da Unilab 

Contribuir 
para 
divulgação da 
produção 
científica, 
através da 
organização 

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

Engajamento na resolução 
de problemas que surgiram 
durante a organização do 
ebook, porém, questões não 
esperadas foram surgindo e 
fizeram com que o prazo 
fosse dilatado 

Adquirir mais 
conhecimentos e 
experiências relacionados 
à elaboração e organização 
de ebooks 



do ebook e 
formatação 
do mesmo 

4ª Curso “Língua 
Brasileira de Sinais 
- Intermediário” 
160h, pelo Instituto 
Federal Baiano 

Aprender a 
LIBRAS para 
auxiliar no 
atendimento 
a usuários 
com 
deficiência 
auditiva 

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

Participação nas atividades e 
avaliações do curso, 
atingindo média superior a 
solicitada e obtendo o 
certificado de 160 horas 
exigido 

 

5ª Curso de 
aperfeiçoamento 
em “Tecnologia 
educacional, ensino 
híbrido e inovação 
pedagógica”, 180h, 
pela Universidade 
Federal do Ceará 

Aprender 
novos 
conhecimento 
s relacionados 
ao trabalho 
na área 
educacional, 
diante da 
atual situação 
pandêmica 

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

Participação nas atividades e 
avaliações do curso, porém o 
mesmo ainda se encontra na 
metade, por isso a meta 
ainda não foi atingida. O 
curso tem previsão de 
conclusão em julho de 2021 

Continuar o curso, 
empenhando-se em 
aprender mais 
conhecimento, seguindo os 
prazos e realizando as 
atividades avaliativas com 
dedicação 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Helka Sampaio Ramos 

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.  

Os fundamentos que alicerçaram a avaliação deste Plano de Trabalho seguiram os seguintes critérios: 
 
1) Comprometimento com as atividades elencadas/desenvolvidas; 
2) Qualidade acima da média no serviço realizado; 
3) Diálogo permanente com a equipe; 
4) Prioriza as atividades de acordo com o acordado no Plano de Trabalho; 
5) Atingiu mais de 70% da das metas individuais estabelecidas. 

 



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

Plano de Trabalho nº 15/2021  Unidade: Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

Nome do servidor: Helka Sampaio Ramos 

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. 

1ª Monitorar os e-
mails institucionais: 
do setor e do 
particular.  

Administrar 
as 
solicitações 
dos usuários, 
com o intuito 
de atendê-las 
via e-mail. 
Prazo 
máximo de 
72h para 
responder as 
mensagens.  

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

Acompanhar continuamente 
os e-mails e respondê-los no 
prazo máximo de 72h. 

 

2ª Criar e monitorar os 
trâmites dos 
processos do setor 
no SEI. 

Atender as 
demandas 
solicitadas 
nos 
Processos. 

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

Acompanhar continuamente 
os processos eletrônicos, 
dando ciência sempre que 
necessário aos setores 
envolvidos nos processos. 

 

3ª Normalização do 
livro vinculado 
ao Projeto de 
Extensão 
Biblioteca 
Náutica na Baía 
de Todos os 
Santos. 

Contribuir 
para 
divulgação da 
produção 
científica 
institucional. 

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

Imprevistos diversos 
ocorreram no período e o 
prazo foi reajustado. 

 

4ª Elaboração do 
relatório do sinistro 
ocorrido na 

Descrever 
danos 
ocorridos no 

(...) Meta 
atendida no 
prazo. 

Atraso no levantamento das 
obras danificadas no sinistro 
com prospecção de valores. 

 



Biblioteca Setorial 
Campus dos Malês 
em 
10/10/2020. 

Setor de 
Biblioteca 
após o 
sinistro. 

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

5ª Apresentar o 
Plantão Tira dúvidas 
sobre 
Uso de Referências. 

Ministrar 
palestra sobre 
o Uso de 
Referências, 
segundo a 
NBR 6023, 
para 
Comunidade 
Acadêmica da 
Unilab. 

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

Cumprir rigorosamente com 
a programação previamente 
estabelecida. 

 

6ª Auxiliar nos 
Plantões Tira-
dúvidas ministrados 
pelos demais 
bibliotecários. 

Organizar, 
desenvolver e 
disseminar 
todas as 
comunicações 
referente aos 
Plantões. 

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

Projeto piloto com 
calendário de apresentações 
definido, sucinto e objetivo. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 15/2021 Unidade Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Mírian Sumica Carneiro Reis 

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 Biblioteca Setorial do Campus dos Malês funciona de forma muito eficiente, graças a uma equipe 
engajada, comprometida. A liderança da bibliotecária Helka é muito importante pois seu exemplo serve 
de estímulo aos demais colegas do setor. Além disso, seu senso de responsabilidade com o serviço 
público e sua capacidade de iniciativa são características que se destacam. 



 



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

Plano de Trabalho nº 19/2021  Unidade: Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

Nome do servidor: João Roberto da Silva Fiuza 

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. 

1ª Monitoramento do e-
mail institucional e do 
servidor; leitura e 
resposta de 
mensagens 

Proporcionar 
o melhor 
atendimento 
possível de 
acordo com 
as 
necessidades 
dos usuários 

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

Monitorar de forma 
contínua e respeitar o prazo 
de resposta mínima (48h) 
da demanda. 

 

2ª Criação, recepção, 
tramitação de 
processos no SEI 

Trabalhar para 
que os 
processos 
sejam criados 
e 
encaminhados 
dentro do 
prazo 
estabelecido 

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

Ausência de processos do 
Setor no SEI, no primeiro 
trimestre do ano. 

Realizar treinamentos 
sobre o Sistema 

Eletrônico de Informações 
(SEI) 

3ª Monitoramento de 
demandas do sistema 
de bibliotecas 
Pergamum e 
atendimento das 
mesmas 

Utilizando as 
ferramentas 
da tecnologia 
da informação 
para 
acompanhar 
as demandas 
do sistema de 
bibliotecas, 
colocando 
todas ações 
em dias. 

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

Monitorar de forma 
contínua e respeitar o prazo 
de resposta mínima (48h) 
da demanda. 

 



4ª Atendimento online 
via redes sociais de 
usuários do Sistema 
de Bibliotecas 

Prezar pelo 
atendimento 
de qualidade 
de forma 
eficaz e 
eficiente com 
todos usuários 
do Sistema de 
Bibliotecas 

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

O atendimento online fica 
sob a tutela de outro 
servidor do Sibiuni, no 
Ceará. 

 

5ª Assessorar 
remotamente 
atividades 
relacionadas a rotinas 
administrativas do 
setor 

Como parte 
essencial do 
trabalho 
administrativo 
acompanhar e 
desenvolver 
todas 
atividades 
inerentes ao 
cargo TAE que 
competem 
para o Setor 
de Bibliotecas, 
tanto o 
Campus da 
Bahia quanto 
os Campi do 
Ceará. 

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

Buscar resolver as questões 
da rotina administrativa 
com agilidade. 

 

6ª Elaboração e envio de 
nada consta para 
pedidos advindos do 
setor de registro 
acadêmico – SRCA 
(trancamento, 
cancelamento de 
matrícula etc.) 

Atender com 
agilidade as 
demandas dos 
estudantes e 
usuários com 
o estado de 
quites com o 
Sistema de 
Bibliotecas. 

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

Monitorar de forma 
contínua e respeitar o prazo 
de resposta mínima (48h) 
da demanda. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Helka Sampaio Ramos 

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.  

Os fundamentos que alicerçaram a avaliação deste Plano de Trabalho seguiram os seguintes critérios: 
 
1) Comprometimento com as atividades elencadas/desenvolvidas; 
2) Qualidade no serviço realizado; 
3) Diálogo permanente com a equipe; 
4) Prioriza as atividades de acordo com o acordado no Plano de Trabalho; 
5) Atingiu mais de 50% das metas individuais pré-estabelecidas. 

 



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

Plano de Trabalho nº 28/2021  Unidade: PROGRAD / SETOR DE GRADUAÇÃO 

Nome do servidor: MÁRCIO EDUARDO DE 
LIMA VALVERDE 

 

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 

Revisão das 

minutas de editais 

de ingresso em 

2020.2 

Verificar erros 

e 

Inconsistências 

nas minutas 

dos editais 

antes da 

publicação 

destes.  

(  X ) 

Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

O trabalho em 

equipe 

 

2 Acompanhar 

diariamente o e-

mail 

marciovalverde@un

ilab.edu.br, com 

vistas a responder 

perguntas e sanar 

dúvidas, prestar 

encaminhamentos, 

resolver demandas 

da Prograd, de 

alunos e solicitar 

informações. 

Manter a 

comunicação 

com o público 

em geral, 

interno e 

externo. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Abertura de e-mail 

constantemente 

 



3 Elaborar o 

planejamento dos 

editais de ingresso 

em 2020.2 e do 

SISU 2021.1. 

Elaboração do 

calendário dos 

editais. 

(x   ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe  

4 Análise dos 

recursos do edital 

de inclusão digital 

juntamente com a 

PROPAE. 

Analisar 

recursos do 

edital de 

inclusão digital 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe 

possibilitou a 

conclusão 

 

5 Realizar pré-

matrícula. 

Realizar e 

auxiliar na 

supervisão das 

pré-matrículas. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalhar em equipe 

possibilitou que o 

prazo fosse 

cumprido 

 

6 Elaborar relatórios 

gerais do Setor de 

Graduação. 

Consolidar os 

dados de pré-

matriculados, 

inscritos, de 

vagas ofertadas 

e outros por 

edital. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe.  

7 Manter contato com 

a coordenação da 

PROGRAD em 

relação aos assuntos 

comuns.  

Manter uma 

comunicação 

constante e 

efetiva com a 

coordenação. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Reuniões e acesso a 

redes sociais e e-

mails. 

 

8 Atendimento de 

outras demandas 

emergenciais, 

necessárias ao bom 

andamento das 

Atendimento 

de demandas. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

Acesso constante ao 

e-mail, bem como a 

whats app da equipe. 

 



atividades dos 

Campus dos Malês 

da Unilab, de 

acordo com 

determinação da 

Diretoria do 

Campus, bem como 

da Gestão Superior 

da Unilab. 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

9 

Executar todos os 

procedimentos 

relativos aos editais 

desde as inscrições 

até a divulgação dos 

resultados. 

Operacionalizar 

as inscrições, 

classificação e 

resultados 

finais. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe.  

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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 Seção de Graduação do Campus dos Malês é uma porta de acesso, especialmente de estudantes 
ingressantes, à UNILAB. O trabalho coordenado pelo servidor Márcio Valverde é fundamental pois 
configura-se como relação de acolhimento e orientação ao público discente. Sua capacidade de trabalho 
em equipe e sua sensibilidade são fatores que influenciaram no cumprimento das suas metas individuais e 
da equipe. 

 



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

Plano de Trabalho nº 09/2021  Unidade: PROGRAD / SETOR DE GRADUAÇÃO 

Nome do servidor: DART CLEA RIOS 
ANDRADE ARAUJO 

 

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 

Revisão das 

minutas de editais 

de ingresso em 

2020.2 

Verificar erros 

e 

Inconsistências 

nas minutas 

dos editais 

antes da 

publicação 

destes.  

(   ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

O trabalho em 

equipe 

 

2 Acompanhar 

diariamente o e-

mail 

dart@unilab.edu.br, 

com vistas a 

responder perguntas 

e sanar dúvidas, 

prestar 

encaminhamentos, 

resolver demandas 

da Prograd, de 

alunos e solicitar 

informações. 

Manter a 

comunicação 

com o público 

em geral, 

interno e 

externo. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Abertura de e-mail 

constantemente 

 



3 Elaborar o 

planejamento dos 

editais de ingresso 

em 2020.2 e do 

SISU 2021.1. 

Elaboração do 

calendário dos 

editais. 

(x   ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe  

4 Análise dos 

recursos do edital 

de inclusão digital 

juntamente com a 

PROPAE. 

Analisar 

recursos do 

edital de 

inclusão digital 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe 

possibilitou a 

conclusão 

 

5 Realizar pré-

matrícula. 

Realizar e 

auxiliar na 

supervisão das 

pré-matrículas. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalhar em equipe 

possibilitou que o 

prazo fosse 

cumprido 

 

6 Elaborar relatórios 

gerais do Setor de 

Graduação. 

Consolidar os 

dados de pré-

matriculados, 

inscritos, de 

vagas ofertadas 

e outros por 

edital. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe.  

7 Manter contato com 

a coordenação da 

PROGRAD em 

relação aos assuntos 

comuns.  

Manter uma 

comunicação 

constante e 

efetiva com a 

coordenação. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Reuniões e acesso a 

redes sociais e e-

mails. 

 

8 Atendimento de 

outras demandas 

emergenciais, 

necessárias ao bom 

andamento das 

Atendimento 

de demandas. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

Acesso constante ao 

e-mail, bem como a 

whats app da equipe. 

 



atividades dos 

Campus dos Malês 

da Unilab, de 

acordo com 

determinação da 

Diretoria do 

Campus, bem como 

da Gestão Superior 

da Unilab. 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

9 

Executar todos os 

procedimentos 

relativos aos editais 

desde as inscrições 

até a divulgação dos 

resultados. 

Operacionalizar 

as inscrições, 

classificação e 

resultados 

finais. 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Trabalho em equipe.  

 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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.  



Concordo com o relatório apresentado. A servidora demonstra capacidade de trabalho em equipe, mostra-
se sempre solícita e atenciosa. 

 



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

Plano de Trabalho nº 22/2021  Unidade: DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor: JOSÉ AUGUSTO 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 
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 ° Será realizada a 
avaliação dos 
históricos dos 
discentes que 
solicitarem 
colação de grau 

Deixar todos 
os históricos 
de quem pediu 
colação de 
grau apto para 
abrir processo 
de pedido de 
diploma 

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

 Foco na demanda para dar 
conta de avaliar uma 
quantidade grande de 
históricos, e por vezes 
tendo que deixar outras 
demandas para serem 
atendidadas depois. 

 

2° Comissão para 
estabelecer os 
procedimentos 
de colação de 
garu online, 
como também 
como será 
assinada a ata 
de colação de 
grau 

Suporte a 
todas as 
solicitações 
conforme as 
demandas 

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

A criação de grupo de 
trabalho para facilitar a 
comunição; além da 
criação de um grupo do zap 
com servidores do Ceará e 
eu representando a Bahia, 
o que trouxe celeridade ao 
processo. 

 

3° Elaboração de 
relatórios para 
dar suporte as 
assistentes 
sociais para os 
processos de 
auxílio 

Buscar 
resolutividade 
de maneira o 
mais rápido 
possível para 
auxílio a 
avaliação das 

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

O apoio de uma 
terceirizada para 
ajudar nessa demanda 
foi de suma 
importância, caso 
contrário, os 
relatórios não ficariam 

 



assistentes 
sociais 

(   ) Meta 
não 
atendida. 

prontos no prazo 
estabelecido, o que 
dificultaria no 
processo de abertura 
de editais e no 
pagamento e 
retificação de auxílios 
para discentes. 

4° Será realizadas 
uma série de 
tutoriais para 
auxiliar os novos 
coordenadores 
em relação as 
atividades a 
serem 
desenvolvidas 

Dar celeridade 
e facilitar as 
atividades dos 
coordenadores 
através dos 
tutoriais, já 
que a 
transição de 
coordenadores 
é fluída 

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

a prioridade da 
demanda, e o apoio 
da terceirizada 

 

5° Iremos 
digitalizar todos 
os diplomas 
para serem 
enviados aos 
discentes que 
formarem 

Enviar os 
diplomas para 
os discentes 
para facilitar 
na inscrição de 
processo 
seletivos em 
outras IES 

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

Compreensão da 
direção do campus 
que permitiu meu 
acesso no campus 
nesse período. 

 

6° Será elaboradas 
as atas de 
colação de grau 
para os 
coordenadores 
e discentes 
assinarem 

Colher todas 
as assinaturas 
na ata, 
digitalizar a 
mesma,  para 
dar o devido 
fluxo do 
processo de 
emissão de 
diplomas 

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

A comunicação com as 
coordenações e uma 
reunião com o 
servidor Giancarlos da 
DTI 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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 servidor José Augusto se destaca pelo seu compromisso e proatividade e espírito de liderança. É 
atencioso e prestativo e seu apoio a coordenações de curso e estudantes [e essencial. O plano de trabalho 
reflete seu compromisso com o bom funcionamento da SRCA. 

 



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

Plano de Trabalho nº 29/2021  Unidade: Campus dos Malês 

Nome do servidor:  Marcos Moraes da Silva 

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. 

1ª Assistência no 
acompanhamento 
dos processos 
relacionados à 
reforma de 
impermeabilização 
enquanto Gestor 
do contrato. 

Atendimento 
relativo à 
demanda 

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

Realização de visitas 
periódicas e diálogo 
frequente com a 
Contratada em parceria 
com o fiscal do contrato. 

 

2ª Coelba - 
Confecção e 
acompanhamento 
dos processos 
referentes ao 
fornecimento de 
energia elétrica ao 
Campus dos 
Malês, assim 
como o processo 
de pagamento da 
fatura. 

Atendimento 
relativo à 
demanda e 
efetiva 
tramitação 
do processo 

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

Disponibilização de 
tecnologias digitais que 
possibilitaram o trabalho 
remoto. 

 

3ª Organização dos 
Arquivos dos 
processos no SEI 
vinculados ao 
setor, ou de 

Conforme 
demanda e 
especificidades 

( a  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 

Disponibilização de 
tecnologias digitais que 
possibilitaram o trabalho 
remoto. 

 



interesse para o 
setor, agrupando 
em grupos 
específicos em 
acompanhamento 
especial”, 
anexando ou 
relacionando, 
conforme o caso. 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

4ª 
 

Atendimento na 
produção ou 
coleta de 
documentos 
digitais. 

Conforme 
demanda e 
especificidades 

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

Realizado sob demanda, 
conforme estabelecido no 
plano de trabalho 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 2_/2021 Unidade Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Miriam Sumica Carneiro Reis 

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 servidor Técnico Marcos Moraes da Silva, apesar das dificuldades decorrentes das situações advindas do 
estado de Pandemia, apresenta de fato o trabalho e as contribuições necessárias ao andamento das 
atribuições da SEPLACM. 

 



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

Plano de Trabalho nº 30/2021  Unidade: Campus dos Malês 

Nome do servidor:  Marcus Vinnicius Soares Dias 

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. 

1ª Produção de 
relatórios técnicos 

Apresentação do 
documento 

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

A disponibilização de 
documentos em meio 
digital. 

 

2ª Fiscalização da obra 
de 
impermeabilização 

Acompanhamento 
dos serviços 

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

Realização de visitas 
periódicas e diálogo 
frequente com a 
Contratada 

 

3ª Acompanhamento 
de processos 
relacionados à 
SEPLACM 

Conforme 
demanda e 
especificidades 

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

Realizado conforme 
demandas ao longo do 
período estabelecido 

 



4ª 
 

Atendimento de 
demandas 
apresentadas pela 
Direção do Campus 

Conforme 
demanda e 
especificidades 

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

Realizado sob demanda, 
conforme estabelecido no 
plano de trabalho 

 

5º Revisão de planilhas 
orçamentarias da 
obra dos blocos 
anexos 

40 dias ( a  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Disponibilização de 
documentos digitais, 
facilitando o acesso 
remoto. 

 

6º Revisão de planilhas 
orçamentarias e 
demais documentos 
da contratação do 
cercamento da 
fazenda 

40 dias ( a  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Disponibilização de 
documentos digitais, 
facilitando o acesso remoto 

 

7º Revisão de planilhas 
orçamentarias e 
demais documentos 
da contratação de 
projetos de PPCI e 
SPDA 

30 dias ( a  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Disponibilização de 
documentos digitais, 
facilitando o acesso remoto 

 

8º Acompanhamento 
da tramitação da 
empresa de 
Manutenção predial 

Conforme a 
demanda e 
tramitação do 
processo 

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

Acompanhamento através 
do SEI 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 2_/2021 Unidade Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Mirian Sumica Carneiro Reis 

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 servidor Marcus Vinnicius se destaca pelo seu compromisso, proatividade e espírito de liderança. Essas 
características se refletem nos resultado apresentados pela Seção de Planejamento e Infraestrutura do 
Campus dos Malês que, apesar de funcionar com equipe reduzida, atende a um grande volume de 
demandas com qualidade e zelo. 

 



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

Plano de Trabalho nº 39/2021  Unidade: Campus dos Malês 

Nome do servidor: Silvia Helena dos Santos Moreira 

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. 

1ª Inspeção de Itens 
que atendem ao 
protocolo de 
biossegurança 

Aprovação 
ou 
indicação 
de correção 
do serviço  

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

Realizado conforme 
demanda, foi verificado 
recebimento de EPIs e 
distribuídos mediante 
assinatura na ficha de 
recebimento de EPI. 

 

2ª Atualização de 
informações para 
elaboração de 
especificação do 
objeto para 
reabertura do PPCI 

Entrega da 
atualização 
em prazo a 
Ser 
acordado 
durante o 
próximo 
trimestre 

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

Levantamento de dados 
realizado, conforme 
necessidade atual do Campus. 
A especificação está sendo 
construída e, conforme a 
meta estabelecida no Plano 
de Trabalho, será entregue no 
próximo trimestre 

 

3ª Atendimento de 
demandas de 
análise de 
documentos 

Conforme 
demanda 

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

Realizado conforme 
demandas ao longo do 
período estabelecido 

 

4ª 
 

Supervisão da 
tramitação de 
processos da 
Seplan 

Conforme 
demanda 
da chefia 

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

Realizado sob demanda, 
conforme estabelecido 
no plano de trabalho 

 



(   ) Meta não 
atendida. 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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 Técnica em Segurança do Trabalho, apesar das dificuldades decorrentes das situações 
advindas do estado de Pandemia, apresenta de fato o trabalho e as contribuições necessárias ao 
andamento das atribuições da SEPLACM. 

 



 

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

Plano de Trabalho nº  14/2021  Unidade: CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor:   
FABRÍCIO DOS PASSOS PEREIRA 

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

• o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
• o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
• 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! 

Orde
m de 

priorid
ade 

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. 

 
 
 
 
 
1º 

Verificação dos 
e-mails 
institucionais 

Orientações 
sobre 
trancamento 
especial de 
matrícula e 
matrícula em 
regime especial 
e orientações 
sobre COVID-
19, imunizações 
e fluxo de 
atendimento na 
rede SUS.   
Período para 
atingimento da 
meta 03 dias 
úteis  

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

 
 
Planejamento da 
equipe de saúde.  
 
Os e-mails foram 
respondidos conforme 
competência técnica e 
profissional( de acordo 
com a demanda de 
saúde apresentada 
pelo discente. 

 



2º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Recebimentos e 
encaminhament
os  
de processos via 
SEI. 

Acompanhar os 
processos de 
Regime Especial 
e Encaminhar 
para  
os setores 
responsáveis.  
Período para 
atingimento da 
meta Diário. 

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

Retorno imediato dos 
setores; SEPE, SAPS e 
SERAC, envolvidos no 
fluxo dos processos via 
SEI, conforme 
determina a resolução 
030/2013 da UNILAB. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3º 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

Atividades 
Administrativas 
-Reunião 
interna                                                                                                                                                                                                            
setoriais/interse
toriais.  
Planejamento 
de compras de 
EPIs 

Articulações e 
planejamentos. 
 
Efetivação do 
plano de 
biossegurança 
do campus. 
 
Período para 
atingimento da 
meta: conforme 
demanda. 

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

Comprometimento e 
divisão das atividades 
entre os setores: SEPE, 
SELOG, SEPLACM e 
DIAMCM. 
Os processos, cotações 
termos de 
referência/projeto 
básico foram 
desenvolvidas de 
acordo com o grau de 
complexidade e das 
competências técnicas. 
A partir desses 
planejamentos 
alcançamos os 
resultados esperados:  
-Efetivação do Plano de 
Biossegurança do 
campus; 
-Processos Licitatórios 
em conformidade com 
às leis de licitações: 
8.666/93, 10.520/02 e 
14.133/2021. 

 

 
 
 
 
4º 

Realização de 
Cursos e 
capacitações 

Capacitação e 
desenvolviment
o profissional 
Período para 
atingimento da 
meta : 
Bimestral. 

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

Planejamento pessoal e 
setorial.  
 
Busca constante do 
aprimoramento e 
desenvolvimento 
profissional para 
atender à comunidade 
acadêmica. 
 
Cursos e capacitações 
realizados durante o 
trimestre:  

 



  
-Segurança e ética no 
compartilhamento de  
dados pessoais de 
saúde( Universidade 
Federal de Goiás 
(UFG/UNA-SUS. 
 
-Diagnóstico e Cuidado 
Onco-hematológico  
na Atenção Primária à 
Saúde – APS ( 
Fundação Oswaldo 
Cruz- FIOCRUZ. 
 
-Curso de 
eletrocardiograma: 
interpretação rápida( 
Conselho Regional de 
Enfermagem De Minas 
Gerais(Coren-MG. 
 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO 

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.  



Como forma de prevenção à propagação do vírus da Covid-19, o servidor desenvolveu suas tarefas 

de forma remota e as metas foram estabelecidas com prazos previamente definidos, mediante o uso 

de equipamentos e tecnologias que permitiram a execução das atribuições em diálogo constante com 

a Equipe. 

O servidor mostrou-se comprometido com o planejamento, desenvolvimento e execução das 

atividades, no contexto de trabalho remoto, fortalecendo o alinhamento e a integração entre as 

atividades, metas e entregas individuais dos/as servidores com os direcionadores estratégicos para 

alcance dos resultados institucionais no atendimento a comunidade estudantil do Campus. 

A quantidade e qualidade de trabalho apresentada atenderam às exigências do setor. 

 



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

Plano de Trabalho nº 22/2021  Unidade:  Campus dos Malês 

Nome do servidor: Ianna Gabriella da Anunciação Silveira 

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 Receber e analisar os 
processos referentes a 
solicitação de participação da 
UNILAB em IRPs de outros 
Órgãos 

Cumprir todos os 
pré-requisitos legais 
e os estabelecidos 
pelo Órgão 
Gerenciador durante 
o prazo em que a 
IRP está aberta 

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

Não houve interesse 
do Campus em 
participar em IRP’s 
de outros órgãos. 

 

2º Realizar os procedimentos 
referentes à solicitação de 
participação em IRP de outras 
UASGs no Comprasnet 
(manifestação de interesse e 
confirmação de participação) 

Manifestar interesse 
e confirmar a 
participação dentro 
do prazo 
estabelecido pelo 
órgão gerenciador    

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

Não houve interesse 
do Campus em 
participar em IRP’s 
de outros órgãos. 

 

3º Realizar cadastro/publicação 
de eventos de Licitação 
(Suspensão, Adiamento, 
Reabertura, entre outros) 

Dar publicidade aos 
eventos que 
ocorram na licitação 

(   ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Os eventos de 
licitação citados não 
aconteceram neste 
período. 

 



(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( x  ) Meta 
não 
precisou 
ser 
atendida. 

4º  Analisar o parecer jurídico, 
responder os apontamentos 
pertinentes ao Edital, e fazer 
as devidas alterações, quando 
for o caso 

Atualizar o Edital 
com os devidos 
atendimentos 
/esclarecimentos 
indicados pela 
Procuradoria 
Jurídica 

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

Cooperação dos 
setores envolvidos e 
rápida resposta dos 
mesmos (PJ e 
unidades 
demandantes) 
auxiliaram na 
celeridade 
processual. 

 

5º Realizar cadastro/publicação 
do Edital de Licitação 

Publicação da 
licitação no DOU 

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

Atividade realizada 
sempre com rapidez, 
dependendo 
unicamente da 
fluidez do sistema do 
governo. 

 

6º Encaminhar processo para 
Pregoeiros com CheckList de 
Publicação 

Publicar a licitação 
dentro do prazo 
estipulado 

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

Atividade realizada 
sempre com rapidez 
a partir do momento 
em que o processo 
chega no Setor. 

 

7º Enviar e-mail para ASSECOM, 
solicitando a publicação do 
Edital no site institucional 

Divulgação da 
licitação no site 
institucional na 
mesma data em que 
a licitação foi 
publicada no DOU 

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

Atividade realizada 
sempre com rapidez 
a partir do momento 
em que a licitação é 
marcada. 

 

8º Atendimento/orientação às 
Unidades Demandantes 
utilizando e-mail/hangout 

Sanar todas as 
dúvidas que estejam 
relacionadas às 
atividades do setor 

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

Cordialidade e bom 
relacionamento 
entre os setores do 
Campus contribui 
para o atendimento, 
em especial nessa 
época de pandemia. 

 

9º Cadastrar e analisar a 
Intenção de Registro de 
Preços (IRP), no caso de 
Sistema de Registro de Preços 

Cumprir, sem falhas 
ou extensões de 
prazo, com a fase de 

(   ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Não houve processo 
do tipo IRP neste 
período. 

 



Intenção de Registro 
de Preços 

(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( x  ) Meta 
não 
precisou 
ser 
atendida. 

10º Solicitar, dos participantes do 
Registro de Preços, a 
documentação necessária 
para a participação. Elaborar 
despacho com participantes, 
juntamente com o envio dos 
respectivos documentos para 
participação, se for o caso 

Cumprir com os 
requisitos legais 
para aceitação de 
participantes (caso 
haja), bem como 
subsidiar com a 
consolidação do 
Termo de Referência 

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

Não houve processo 
do tipo IRP neste 
período. 

 

11º Receber e analisar os 
processos referentes a 
licitações, verificando a 
necessidade, se for o caso, de 
adequar o Termo de 
Referência 

Otimizar a 
elaboração do Edital 
e anexos em 
conformidade com a 
legislação vigente 

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

Atividade realizada 
sempre com rapidez 
a partir do momento 
em que o processo 
chega ao Setor. 

 

12º Questionar a Unidade 
Demandante sobre aspectos 
técnicos pertinentes que 
constam na minuta de Edital 

Otimizar a 
elaboração do Edital 
e anexos em 
conformidade com a 
legislação vigente 

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

Depende do nível de 
complexidade do 
processo para que 
haja esse tipo de 
questionamento. 

 

13º Elaborar o Edital e os demais 
anexos, de acordo com cada 
caso, conforme as legislações 
vigentes 

Otimizar a 
elaboração do Edital 
e anexos em 
conformidade com a 
legislação vigente 

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

Sempre de acordo 
com os modelos da 
AGU. 

 

14º Anexar a documentação 
pertinente ao processo 
(portarias, delegação de 
poderes, certificados e 
publicações do Edital) 

Cumprir com todos 
os prérequisitos de 
instrução processual 

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

Atividade realizada 
sempre com rapidez 
a partir do momento 
em que o processo é 
divulgado no DOU. 

 



15º Realização de estudos, 
atualização de modelos, entre 
outras demandas de 
planejamento e atualização 
legais relacionadas as 
atividades do Setor 

Emitir documento 
sobre o estudo 
solicitado 

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

Devido às frequentes 
mudanças na 
legislação vigente 
concomitantes com a 
quantidade de 
trabalho no Setor, 
por vezes esses 
estudos e atualização 
são postergados. 

 

16º Atualização da agenda da 
SELOG e outras informações 
(quando solicitado) 

Alimentar banco de 
dados relativos ao 
processo de licitação 

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

Atividade realizada 
sempre que há 
licitação publicada. 

 

17º Atuar, quando solicitado, na 
orientação das unidades 
demandantes quanto a 
condução inicial da instrução 
processual, incluindo TR e 
pesquisa de mercado/preços  

Dirimir dúvidas 
acerca da fase de 
planejamento de 
contratações 

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

Sempre que essa 
atividade é solicitada 
pelos setores 
demandantes, há 
atendimento célere. 

 

18º Receber processos de 
contratação/aquisição sob 
ação da SELOG para análise da 
instrução processual e 
emissão de parecer de 
conformidade. 

Proceder a 
verificação de 
conformidade e 
atendimento da 
legislação vigente, 
bem como solicitar 
correções 
necessárias. 

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

Atividade realizada 
sempre com rapidez, 
dependendo 
unicamente da 
quantidade de 
demanda no setor. 

 

19º Encaminhar processos 
licitatórios com lista de 
verificação, para continuidade 
do fluxo processual 

Dar prosseguimento 
adequado aos 
processos de 
contratação, 
conforme fluxo 
institucional 

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

Atividade realizada 
sempre com rapidez, 
dependendo 
unicamente da 
quantidade de 
demanda no setor. 

 

20º Manter atualizados os 
arquivos de instruções 
normativas, decretos e 
demais legislações referentes 
a compras governamentais 
em âmbito federal. 

Obedecer a 
legislação que rege a 
matéria a fim de 
implementá-la 
sempre que houver 
atualização e evitar 
retrabalho na 
readequação dos 
processos. 

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

Devido às frequentes 
mudanças na 
legislação vigente 
concomitantes com a 
quantidade de 
trabalho no Setor, 
por vezes essa 
atualização é 
postergada. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 



(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata  

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 Ianna desempenha suas funções com compromisso e responsabilidade o que se confirma na 
qualidade com que apoia a equipe de licitações, bem como outras ações dentro da Divisão de 
Administração do Campus. 

 



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

Plano de Trabalho nº 40/2021  Unidade: Campus dos Malês 

Nome do servidor:  Tatiana Nascimento de jesus 

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. 

1ª Despachos 
orçamentários  

Apresentação 
do documento 

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

A disponibilização de 
documentos em meio digital. 

 

2ª Detalhamento de 
despesas 

Inserção em 
sistema  

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

Relatar as despesas 
executadas por contratos  

 

3ª Solicitação de 
Crédito via Oficio a 
Pró-Reitoria de 
Planejamento 

Conforme 
demanda e 
especificidades 

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

Realizado conforme 
demandas ao longo do 
período estabelecido 

 

4ª 
 

Empenhos  Conforme 
demanda e 
especificidades 

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

Realizado e inserido em 
meios digitais, conforme 
disponibilização de crédito   

 



(   ) Meta não 
atendida. 

5º Reforços de 
empenhos 

Conforme 
demanda 

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

Confeccionados e 
disponibilizados em meios 
digitais, conforme crédito 
recebido.  

 

6º Inserção de NDs e 
Nota de empenhos  

A cada 2 dias ( a  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Planilha interna do setor de 
orçamento 

 

7º Conferencia do 
credito recebido 
pela UG  

A cada 2 dias ( a  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Acessar a conta via sistema 
do governo federal 

 

8º Acompanhamento 
da tramitação das 
demandas 
encaminhadas ao 
setor de Orçamento 

Conforme a 
demanda e 
tramitação do 
processo 

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

Acompanhamento através 
do SEI 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 1_/2021 Unidade Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Marcus Vinnicius Soares Dias 

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 Técnica Tatiana Nascimento de Jesus, apesar das dificuldades decorrentes das situações 
advindas do estado de Pandemia, apresenta de fato o trabalho e as contribuições necessárias ao 
andamento das atribuições da SEPLACM. 

 



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

Plano de Trabalho nº 07/2021  Unidade: Divisão de Administração – 
CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor:  CHARLES NILSON DE CASTRO 

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, alimentação e 
tramitação de processos 
via SEI; 

Realizar a análise 
e dar 
encaminhamento  
tempestivamente 
aos processos 

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

Atingimento da meta de 
acordo com a demanda. Os 
processos foram 
encaminhados e analisados 
dentro do período 
estabelecido.  

Não se aplica. 

2 Classificação contábil 
dos processos de 
pagamento; 

Classificar os 
processos de 
pagamento 
respeitando os 
registros 
contábeis 
corretos e a 
tributação a que 
se enquadra o 
processo 

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

Os processos foram 
classificados 
tempestivamente quando de 
sua demanda. 

Não se aplica 

      



3 Apropriação dos 
processos de 
pagamento; 

Apropriar 
corretamente no 
SIAFI os 
processos 
classificados pelo 
setor 

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

Os processos foram 
apropriados tempestivamente 
quando de sua demanda. 

Não se aplica. 

4 Consultas das situações 
dos credores nos sites 
governamentais (Receita 
Federal, SICAF...); 

Verificar as 
condições de 
regularidade 
fiscal dos 
fornecedores e 
informar à 
Divisão de 
Administração 
em caso negativo 
para 
providências 

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

Concretização das consultas 
das situações dos credores. 
Informação imediata ao fiscal 
responsável para providências 
quando possuir pendências.  

Não se aplica 

5 Emissão de 
Programações 
Financeiras; 

Solicitar à 
Coordenação 
Financeira da 
Reitoria, via 
SIAFI, os valores 
corretos para 
pagamento das 
despesas e 
dentro dos 
prazos de 
vencimento, 
respeitando a 
Fonte de 
Recursos, 
Situação, 
Categoria de 
Gastos e 
Vinculação de 
pagamento 

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

Concretização das 
Programações financeiras nos 
respectivos processos de 
pagamento, conforme 
demanda. 

Não se aplica 

6 Execução financeira dos 
processos de pagamento 
(apropriação, 
pagamento e 
recolhimento de 
tributos) no SIAFI; 

Realização dos 
pagamentos 
dentro do prazo 
de vencimento, 
respeitando as 
condições 
previstas no 
Edital de licitação 

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

Concretização dos 
pagamentos seguindo a 
ordem cronológica dos 
processos de pagamento, de 
acordo com os recursos 
financeiros enviados pela 
Reitoria. 

Não se aplica 

7 Recolhimento de 
tributos 

 
 

 

Recolher os 
tributos 
respeitando a 
legislação vigente 
e dentro do 

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

Os tributos foram recolhidos 
dentro do prazo de 
vencimento. 

Não se aplica 



vencimento, 
evitando 
cobrança de 
juros e multas 
para a 
administração 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

8 Assinatura de Ordens 
Bancárias e Empenhos 

Assinaturas de 
ordem bancárias 
no SIAFI e 
assinaturas de 
empenhos no SEI 

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

Concretização da meta 
conforme demanda e horários 
estabelecido no sistema. 

Não se aplica 

9 Preenchimento de 
planilhas internas de 
controles e outras 
atividades correlatas. 

Manter 
atualizadas as 
planilhas de 
controle 

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

Atualização com 
tempestividade. 

Não se aplica 

10 Manter-se atualizado 
sobre as legislações e 
orientações das Setoriais 
Contábeis 

Obedecer a 
legislação vigente 

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

Pesquisas efetivadas na 
atualização sobre as 
legislações pertinentes ao 
setor contábil. 

Não se aplica 

11 Atendimento/Orientação 
às unidades 
demandantes via 
email/hangout 

Sanar dúvidas a 
respeito das 
atividades do 
setor ou sobre 
determinado 
processo 

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

Atendimento as demandas do 
setor em tempo hábil, após 
análise. 

Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade  Divisão de Administração – CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata CHARLES NILSON DE CASTRO 

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.  
 

Atesto o pleno atendimento às metas estabelecidas pelo servidor no plano de trabalho para o período. 
As metas apresentadas pelo servidor correspondem a atividades contínuas do setor.  
O atendimento às metas estabelecidas no plano de trabalho pelo servidor foi observado durante a rotina 
de trabalho. 

 



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

Plano de Trabalho nº 08/2021  Unidade: DCM – Diretoria do Campus dos Malês 

Nome do servidor: DAISY SILVA FERREIRA 

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. 

 
 
 
        01 

 
 
Realizar a fiscalização 
técnica do contrato de 
manutenção e 
instalação dos 
aparelhos de ar 
condicionado e 
bebedouros do 
Campus; 

 
 
 
Semestral 

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

 
 
A fiscalização técnica deve 
ser realizada 
presencialmente e encontra-
se comprometida devido ao 
enquadramento em situação 
exposta no mapeamento 
epidemiológico. 

 
Realizada via portaria a 
substituição da fiscalização 
e no período da suspensão 
a fiscalização foi realizada 
por outro servidor 
designado fiscal.  
 

 
 
 
 
       02 

 
Elaborar planta de 
layout dos espaços 
físicos do Campus 
realizando 
adequações  
conforme instruções 
normativas; 
 

 
 
 

Janeiro 
2021 

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

 
Indisponibilidade temporária 
de recursos; 
 
Readequações do projeto 
com base nas reformas que 
estão sendo realizadas. 

 
 
Planta de layout na emissão 
inicial entregue, podendo 
sofrer alterações com base 
em novas necessidades. 

 
 
 
     03 

 
Reforma das 
esquadrias do campus 
com as adequações as 
necessidades de 
ventilação nos 
ambientes; 

 
 
 

Março 
2021 

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

 
Foi realizado o levantamento 
de quantitativos e emitido 
uma planilha resumo das 
esquadrias a serem 
reformadas. 

 
 
Iniciar a pesquisa de preço 
desta reforma e anexar ao 
processo aberto. 



      04 Elaborar a planilha de 
orçamentos de 
serviços para o 

contrato da 
manutenção predial 

 
Junho 
2021 

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

 
É necessário aguardar a 
etapa de levantamento de 
quantitativos que está sendo 
desenvolvida por outro 
servidor designado. 

 
 
 
Em desenvolvimento. 
Aguardando a planilha de 
serviços para codificação 
SINAPI e/ou outras bases 
de preço. 

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

Plano de Trabalho nº _01_/2021 Unidade Diretoria do Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Mirian Sumica Carneiro Reis 

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 Daisy é um exemplo de superação para a equipe. Apesar de ter enfrentado um conjunto de 
desafios no último ano, mostra-se comprometida e disposta a se reiventar. Algumas demandas precisaram 
ser aprazadas, mas sigo confiante no seu compromisso e seriedade.  

 



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

Plano de Trabalho nº 13/2021  Unidade: Divisão de Administração – 
CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor:  ELYMAR AUGUSTO BRANDÃO SANTOS 

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, alimentação e 
tramitação de processos 
via SEI; 

Realizar a análise 
e dar 
encaminhamento  
tempestivamente 
aos processos 

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

Os processos foram 
encaminhados e analisados 
dentro do período 
estabelecido para 
atingimento da meta.  

 

2 Classificação contábil 
dos processos de 
pagamento; 

Classificar os 
processos de 
pagamento 
respeitando os 
registros 
contábeis 
corretos e a 
tributação a que 
se enquadra o 
processo 

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

Os processos foram 
classificados 
tempestivamente. 

 

3 Apropriação dos 
processos de 
pagamento; 

Apropriar 
corretamente no 
SIAFI os 

( x  ) Meta 
atendida 
no prazo. 

Os processos foram 
apropriados 
tempestivamente. 

 



processos 
classificados pelo 
setor 

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

4 Consultas das situações 
dos credores nos sites 
governamentais (Receita 
Federal, SICAF...); 

Verificar as 
condições de 
regularidade 
fiscal dos 
fornecedores e 
informar à 
Divisão de 
Administração 
em caso negativo 
para 
providências 

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

Foram feitas as consultas de 
regularidade dos 
fornecedores e encaminhadas 
para providências na 
ocorrência de pendências. 

 

5 Emissão de 
Programações 
Financeiras; 

Solicitar à 
Coordenação 
Financeira da 
Reitoria, via 
SIAFI, os valores 
corretos para 
pagamento das 
despesas e 
dentro dos 
prazos de 
vencimento, 
respeitando a 
Fonte de 
Recursos, 
Situação, 
Categoria de 
Gastos e 
Vinculação de 
pagamento 

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

Foram feitas as Programações 
financeiras nos respectivos 
processos de pagamento. 

 

6 Execução financeira dos 
processos de pagamento 
(apropriação, 
pagamento e 
recolhimento de 
tributos) no SIAFI; 

Realização dos 
pagamentos 
dentro do prazo 
de vencimento, 
respeitando as 
condições 
previstas no 
Edital de licitação 

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

Foram realizados os 
pagamentos seguindo a 
ordem cronológica dos 
processos de pagamento, de 
acordo com os recursos 
financeiros enviados pela 
Reitoria. 

 

7 Recolhimento de 
tributos 

 
 

 

Recolher os 
tributos 
respeitando a 
legislação vigente 
e dentro do 
vencimento, 
evitando 
cobrança de 

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

Os tributos foram recolhidos 
dentro do prazo de 
vencimento. 

 



juros e multas 
para a 
administração 

(   ) Meta 
não 
atendida. 

8 Cadastro / alterações de 
usuários nos Sistemas 
REDE-SERPRO, SIAFI, 
SIASG e Comprasnet 
Contratos; 

Realizar a 
habilitação dos 
usuários nos 
sistemas, 
respeitando os 
perfis 
autorizados pelo 
Ordenador de 
Despesas 

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

As habilitações foram feitas 
dentro do prazo de 
atingimento da meta. 

 

9 Atendimento/Orientação 
às unidades 
demandantes via 
email/hangout 

Sanar dúvidas a 
respeito das 
atividades do 
setor ou sobre 
determinado 
processo 

 
 

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

O retorno foi feito à medida 
que o Setor foi demandado. 

 

10 Acompanhar o registro 
das receitas arrecadadas 
pela Unidade Gestora 

Acompanhar 
mensalmente o 
registro das 
receitas 
arrecadadas no 
SIAFI e no 
SISGRU e 
informar à 
DEFIN/Reitoria 
para 
recolhimento do 
PASEP 

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

Foi feito o acompanhamento 
mensal das receitas 
arrecadadas nos sistemas 
SIAFI e SISGRU. 

 

11 Emissão de GRU de 
multas contratuais 

Emitir 
tempestivamente 
as GRUs de 
multas 
contratuais de 
acordo com o 
determinado 
pelo Ordenador 
de Despesas 

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

Serviço sob demanda. Não 
houve solicitação no período 
do plano de trabalho. 

 

12 Preenchimento de 
planilhas internas de 
controles e outras 
atividades correlatas. 

Manter 
atualizadas as 
planilhas de 
controle 

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

A atividade foi realizada 
no período. 

 

13 Manter-se atualizado 
sobre as legislações e 

Obedecer a 
legislação vigente 

( x  ) Meta 
atendida 
no prazo. 

Foi realizado o 
acompanhamento das 

 



orientações das Setoriais 
Contábeis 

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

alterações e de novas 
orientações através dos 
sítios do Governo e 
mensagens do 
SIAFI/SIASG/Comprasnet 

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade Divisão de Administração – CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO 

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.  

As metas apresentadas pelo servidor correspondem a atividades contínuas do setor.  
O atendimento às metas estabelecidas no plano de trabalho pelo servidor foi observado durante a rotina 
de trabalho. 

 



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

Plano de Trabalho nº 11/2021  Unidade: CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor: DILSON LIMA GONÇALVES 

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 Atendimentos psicológicos 
online à comunidade 
estudantil 

Suporte à todas 
solicitações, 
conforme 
demanda 

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

Programação de 
agenda e 
flexibilização no 
diálogo com o 
público atendido 

 

2º Participação na Comissão 
Gestora do OBSERVE 

Elaboração de 
Edital de 
bolsistas e 
Regimento 
Interno 

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

A comissão encontra-
se em fase de 
configuração e seus 
componentes estão 
se apropriando das 
demandas 

O processo de 
alinhamento e 
apropriação dos membros 
deverá acelerar a 
produção. 

3º Suporte básico à 
comunidade estudantil 
através do e-mail 
satepsi.ba@unilab.edu.br 

Suporte à todas 
solicitações, 
conforme 
demanda 

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

Buscar responder as 
demandas com 
celeridade e 
presteza. 

 

mailto:satepsi.ba@unilab.edu.br


4º Atividades administrativas 
inerentes aos 
atendimentos psicológicos 
(registros de atendimentos, 
relatórios, prontuários, etc) 

Buscar 
resolutividade 
de forma célere 
tendo com o 
parâmetro 
períodos 
semanais de 
equalização das 
demandas 

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

Atividade 
correlacionada e 
essencial aos 
acompanhamentos 
realizados. 

 
 

5º Atividades administrativas 
inerentes à gestão do 
Observe 

Buscar 
resolutividade 
de forma célere 
tendo com o 
parâmetro 
períodos 
semanais de 
equalização das 
demandas 

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

Buscar responder as 
demandas com 
celeridade e 
presteza. 

 

6º Produção do Observe 
Malês: Estudos, pesquisas e 
elaboração de artigo 

Publicação em 
Abril/2021 

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

A equipe precisou 
colher mais alguns 
relevantes dados 
para o trabalho, e 
resolveu adiar a 
publicação para o 
prazo previsto. 

O trabalho está 
encaminhado, apenas 
reconfiguramos o prazo 
estabelecido.  

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO 

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.  



Como forma de prevenção à propagação do vírus da Covid-19, o servidor desenvolveu suas tarefas 

de forma remota e as metas foram estabelecidas com prazos previamente definidos, mediante o uso 

de equipamentos e tecnologias que permitiram a execução das atribuições em diálogo constante com 

a Equipe. 

O servidor mostrou-se comprometido com o planejamento, desenvolvimento e execução das 

atividades, no contexto de trabalho remoto, fortalecendo o alinhamento e a integração entre as 

atividades, metas e entregas individuais dos/as servidores com os direcionadores estratégicos para 

alcance dos resultados institucionais no atendimento a comunidade estudantil do Campus. 

A quantidade e qualidade de trabalho apresentada atenderam às exigências do setor. 

 



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

Plano de Trabalho nº 25/2021  Unidade: CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor:  LISLANE IMPROTA FREITAS 

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 Análise Socioeconômica do 
Edital do Programa de 
Assistência ao Estudante 
(PAES) 

Executar o 
Cronograma do 
Edital e analisar 
a vulnerabilidade 
socioeconômica 
dentro dos 
critérios do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES 

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

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO. 

 

2º Reanálise socioeconômica e 
acompanhamento da Fase de 
Complementação da 
documentação pendente on-
line, para discentes 
Notificados, via e-mail, pelo 
SIGAA/Módulo de Assistência 
Estudantil (SAE). 

Executar a fase 
de 
complementação 
do Cronograma 
do Edital e 
analisar as 
documentações 
solicitadas 
dentro dos 
critérios do 

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

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO. 

 



Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

3º Divulgação do Resultado 
Preliminar e dos motivos de 
indeferimentos no site 
institucional. 

Elaborar e 
encaminhar a 
lista preliminar 
dos deferidos 
dentro dos 
critérios do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

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

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO. 

 

4º Recebimento de Recursos – 
on-line vide formulário 
específico do Campus Bahia. 

Acompanhar as 
solicitações de 
recursos, dentro 
do prazo 
estabelecido 
pelo 
Cronograma, do 
Edital do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

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

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO. 

 

5º Análise dos recursos do Edital 
do PAES. 

Analisar todos os 
recursos, deferir 
e/ou indeferir 
dentro dos 
critérios do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

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

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO NO 
PRAZO ESTABELECIDO. 

 

6º Divulgação do Resultado 
Final no site institucional. 

Elaborar e 
encaminhar a 
lista final dos 
deferidos dentro 
dos critérios do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES 

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

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO NO 
PRAZO ESTABELECIDO. 

 

7º Acompanhamento das 
demandas e orientações 
sobre o recebimento do envio 
do Termo de Compromisso, 
dos discentes beneficiários do 
Edital do PAES, calendário 
2020.6, pelo NIDAE/CE (via 
formulário). 

Acompanhar e 
encaminhar os e-
mails atinentes 
às demandas, ao 
NIDAE, dentro 
do prazo 
estabelecido 
pelo Cronograma 
do Edital do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

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

ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE NO 
PRAZO ESTABELECIDO. 

 



8º Elaboração, 
acompanhamento (via 
formulário on-line) e emissão 
de Parecer Social (via SEI) à 
título de deferimento de 
auxílio emergencial. 

Acompanhar, 
analisar todas as 
solicitações e 
emitir parecer, 
de deferimento, 
dentro dos 
parâmetros e 
cota mensal 

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

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
TRABALHO NO PRAZO 
ESTABELECIDO. 

 

9º Acompanhamento/orientação 
das demandas estudantis 
através do e-mail institucional 
do setor. 

Acompanhar e 
orientar as 
solicitações das 
demandas 
estudantis 

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

ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DA 
ATIVIDADE. 

 

10º Contato (telefone, zap, e-mail 
institucional, hangouts) / 
reunião com a chefia imediata 
e a SEPE. 

Acompanhar, 
participar da 
frequente 
interlocução com 
a chefia imediata 
e demais colegas 

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

ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DA 
ATIVIDADE. 

 

11º Reunião (Google Meet) com a 
PROPAAE/UFRB e COSAPE 
BA/CE sobre o Módulo de 
Assistência 
Estudantil/SAE/SIGAA. 

Participar da 
interlocução, 
avaliar o Sistema 
de Assistência 
Estudantil 
(SAE/SIGAA) e 
propor melhorias 

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

ACOMPANHAMENTO/PARTICIPAÇÃO 
DA ATIVIDADE REAGENDADA. 

 

12º Reuniões (Google Meet) de 
Planejamento e avaliação do 
processo seletivo do Edital do 
PAES. 

Participar, 
avaliar e propor 
melhorias no 
processo seletivo 
do Edital vigente 
do Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

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

ACOMPANHAMENTO/PARTICIPAÇÃO 
DA ATIVIDADE. 

 

13º Reuniões (Google Meet) 
Comissão de Seleção, 
Acompanhamento e 
Permanência do 
Estudante/COSAPE BA E CE 
e/ou COEST/PROPAE. 

Participar, 
avaliar e propor 
melhorias na 
Assistência 
Estudantil 

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

ACOMPANHAMENTO/PARTICIPAÇÃO 
DA ATIVIDADE. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 



(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 01 /2021 Unidade CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO 

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.  

Como forma de prevenção à propagação do vírus da Covid-19, a servidora desenvolveu suas tarefas 

de forma remota e as metas foram estabelecidas com prazos previamente definidos, mediante o uso 

de equipamentos e tecnologias que permitiram a execução das atribuições em diálogo constante com 

a Equipe. 

 

A servidora mostrou-se comprometida com o planejamento, desenvolvimento e execução das 

atividades, no contexto de trabalho remoto, fortalecendo o alinhamento e a integração entre as 

atividades, metas e entregas individuais dos/as servidores com os direcionadores estratégicos para 

alcance dos resultados institucionais no atendimento a comunidade estudantil do Campus. 

 

A quantidade e qualidade de trabalho apresentada atenderam às exigências do setor 

 



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

Plano de Trabalho nº 43/2021  Unidade: SEGEPE  

Nome do servidor:  Vanessa  Junqueira Freire Lima 

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 º Acompanhamento 
de processos do 
Sistema SEI 

Avaliar 
documentação, fazer 
despachos e 
encaminhar para 
setor responsável. 

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

 
Conhecimento sobre os 
fluxos dos processos do 
Sistema SEI; 
Articulação intersetorial. 

 

2º  Orientações aos 
discentes através 
de email 
institucional 

 Fornecer orientações 
por email 
relacionadas às 
demandas de saúde, 
processos de regime 
especial/trancamento 
especial 

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

 Conhecimento 
técnico/profissional; 
Conhecimento do fluxo do 
processo de regime 
especial/trancamento 
especial; 
Articulação setorial e 
intersetorial 

 

3º Atividades de 
orientação em 
saúde para a 
comunidade 
acadêmica 

Fazer informes para a 
comunidade 
acadêmica sobre 
temas em saúde 

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

 
Conhecimento 
técnico/profissional; 
Articulação setorial e 
intersetorial 

 



4º Atividades 
administrativas 

Participação em 
reunião 
setorial/intersetorial 
para articulação, 
planejamento e 
deliberação 
Produzir 
documentos, 
responder 
solicitações 

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

 Acesso aos recursos 
tecnológicos; 
Conhecimentos gerais em 
programas de edição de 
texto e internet; 
Organização da equipe. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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 atuação de profissional de saúde sempre foi fundamental para a promoção de qualidade de vida. 
Durante a pandemia, a importância da educação em saúde para a prevenção de doenças tornou-se ainda 
mais evidente. A presença da doutora Vanessa e o cumprimento do seu plano de trabalho representou 
otimização de processos de servidores e discentes, bem como acolhimento e através das campanhas de 
prenvenção. 

 



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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade: Divisão de Administração -DIAM/CM 

Nome do servidor: Diego Santana de Oliveira Silva 

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 Elaboração de 
documentos 
(relatórios, ofícios, 
ordens de serviço, 
despachos etc) 
referentes a gestão, 
fiscalização, 
acompanhamento e 
execução de 
contratos de 
serviços 
terceirizados. 

Elaborar os 
documentos 
referentes à 
fiscalização e 
acompanhamento 
de contratos em 
até 04 horas. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Familiaridade com as 
ferramentas do SEI; 
 
Consulta constante, de 
processos recebidos ao 
longo do dia, na área de 
trabalho no SEI; 

 

2º Análise e ateste de 
serviços e boletim 
de medição quando 
fiscal técnico ou 
estiver no exercício 
da suplência. 

Analisar e atestar 
de serviços e 
boletim de 
medição em até 03 
dias úteis do envio 
do boletim. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Acompanhamento 
diário e rotineiro de e-
mails recebidos; 
 
Atraso no envio de 
documentos 
comprobatórios 
complementares pelas 
empresas. 

Revisão da meta 
considerando volume 
de documentos, prazo 
legal e ocorrência de 
atrasos no envio de 
documentações 
comprobatórias e 
complementares pelas 
empresas. 

3º Análise e ateste de 
notas fiscais de 
pagamento de 
serviços 
terceirizados os 

Analisar e atestar 
boletins de 
medição e notas 
fiscais de serviço 
em até 04 horas 

(   ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 

Revisão da meta 
considerando volume 
de documentos, prazo 
legal e ocorrência de 
atrasos no envio de 



quais for gestor ou 
estiver no exercício 
da suplência. 

após o 
recebimento. 

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

Acompanhamento 
diário e rotineiro de e-
mails recebidos; 
 
Atraso no envio de 
documentos 
comprobatórios 
complementares pelas 
empresas. 

documentações 
comprobatórias e 
complementares pelas 
empresas. 

4º Conferência, 
registro e 
encaminhamento 
de documentação 
trabalhista, social e 
previdenciária 
referente a 
fiscalização 
administrativa de 
contratos de 
terceirização de 
mão de obra 
quando fiscal 
administrativo ou 
no exercício da 
suplência. 

Recepcionar, 
analisar e prover 
encaminha-mentos 
a documen-tação 
referente a 
fiscalização de 
contratos de 
terceirização de 
mão de obra em 
até uma semana. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Acompanhamento 
diário e rotineiro de e-
mails recebidos; 
 
Comunicação rotineira 
com prepostos dos 
serviços; 
 
Uso de planejamento, 
formulários e rotina na 
atividade. 
 
Comunicação de 
pendências logo após a 
conclusão da análise 
dos documentos. 

 

5º Atualização de 
planilhas e registros 
de controle de mão 
de obra 
terceirizada. 

Atualizar planilhas 
e registros de 
controle de mão de 
obra terceirizada 
em até 04 horas 
após novo fato ou 
ocorrência. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Acompanhamento 
diário e rotineiro de e-
mails recebidos. 

 

6º Atualização de 
planilhas de 
acompanhamento e 
controle geral, 
orçamentário e 
financeiro de 
contratos 
administrativos. 

Realizar a 
atualização das 
planilhas de 
acompanhamento 
e controle de 
contratos 
administrativos em 
até 04 horas após 
novo fato ou 
ocorrência. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Acompanhamento 
diário e rotineiro de e-
mails recebidos; 
 
Consulta diária e 
rotineira ao SEI 
 
Realização imediata. 

 

7º Elaboração de 
artefatos referentes 
a processos de 
contratação ou 
renovação de 
serviços 
terceirizados. 

Elaborar a 
totalidade de 01 
artefato a cada 03 
meses. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Familiaridade com as 
ferramentas do SEI; 
 
Confirmação do 
interesse em renovar 
obtida com 
antecedência; 

 



8º Acompanhamen-to 
do pagamento ou 
fornecimento de 
garantias, direitos e 
deveres trabalhistas 
em contratos de 
terceirização de 
mão de obra. 

Acompanhar a 
quitação ou 
fornecimento de 
obrigações 
trabalhistas da 
equipe terceirizada 
em contratos de 
fornecimento de 
mão de obra 01 
vez por mês. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Acompanhamento 
diário e rotineiro de e-
mails recebidos; 
 
Acompanhamento 
mensal com prepostos 
e mão de obra 
contratada. 

 

9º Realização de 
vistorias e 
acompanhamento 
de serviços 
terceirizados em 
que for fiscal 
técnico ou estiver 
no exercício da 
suplência. 

Realizar vistorias e 
acompanhar a 
realização de 
serviços 
terceirizados 
mensalmente. 

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

Programação prévia de 
atividades; 
 
Consulta ao público 
atendido; 
 
Acompanhamento 
mensal remoto das 
atividades via 
aplicativos mensageiros 
com prepostos.  

 

10º Acompanhamento 
e atualização sobre 
atos normativos 
(Leis, Decretos, 
Portarias, 
Instruções 
Normativas etc) 
correlatos à gestão 
ou fiscalização de 
contratos 
administrativos. 

Acompanhar a 
publicização de 
atos normativos, 
levantar alterações 
ou revogações e 
atualizar eventuais 
procedimentos ou 
formulários 
internos em até 
uma semana. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprio); 
 
Acompanhamento 
diário e rotineiro de e-
mails e Boletins de 
Serviço da Unilab; 
 
Consulta rotineira aos 
sites oficiais da Unilab e 
demais órgãos públicos 
correlatos a atividade. 

 

11º Participação em 
curso de 
capacitação e 
aperfeiçoamento 
correlatos a 
atividade 
desempenhada. 

Participar de 01 
curso de 
capacitação e 
aperfeiçoamento 
correlatos a 
atividade 
desempenhada em 
03 meses. 

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

Disponibilidade de 
infraestrutura de 
informática e rede de 
internet (próprios); 
 
Acúmulo de atividades 
de fiscalização e/ou 
gestão de contratos. 
 
Indisponibilidade de 
cursos abertos no 
portal suap.enap.gov.br 
para o período. 
 
Publicação do Plano de 
Capacitação 2021 em 
07/05/2021 (Portaria 
SGP 221/2021). 

Redimensionamento de 
atividades de 
fiscalização (técnica e 
administrativa) e gestão 
de contratos;  
 
Matrícula em cursos 
ofertados a partir de 
abril de 2021 no portal 
suap.enap.gov.br. 
 
Solicitar a participação 
em cursos de média 
duração, direcionados 
na área de atuação, 
conforme Plano de 
Capacitação 2021. 

 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade: Divisão de Administração - DIAM/CM 

Nome da chefia imediata: Luis Cláudio Pereira Ribeiro 



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.  

Atesto o fiel cumprimento das metas estabelecidas. 
 

 



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

Plano de Trabalho nº 17/2021  Unidade: Diretoria do Campus dos Malês 

Nome do servidor: Igo da Cruz dos Santos 

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  Planejamento 
Anual da DPG 

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

A proatividade, disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para atingimento 
da meta. 

 

2º Acompanhar - 
Fiscalização de 
Contrato 

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

A proatividade, disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para atingimento 
da meta. 

 

3º Planejamento de 
Aquisição de 
Softwares da 
UNILAB 

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

 A meta não foi 
cumprida devido a 
limitações 
orçamentárias, porém o 
trabalho foi 
desempenhado até 
onde possível pelo 
servidor. 

4º Planejamento de 
Contratação de 

 ( X ) Meta 
atendida no 
prazo. 

A proatividade, disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para atingimento 
da meta. 

 



Serviço de Banco 
de Preço 

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

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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 servidor mostrou-se comprometido com as atividades planejadas, desempenhando com proatividade, 
perícia e eficiência suas atribuições. 
 
Apesar dos desafios de uma nova forma de trabalho, a interação, participação e senso de responsabilidade 
foram observados pelo servidor para que o planejamento de trabalho fosse executado da forma mais 
apropriada.   

 



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

Plano de Trabalho nº 20/2021  Unidade: Diretoria do Campus dos Malês 

Nome do servidor: Jocélia Maria de Oliveira Melo Leão 

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 Assistência à 
diretoria 

Obtenção dos 
objetivos 
estratégicos 

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

Atenção; 
Comunicação; 
Responsabilidade. 

 

2 Controlar e 
acompanhar os 
trâmites dos 
processos nas 
unidades DCM e 
SDCMA 

Celeridade na 
tramitação 
dos 
processos 

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

Estabelecimento de metas 
diárias; 
Controle; 
Gestão do tempo; 
 

 

3 Receber, 
responder e 
redirecionar 
correspondência 
eletrônica 

Cumprimento 
de prazos e 
diligências 

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

Estabelecimento de metas 
diárias; 
Controle; 
Gestão do tempo 

 

4 Elaborar e digitar 
documentos 
diversos 

Cumprimento 
de prazos e 
diligências 

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

Estabelecimento de metas 
diárias; 
Controle; 
Gestão do tempo 

 



(   ) Meta não 
atendida. 

5 Atendimento, 
informação e 
orientação por 
meio eletrônico 

Cumprimento 
de prazos e 
diligências 

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

Controle; 
Gestão do tempo; 
Atenção. 

 

6 Organização de 
arquivos digitais 

Organização 
e eficiência 

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

 Grande número de 
atividades  

 

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

Plano de Trabalho nº 20/2021 Unidade Diretoria do Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Mírian Sumica Carneiro Reis 

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 Jocélia exerce papel fundamental junto à Direção do Campus dos Malês, não apenas por 
desempenhar com compromisso e ética o papel de Secretária Executiva, mas como importante elo entre o 
grupo de servidores/as do Campus. Acolhedora e prestativa, atua como orientadora dos colegas em 
processos e como interlocutora entre os setores para a manutenção do bom clima organizacional. 

 



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

Plano de Trabalho nº 24/2021  Unidade: CAMPUS DOS MALÊS 

Nome do servidor: LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO 

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 Planejamento e 
execução do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

Atender todas as solicitações 
de auxílios: 
Moradia/Instalação/Transporte 
/Alimentação e Social 
conforme o Edital do PAES. 
Regulamentado pelo Plano 
Nacional de Assistência 
Estudantil/PNAES 

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

Planejamento na 
organização das 
atividades e avaliação 
contínua do processo. 

 

2º Atendimento a 
comunidade 
estudantil, 
servidores/as e 
coordenação de 
cursos através do 
e-mail pae-
sfc@unilab.edu.br 

Atender todas as solicitações 
através de demanda contínua 

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

Estabelecimento de 
prazo para resposta 
dentro da 
disponibilidade da 
Equipe. O Setor não 
tem Assistente 
Administrativo. 

 

3º Reunião com 
todos/as 
servidores 
vinculados a 
Seção de Políticas 
Estudantis 

Acompanhar as atividades 
realizadas pelos/as servidores 
discutindo sobre as ações 
demandadas pela Direção do 
Campus dos Malês, Pró-
Reitoria de Políticas 
Afirmativas e Estudantis-
PROPAE e Comunidade 
Estudantil. 

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

Acompanhamento 
contínuo das 
demandas e 
organização do 
processo de 
trabalho. 

 



4º Acompanhamento 
de solicitação de 
férias e licenças 
dos/as servidores 
/as da SEPE 

Executar as solicitações e 
informar aos/as servidores 
sobre o período de 
afastamento/ impactos das 
ações nas atividades 
administrativas que deverão 
ser remanejadas ou 
temporariamente suspensas 
no período de 
afastamento/férias. 

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

Planejamento e 
comunicação 
dentro do Setor. 

 

5º Emissão das 
declarações do 
PAES 

Emitir as declarações no prazo 
de 48h. Em período de análises  
do PAES as solicitações serão 
atendidas pelo Núcleo de 
Informação e Documentação 
ao Estudante (NIDAE). 

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

Divisão das tarefas e 
comunicação prévia 
das atividades a serem 
executadas. 

 

6º Envio para o 
Núcleo de 
Informação e 
Documentação de 
Assistência ao 
Estudante –Nidae 
os e-mails da 
comunidade 
estudantil 
referente ao 
pagamento dos 
auxílios do PAES e 
prestações de 
contas 

Informar a comunidade 
discente sobre os 
pagamentos/suspensão e 
inclusão nos auxílios do PAES. 

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

Planejamento e 
divulgação através do 
site e e-mails.  

 

7º Acompanhar as 
demandas dos/as 
servidores/as 
vinculados a SEPE, 
respeitando o 
código de ética de 
cada profissão. 
 

Diálogo constante com os 
servidores da SEPE, buscando 
atender as demandas da 
comunidade estudantil e os 
limites e perspectivas de cada 
profissão dentro do contexto 
de trabalho remoto.  

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

Cordialidade, 
urbanidade e 
presteza nos 
serviços. 

 

8º Acompanhar os 
documentos 
referente à 
Assistência 
Estudantil em 
parceria com a 
Equipe Social da 
SEDE. 
 

 Propor, avaliar e executar os 
procedimentos estabelecidos 
em documentos institucionais. 

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

Compartilhamento 
das informações e 
padronização de 
processos. 

 

9º Reunião com a 
COSAPE 

Avaliação e monitoramento do 
Edital de janeiro do PAES 

(  x ) Meta 
atendida 
no prazo. 

Planejamento e 
organização das 

 



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

atividades 
estabelecidas em 
cronograma. 

10º Acompanhar 
todos os 
processos via SEI 

Acompanhar e executar todos 
os processos via SEI que sejam 
de responsabilidade da SEPE 

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

Funcionalidade do 
sistema. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  CAMPUS DOS MALÊS 

Nome da chefia imediata MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

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 SEPE é uma unidade fundamental para o público estudantil. É lá que o acolhimento e o 
acompanhamento de cada discente acontecem e, apesar de contar com uma equipe pequena, os 
resultados são sempre superiores ao que se pode perceber, inclusive, em outras universidades. Leila 
exerce papel fundamental de liderança e exemplo para o setor e seu compromisso se espelha no bom 
desempenho e resultados que a equipe apresenta, tanto no cotidiano do acompanhamento estudantil 
quanto na atuação em editais e ações que visam melhorar a política de assistência estudantil da 
universidade. 

 



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

Plano de Trabalho nº 35/2021  Unidade: Diretoria do Campus dos Malês 

Nome do servidor: Norberto Geraldo Lima Magalhães 

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 Atender as 
demandas 
oriundas do 
acolhimento e 
recepção dos 
estudantes 
estrangeiro, bem 
como, apoio, 
orientação e 
acompanhament
o da 
documentação 
de renovação de 
vistos; 

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

Pronta respostas as demandas; 
elaboração e revisão de 
documentos com instruções 
pertinentes,. disponibilizado 
aos estudantes. 

 

2º Interlocução com 

outros setores 

institucionais que 

demandem 

ações/atividades 

de correlação 

direta ou indireta 

com a Serinst. 

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

Participação ativa em reuniões; 
resposta às demandas pelo e-
mail e SEI. 

 

3º Assistir à 
Coordenação de 
Cooperação na 

A (  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Encaminhamento das 
demandas e participação 

 



elaboração das 
políticas e 
diretrizes 
específicas de 
atuação da 
Divisão no 
tocante aos 
convênios e 
acordos de 
cooperação 

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

nas reuniões 
administrativas. 

4º Dar Suporte as 
demandas dos 
setores 
envolvidos no 
PAIE; 

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

Diálogo e 
encaminhamento das 
demandas juntamente 
com os setores 
responsáveis. Diálogo 
com os estudantes 
envolvidos. 

 

5º Estabelecer 
interlocução com 
agências 
bancária na 
cidade de São 
Francisco do 
Conde com a 
finalidade de 
abertura de 
conta para os 
estudantes 
ingressantes; 

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

Atuação rápida perante 
as demandas. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Diretoria do Campus dos Malês 

Nome da chefia imediata Mírian Sumica Carneiro Reis  

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 servidor Norberto apresenta trabalho de excelente qualidade. Destacam-se seu espírito colaborativo e 
proativo, fundamentais para a interlocução com a PROINTER como para o acolhimento e orientação, em 
especial de estudantes. 

 



                                                                     

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)  

Plano de Trabalho nº 42/2021   Unidade:  Campus dos Malês  

Nome do servidor:  Vanessa Falconeri Santos  

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 Orientações aos 

discentes que 

entrarem em 

contato por email 

Fornecer orientações 

por email 

relacionadas às 

demandas de saúde, 

processos de regime 

especial/trancamento 

especial 

( x ) Meta 

atendida no 

prazo.  

(  ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo.  

(  ) Meta 

não 

atendida.  

Conhecimento 

técnico/profissional; 

Conhecimento do fluxo do 

processo de regime 

especial/trancamento 

especial; 

Articulação setorial e 

intersetorial. 

 

  

 2º Acompanhamento 

de processos do 

Sistema SEI  

Dar recebimento, 

avaliar 

documentação e 

encaminhar para 

manifestação do 

responsável. 

( x ) Meta 

atendida no 

prazo.  

(  ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo.  

(  ) Meta 

não 

atendida.  

Conhecimento sobre os 

fluxos dos processos do 

Sistema SEI; 

Articulação intersetorial. 

  



3º   Atividades 

administrativas 

Participação em 

reunião 

setorial/intersetorial 

para articulação, 

planejamento e 

deliberação 

Produzir 

documentos, 

responder 

solicitações  

( x ) Meta 

atendida no 

prazo.  

(  ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo.  

(  ) Meta 

não 

atendida.  

Acesso aos recursos 

tecnológicos; 

Conhecimentos gerais em 

programas de edição de 

texto e internet; 

Organização da equipe.  

  

4º  Curso de 

capacitação 

Cursos realizados: 

- Atualização do 

Manejo Clínico da 

Influenza (Fiocruz); 

- Manejo da 
Tuberculose na 
Atenção Primária à 
Saúde para 
População Geral 
(Fiocruz) 

Capacitação e 

desenvolvimento 

profissional.  

( x ) Meta 

atendida 

no prazo.  

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo.  

(   ) Meta 

não 

atendida. 

Comprometimento e 

interesse nos temas;  

Acesso à internet. 

 

 

  

      

  

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE  

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)  

Plano de Trabalho nº ____/2021  Unidade  CAMPUS DOS MALÊS  

Nome da chefia imediata  LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO  

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.   



 Como forma de prevenção à propagação do vírus da Covid-19, a servidora desenvolveu suas tarefas de 

forma remota e as metas foram estabelecidas com prazos previamente definidos, mediante o uso de 

equipamentos e tecnologias que permitiram a execução das atribuições em diálogo constante com a 

Equipe. 

 

A servidora mostrou-se comprometida com o planejamento, desenvolvimento e execução das atividades, 

no contexto de trabalho remoto, fortalecendo o alinhamento e a integração entre as atividades, metas e 

entregas individuais dos/as servidores com os direcionadores estratégicos para alcance dos resultados 

institucionais no atendimento a comunidade estudantil do Campus. 

 

A quantidade e qualidade de trabalho apresentada atenderam às exigências do setor 

  



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

Plano de Trabalho nº 12/2021  Unidade: Campus dos Malês 

Nome do servidor: Edson Souza Silva 

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! 

Orde
m de 

priorid
ade 

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 Operação de pregão 
eletrônico no 
sistema 
Comprasnet, 
resposta e decisão 
de impugnações, 
resposta a pedidos 
de esclarecimento, 
análise e decisão de 
recursos, 
formalização em 
processo SEI. 

Realizar as 
atividades de 
maneira mais 
célere possível, 
considerando os 
prazos legais 
estabelecidos e 
que devem ser 
seguidos, 
buscando sempre 
observar os 
princípios 
administrativos. 

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

No período ocorreu 
apenas um pregão 
que fora operado por 
outro pregoeiro do 
campus, porque eu 
estava sendo 
direcionado para a 
realização de curso de 
capacitação. 

 

2º Fazer análise e 
encaminhamento 
processual de 
processos de 
planejamento de 
licitação, 
englobando tanto a 
formalização no SEI 
da fase interna e 
externa de pregões 
eletrônicos e 

Reduzir o tempo 
de processamento 
total de até 60 
dias para até 45 
dias (contados a 
partir da 
disponibilização 
total dos 
documentos) 

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

Processos de 
licitação, sobretudo 
de planejamento, 
dependem do retorno 
do setor solicitante, 
que muitas vezes é 
demorado, atrasando 
dessa maneira o fluxo 
processual.  

 



dispensas de 
licitação - emitir 
documentos 
(despachos, listas 
de verificação, 
certidões, termo 
aditivo, etc.), colher 
assinaturas, 
formalizar 
publicações no DOU 
e acompanhamento 
do fluxo processual 
por diversos setores 
até a finalização. 

3º Operacionalizar as 
aquisições por meio 
de dispensa 
licitação por meio 
do sistema 
Compras, e 
contratação de 
serviços também 
por dispensa de 
licitação. 

 

Realizar as 
atividades de 
maneira mais 
célere possível, 
considerando os 
prazos legais 
estabelecidos e 
que devem ser 
seguidos, 
buscando sempre 
observar os 
princípios 
administrativos 

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

No período não 
foram realizadas 
contratações 
diretas. 

 

4º Emitir mensalmente 
o RMB – Relatório 
Mensal de bens e o 
RMA – Relatório de 
Movimentação de 
Almoxarifado, bem 
como a depreciação 
de bens móveis. 
Formalizar o 
processo no SEI e 
fazer o lançamento 
das informações no 
SIAFI. 

Formalizar o 
processo em 
tempo hábil para 
que possa ser 
enviado à 
Contabilidade 
antes do final do 
mês corrente. 

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

Planejamento e 
abertura de 
processo com 
antecedência 
necessária para 
cumprir o prazo. 

 

5º Fazer o lançamento 
no SIPAC de 
materiais de 
almoxarifado e bens 
que passem a 
integrar o domínio 
da UNILAB Malês, 
cadastrando 
fornecedores, notas 
fiscais, notas de 
empenho e os 

Realizar as 
atividades de 
maneira mais 
célere possível, 
possibilitando que 
o pagamento aos 
fornecedores 
sejam realizados o 
mais breve 
possível. 

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

As notas fiscais 
recebidas tanto 
de bens quanto 
de materiais são 
lançadas no 
sistema na 
mesma semana 
em que são 
recebidas. 

 



materiais e bens 
adquiridos. 

 

6º Atender às 
solicitação de 
materiais de 
almoxarifado e bens 
de patrimônio por 
TAES e docentes. 

Realizar as 
atividades de 
maneira mais 
célere possível, 
considerando os 
prazos legais 
estabelecidos e 
que devem ser 
seguidos, 
buscando sempre 
observar os 
princípios 
administrativos. 

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

As solicitações 
são atendidas em 
até 48h do 
recebimento do 
processo. 

 

7º Prestar informações 
sobre formalização 

de processos e 
dúvidas gerais sobre 
compras, licitação, 

solicitação de 
materiais de 

almoxarifado e bens 
patrimoniais à 
comunidade. 

Manter 
atualizadas as 
informações a 
serem prestadas, e 
as entregar o mais 
breve possível aos 
solicitantes. 
 

 

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

As solicitações 
são atendidas em 
até 48h do 
recebimento do 
processo ou do e-
mail. 

 

8º Acompanhar de 
maneira abrangente 
todas as atividades 
realizadas pelo 
Setor de Logística, 
abrangendo 
licitações, 
contratos, 
almoxarifado, 
patrimônio e 
compras, de 
maneira a contribuir 
para o bom 
andamento dos 
processos. 

Acompanhar 
diariamente o 
andamento dos 
processos. 

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

Monitoramento 
diário do sistema 
de processos e do 
e-mail do setor. 

 

9º Atuar, quando 
solicitado, na 
orientação 
das unidades 
demandantes nas 
fases de 
planejamento de 
contratações 
(quanto a 

Dirimir todas as 
dúvidas possíveis 
acerca das fases 
das contratações. 
Não deixar 
demandas 
pendentes. 
 

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

As solicitações 
são atendidas em 
até 48h do 
recebimento do 
processo ou do e-
mail. 

 



instrução 
processual, 
elaboração de 
documentos, 
legislação, etc.), 
fase pré licitatória e 
de gestão 
contratual (quanto a 
alterações 
contratuais, 
elaboração de 
documentos, saldo 
e prazo contratuais, 
etc.). 
 

10º Acompanhamento 
do e-mail 
institucional e/ou 
Gtalk ou outras 
ferramentas. 
 

Sanar todas as 
dúvidas 
relacionadas às 
atividades do 
setor e manter a 
leitura diária dos 
e-mails em 01 dia 
útil, a partir da 
solicitação/deman
da 

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

Monitoramento 
diário do sistema 
de processos e do 
e-mail do setor. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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.  



Atesto o pleno atendimento às metas estabelecidas pelo servidor no plano de trabalho para o período. 
As metas apresentadas pelo servidor correspondem a atividades contínuas do setor.  
O atendimento às metas estabelecidas no plano de trabalho pelo servidor foi observado durante a rotina 
de trabalho. 

 



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

Plano de Trabalho nº 45/2021  Unidade: SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome do servidor: Wagner Ferreira Sales 

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 Adequação 
estrutura lógica 

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

Além da proatividade e 
organização no planejamento 
para atingir a meta, o alto 
desempenho na execução da 
tarefa. 

 

2º Implantação IPV6  (   ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
( X  ) Meta 
não atendida. 

 A reforma estrutural no 
campus impediu de dar 
seguimento, visto que foi 
desligado todos os 
equipamentos no campus 
enquanto durava as 
reformas. 

3º Acompanhar 
- Fiscalização 
de Contrato P - 
23804.500141/2019-
96 

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

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para 
atingimento da meta. 

 

4º Acompanhar - 
Fiscalização de 
Contrato P - 
23804.500140/2019-
41 

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

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização e 
planejamento para 
atingimento da meta. 

 



(   ) Meta não 
atendida. 

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade SETIF – Seção de Tecnologia da Informação 

Nome da chefia imediata Bismarck dos Santos Almeida 

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 servidor mostrou-se comprometido com as atividades planejadas, desempenhando com proatividade, 
perícia e eficiência suas atribuições. 
 
Apesar dos desafios de uma nova forma de trabalho, a interação, participação e senso de responsabilidade 
foram observados pelo servidor para que o planejamento de trabalho fosse executado da forma mais 
apropriada 
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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 A�vidades de cada servidor (a) e Avaliação dos
Planos de Trabalho pela chefia imediata!

 

1 - A análise dos Relatórios de A�vidades do trimestre de fevereiro a abril/2021, resultou
em:

Validado

2 - Foi(ram) idenficado(s) na análise:

(a) algumas a�vidades não foram atendidas por questões de infraestrutura �sica ou
excesso de a�vidades.

3 - Ajuste(s) a ser(em) feito (s):

(a) Caso necessário, faz-se importante avaliar os eventuais problemas de infraestrutura
que podem estar ocasionando prejuízo às a�vidades dos servidores, a fim de que possam ser
direcionadas a�vidades específicas para sanear os problemas.

(b) Quanto aos problemas de excesso de a�vidades, recomenda-se iden�ficar quais
problemas estão ocorrendo que influenciam no excesso de a�vidade e buscar distribuir de forma
equilibrada o excesso de de a�vidade com outros membros da equipe, respeitando-se a unidade de
exercício e as atribuições do cargo efe�vo.

4 - Os relatórios de a�vidades 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 O�cio Circular SGP nº 64/2021, em conformidade com a Instrução Norma�va SGP nº 8, de
2020.

 

Atenciosamente,

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 15/06/2021, às 15:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0292621 e
o código CRC 72DCF4C1.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

