
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 01/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: Alan Cleber Morais Gomes

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
Suporte Sistemas
via sistema 3S Mínimo de 85%

do Índice de
Rendimento de
Desenvolvimen

to (IRD)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS) de
100%

2º Triagem dos
chamados do

3S

100% dos
chamados

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

- Execução de 100%
das atividades do
projeto realizadas
dentro do prazo.
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( ) Meta não
atendida.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho

nº 01/2021

Unidade: Seção de Projetos de Sistema de Informação

Chefia imediata: Thiago de Albuquerque Gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DO PROJETO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DA PROPAE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

IRS = c/C x 100%, em que C ≤ D

c = somatório do esforço dos chamados atendidos
C = somatório do esforço dos chamados alocados
D = período (em semanas) disponível do servidor no projeto

A seguir temos a lista de chamados, em que estão listados também o esforço de cada um, o qual foi mensurado
em equipe de triagem responsável por calcular o esforço de chamado, com base na experiência e no histórico
de chamados semelhantes.
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FEVEREIRO

# Chamado Descrição Esforço %
Realiz
ado

23971 (Profmat) Sigaa não permite a criação da referida turma
férias no stricto sensu, o que impacta na carga horária do(s)
professor(es)

3 100

24187 Problema de migração das notas e do status dos alunos
entre o MOODLE e o SIGAA.

2 100

24154 Não consigo atribuir permissões no SIGAA. 3 100

IRS = c/C x 100%  , onde C ≤ D
c = 8
C = 8

D = 10 dias úteis (férias do servidor)

IRS = 8 / 8 x 100,   8 < 10
IRS = 100%

MARÇO

# Chamado Descrição Esforço %
Realiz
ado

24382 Recebe uma demanda de trancamento de curso, realize o
procedimento ao verificar percebi que o status do discente
não mudou, mas o procedimento foi realizado.

3 100

24096 Sistema de Assistência Estudantil (SAE) apresentou um
comportamento inesperado na tela de informação do
´´Acompanhamento de Bolsa Auxílio´´.

3 100

-
Participação em Encontros/Reuniões da DSI 0.5 100

24234 As alterações no calendário de inscrições no módulo de
assistência estudantil, o sistema não finaliza e aparece a
mensagem ´´não é possível acessar o site´´

4
100

24274 As notas da disciplina ´´´ do curso de Especialização em
METODOLOGIAS INTERDISCIPLINARES não migraram do
AVA para o SIGAA.

3
100
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24277 realização de deploy no ambiente de homologação. 1
100

24299 Examinar os erros do Sig a partir dos logs enviados para o
e-mail do Sig.

3
100

24310 Deploy em Homologação. 1
100

24312 Deploy de melhoria da integração sigaa x moodle 1
100

24328 A migração de notas da plataforma AVA/IEAD para o SIGAA
não está ocorrendo

3
100

24365 As notas não migraram do AVA para o Sigaa. Peço solução. 2
100

24382 Recebe uma demanda de trancamento de curso, realize o
procedimento ao verificar percebi que o status do discente
não mudou, mas o procedimento foi realizado.

3 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D

c = 24,5
C = 24,5
D = 21 dias úteis

IRS = 24,5 / 24.5 x 100 , 24,5 > 21
IRS = 100%

ABRIL

# Chamado Descrição Esforço %
Realiz
ado
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24393 Definir as atividades do projeto de erros do Sig >> criar
atividades para um futuro projeto para corrigir os erros do
Sig

5 100

24480 Estamos com problemas para realizar a matricula de alunos
em disciplinas ligados a detreminados editais.

3 100

24588 Deploy 1
1 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D

c = 9 de Chamados realizados
C = 9 de Chamados alocados
D = 9 dias úteis (férias do servidor)

IRS = 9 / 9 x 100, 9 < 9
IRS = 100%

RESUMO DO TRIMESTRE

IRS FEVEREIRO 100%

IRS MARÇO 100%

IRS ARBIL 100%

MÉDIA DO TRIMESTRE 100%

2º ATIVIDADES DE TRIAGEM DE CHAMADOS

Foram no total 43 chamados do sistema 3S alocados para avaliação, dos quais o servidor executou 100%. A
seguir, temos a lista dos chamados avaliados pelo servidor no período.
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#23875, #23964, #24084, #24096, #24154, #24187, #24194, #24198, #24199, #24213, #24234, #24236,
#24241, #24255, #24274, #24277, #24294, #24297, #24299, #24310, #24311, #24312, #24328, #24330,
#24359, #24360, #24365, #24366, #24382, #24387, #24393, #24410, #24441, #24446, #24465, #24469,
#24472, #24479, #24480, #24482, #24505, #24525 e #24588.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se comprovar que o servidor atingiu com boa margem a meta estabelecida, resultando
na média de rendimento de 100% no trimestre de fevereiro a abril de 2020.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 02/2021

Unidade: Seção de Portais e Aplicações Web - SPA

Nome do servidor: Antônio Rafael Oliveira Maciel

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
Suporte ao

usuário
85% dos 4

pontos

(X) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Execução de 100%
das atividades do
projeto realizadas
dentro do prazo.

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRD) de 110%

2º

Desenvolvimento
de software

(Projeto)

85% dos 12
pontos de

história por
Sprint do
projeto

(X) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Execução de 100%
das atividades de
suporte realizadas
dentro do prazo

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRD) de 110%
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho

nº 02/2021

Unidade: Seção de Portais e Aplicações Web - SPA

Chefia imediata: Paula Tatyene Silva Dantas

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

DESEMPENHO DO SERVIDOR

O desempenho do servidor nas atividades desenvolvidas no trimestre foi calculado de acordo com o Índice de
Rendimento de Desenvolvimento (IRD), conforme quadro a seguir:

IRD = c/C x 100%

c = somatório do esforço das atividades realizadas
C = somatório do esforço das atividades alocadas

O servidor executou 110% das atividades alocadas no período. Todas as atividades foram executadas dentro do
prazo estabelecido nos cronogramas dos projetos e do planejamento das atividades de suporte, considerando
férias e mudanças de requisitos, resultando no IDR de 110%, conforme quadro abaixo:

Cálculo do IRD

c = 94,8 (somatório do esforço das atividades realizada)
C = 86 (somatório do esforço das atividades alocadas)
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IRD = c/C x 100%
IRD = 94,8 / 86  x 100%
IRD = 1,10 x 100%
IRD = 110%

ATIVIDADES DE SUPORTE AO USUÁRIO

● Atividade 1381 - Suporte ao Alisson em problema com site da Prograd - 0,5
● Atividade 1388 - Estudar um pouco sobre livewire - 0,8
● Atividade 1405 - Reunião Minuta Regimento Conselho Diretor da DTI - 1
● Atividade 1420 - Suporte ao Wordpress - 0,25
● Atividade 1446 - Reunião Geral DSI - Escolha Representantes - 0,5
● Atividade 1470 - Reunião com os candidatos à Reitoria da Unilab - 1
● Atividade 1502 - Atualizar Portal do Semuni - 3,5
● Atividade 1521 - Atendimento ao chamado 24357 do 3s - 0,5
● Atividade 1524 - Atualizar Tema do Pgerc - 0,5
● Atividade 1585 - Reunião com o Diretor sobre o site da Prointer - 0,5
● Atividade 1599 - Atualização no portal da Prointer - 1,25
● Atividade 1602 - Reunião com o Diretor da TI - 0,25
● Atividade 1696 - Criando projeto do tema padrão  2021 - 4

Esforço total: 14,55 pontos

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A seguir temos a lista de atividades, por projeto e de suporte, em que estão listados também o esforço de cada
atividade, o qual foi mensurado em equipe nas fases de planejamento.

Os planejamentos ocorreram quinzenalmente objetivando direcionar o trabalho da equipe de acordo com as
prioridades dos projetos, das solicitações de serviço e atividades de apoio.

ATIVIDADES PROJETO - NOVO PORTAL DA UNILAB

● Atividade 1325 - Correções/Adaptações no tema - 1p
● Atividade 1346 - Reunião para decisões sobre o processo de migração e alterações de conteúdo - 0.5p
● Atividade 1353 - Estudo e adaptações no plugin legado jQuery Vertical Mega Menu - 4p
● Atividade 1361 - Gravando e editando vídeo tutoriais - 7p
● Atividade 1362 - Bug na apresentação de postagens da homepage - 0,25p
● Atividade 1363 - Reunião com a SECOM para treinamento - 1p
● Atividade 1384 - Análise do conteúdo estrutural da cópia do portal - 1,5p
● Atividade 1480 - Reunião para retomada das atividades - 0,5p
● Atividade 1584 - Comunicação com a SECOM e DISIR - 0,75p
● Atividade 1586 - Organizando arquivos e tarefas para iniciar a migração - 0,75p
● Atividade 1593 - Verificação da cópia do servidor, wordpress e banco - 0,75p
● Atividade 1594 - Preparando o ambiente para iniciar a migração - 0,25p
● Atividade 1595 - Iniciando a migração - 1,25p
● Atividade 1603 - Reunião com o Kallyl após iniciar a migração - 0,5p
● Atividade 1604 - Alterações no tema e ajuste no servidor de cópia - 5p
● Atividade 1626 - Planejamento para a "virada" do portal - 0,25p
● Atividade 1627 - Participação na criação da postagem sobre o "novo portal" - 0,5p
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● Atividade 1628 - Transição da cópia de homologação para se tornar o de produção - 2p
● Atividade 1629 - Correções no conteúdo do portal da Unilab - 1p
● Atividade 1630 - Melhorias no template - 3p
● Atividade 1638 - Tentando corrigir a apresentação nos subitens do plugin mega menu - 2,5p
● Atividade 1683 - Verificar a ordem de posts/página na busca - 0,25p
● Atividade 1702 - Alterar imagem e texto quando uma postagem é compartilhada - 1p

Esforço total: 45,25 pontos

ATIVIDADES PROJETO - SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

● Atividade 1414 - Pequenos ajustes nas interfaces implementadas - 2
● Atividade 1416 - Definição da estrutura de sinais vitais e evoluções - 1
● Atividade 1418 - Brainstorming Evolução - 1
● Atividade 1419 - Planejamento para um linha de estilo na listagem - 2
● Atividade 1427 - Idealizar a apresentação das evoluções - 1
● Atividade 1428 - Idealizar a apresentação dos sinais vitais - 0,5
● Atividade 1434 - implementar a estrutura da apresentação da evolução (view) - 3
● Atividade 1436 - implementar a estrutura da apresentação de sinais vitais (view) - 2,5
● Atividade 1444 - Criar a estrutura que irá compor o componente de listagem - 3
● Atividade 1448 - Reajustes para a apresentação da evolução - 0,75
● Atividade 1469 - Ajuste finais (layout) - 2
● Atividade 1487 - Testes e alterações - 3
● Atividade 1509 - Nível de sigilo da evolução multiprofissional vir setado como "Todos" --> o usuário deve

ser informado; - 0,25
● Atividade 1510 - detalhe do "nome" do expandir mais registros na listagem das informações salvas; -

0,75
● Atividade 1515 - correção no comportamento do liveware - 0,5
● Atividade 1516 - correção no comportamento do liveware - 0,5
● Atividade 1517 - expandir formulário - 2,5
● Atividade 1541 - Analisar as funcionalidades a ser testadas - 1,5
● Atividade 1542 - implementar a expansão evolução - 2,5
● Atividade 1547 - Reunião - 1
● Atividade 1557 - Criar os campos do formulário de dados antropométricos - 3
● Atividade 1581 - Criando classe e view para o formulário de dados antropométrico - 1,5
● Atividade 1582 - Consultando o vídeo para retomar conhecimento e desenvolver o formulário de dados

antropométrico - 0,5
● Atividade 1583 - Condicionar a apresentação do formulário antropométrico - 0,5
● Atividade 1644 - criar interface de listagem dos atendimento anteriores - 3
● Atividade 1645 - criar os campos para filtrar atendimentos - 1,5

Esforço total: 35 pontos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além dos projetos em que o referido servidor trabalhou, ele participou de reuniões com assuntos fora do escopo
dos projetos elencados, assim como deu suporte a alguns servidores em suas respectivas tarefas, contribuindo
para um melhor andamento de outras atividades da instituição relacionadas à sua área de atuação. Diante do
exposto, o servidor não somente alcançou a meta estabelecida no Plano de Trabalho, mas atingiu 100% em
todas as avaliações.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 03/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: Cícero Robson Barros Feitosa

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
Suporte Sistemas
via sistema 3S Mínimo de 85%

do Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS) de
100%

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)
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Plano de Trabalho

nº 03/2021

Unidade: Divisão de Sistema de Informação

Chefia imediata: Thiago de Albuquerque gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DE SUPORTE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D

c = somatório do esforço dos chamados atendidos
C = somatório do esforço dos chamados alocados
D = período (em semanas) disponível do servidor no projeto

A seguir temos a lista de chamados, em que estão listados também o esforço de cada um, o qual foi mensurado
em equipe de triagem responsável por calcular o esforço de chamado, com base na experiência e no histórico
de chamados semelhantes.

FEVEREIRO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24165

Planilha Excel com dados dos discentes beneficiários do
Programa Bolsa Permanência (PBP) para verificar
STATUS de cada discente. 2 100

24172
envios das listas com dados dos estudantes
matriculados nas disciplinas teórico-práticas/estágio 3 100

24232 view vw_autenticacao_3s deveria retornar todos os 2 100
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usuários válidos. Identifiquei que um dos usuários,
Gelson(id = 191), não está sendo retornado

24206
A planilha a ser elaborada deve apresentar as seguintes
informações: 4 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D senao C = D

c = 11
C = 11
D = 17 dias úteis

IRS = 11 / 11 x 100 , 11 < 17
IRS = 100%

MARÇO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24417
Correção de valores no extrato de movimentação grupo
5242 - valor real 59.400,00 1 100

24370

Solicitamos, em virtude do Censo 2020, o número de
candidatos inscritos no Processo Seletivo de Estudantes
Estrangeiros 2020, 3 100

24371
solicitamos relatorio, de acordo com o prazo do processo
as seguintes informações 3 100

24363 complemento ao chamado 24362 1 100

24272
Adaptação ao relatório enviado em resposta ao
Chamado 24206. 2 100

24257 solicitamos relatório quantitativo com dados do SIGAA: 3 100

24303

Solicitamos os envios das listas com dados dos
estudantes matriculados nas disciplinas
teórico-práticas/estágio, do período letivo 2020.1 3 100

- Participação em Encontros/Reuniões da DSI 0.5 100

24271

disponibilização de informações do banco de dados para
integração direta com o Power BI, para servir de base
para a plataforma Unilab em Números 4 0

24337

em nome da Comissão Própria de Avaliação (CPA),
solicito revisão do banco de dados encaminhado através
de e-mail no dia 15/03, 5 100
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24256 Solicitamos a atualização do relatório em anexo 4 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D senao C = D

c = 25.5
C = 29.5
D = 21 dias úteis

IRS = 25.5 / 21 x 100 , 25.5 > 21
IRS = 120%

ABRIL

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24362** Chamado que usuario informou que nao foi finalizado. 1 100

24551
solicito que seja executado o seguinte script em
homologação SIGAA 1 100

24515

Foi feito o lançamento da nota fiscal no SIPAC, contudo,
devido a erro de digitação, a quantidade do item foi
cadastrada errada 3 100

24406

Atualização do Relatório beneficiários do PAES
(Programa de Assistência ao Estudante) e do PBP
(Programa Bolsa Permanência) 5 100

24557

Sistema de criação de e-mail institucional de alunos está
sem funcionar uma vez que a consulta anterior gerada
pelo Manoel, eu acho, está gerando erro 1 0

24568
executados alguns scripts no banco de dados da
semana universitária 1 100

24558
Em atendimento ao chamado 24472, solicito que seja
executado o seguinte script em PRODUÇÃO SIGAA 1 100

24271**

disponibilização de informações do banco de dados para
integração direta com o Power BI, para servir de base
para a plataforma Unilab em Números 4 0

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D senao C = D

c = 12 de Chamados realizados
C = 17 de Chamados alocados
D = 12 dias úteis (férias do servidor)
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IRS = 12 / 12 x 100, 17 > 12 então C = D
IRS = 100%

RESUMO DO TRIMESTRE

IRS FEVEREIRO 100%

IRS MARÇO 120%

IRS ARBIL 100%

MÉDIA DO TRIMESTRE 107%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se comprovar que o servidor atingiu a meta estabelecida, resultando na média de
rendimento superior aos 100% no trimestre de fevereiro a abril de 2020.
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 04/2021  Unidade: SAU/DISIR/DTI 

Nome do servidor: DAVID FLÁVIO DE LIMA MENEZES 

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 Atendiment
o de 

Chamados - 
3s 

Atender todos 
os chamados, 

da maneira 
mais rápida e 

eficiente 
possível. 

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

Monitoramento dos 
chamados registrados. 

 

2º Monitoram
ento de 

chamado 3S. 

Encaminhame
nto dos novos 
chamados e 

monitoramento 
das ocorrências 

atendidas e 
encerradas. 

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

O encaminhamento era  
feito manualmente para 
todos os setores. Com a 
atualização do 3S, não 
será mais necessário. 

Permanecendo o 
monitoramento contínuo 

da SAU. 

 

3º Fiscalização  
de contrato 

de 
Impressoras 

 

Verificar, 
mensalmente, 
as planilhas de 

controle e 
leitura das 

impressoras. 
Encaminhar 

documentação 
referente a 

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

Alguns fatores nos 
impossibilitaram de 

alcançar a meta no prazo 
previsto: Dificuldade de 

encontrar os 
responsáveis pelas salas, 

dificuldade de 
deslocamento da equipe 

da ALFA.  
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solicitação de 
pagamento do 

contrato. 

atendida. 

4º Fiscalização 
de contrato 

de 
impressoras. 

Acompanham
ento das 

solicitação de  
suporte técnico 

junto à ALFA 

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

A colaboração e parceria 
da empresa ALFA é um 

dos fatores 
predominantes para 
alcançarmos êxito no 

atendimento de suporte 
técnico ao usuário.. 

 

5º Reunião com 
a equipe de 

suporte 

Alinhamento 
de plano de 

ação de suporte 
preventivo e 

corretivo. 

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

A colaboração da equipe 
tem sido essencial para o 

setor.  

 

6º 
 
 
 
 
 

Solicitaçõe
s via SEI. 

Realizar as 
solicitações 
necessária 

para atender 
as demandas 

da SAU 

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

Por conta do apoio da 
equipe, me liberando 
de certas atividades,  

foi possível concentrar 
esforços nessa função.   

 

 

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade SAU/DISIR/DTI 

Nome da chefia imediata JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Concordo com o relatório, pois as atividades propostas foram realizadas dentro do prazo previsto.  
 
Obs: A meta não atendida dentro do prazo previsto teve o seu fator justificado.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 05/2021  Unidade: DTI/DISIR/SSIC 

Nome do servidor: Débora Farias Frota 

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 Atualização do 
Sistema de Backups - 
revisão dos jobs, 
filesets, dos clientes; 
Implementação de 
nova estratégia de 
execução de job em 
bacula-SD local e, 
após conclusão, 
transferência do 
conteúdo para pool 
em bacula-SD 
remoto, sem 
comprometer a rede 
em horário de 
expediente; 
aplicação de novas 
configurações a 
respeito de retenção 
e duração e para 
evitar execução em 
duplicidade de jobs . 

Sistema de 
backup 
consistente e 
que otimiza o 
uso de 
espaço nos 
discos de HDs 
dos Storages. 

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

Foi realizado: 
1- levantamento de 
todas as máquinas 
servidoras da Unilab 
2- revisão da definição 
file_retention e 
file_duration dos jobs 
dos backups e 
implementado no Bacula 
3 - aplicação de 
configuração para evitar 
a duplicidade de jobs, 
otimizando assim nosso 
sistema de backup. 
Além dessas atividades, 
verificou-se que o 
Projeto de Backup 
Institucional necessita 
ser muito mais profundo 
e complexo necessitando 
de muito mais atividades 
e tempo do que foi 
definido neste trimestre. 
Na verdade, o que foi 
feito neste período foi 
somente uma pequena 
parte da introdução do 
projeto de Backup. 

A meta foi analisada 
quantitativamente e chegou-
se ao dado de que foi 
cumprida 48% . A não 
conclusão se deu de modo 
geral por:  
*  Problema de definição do 
projeto.A definição ficou 
ampla, ambígua e confusa.  
* A servidora deixou para 
fazer esse projeto por último, 
mesmo que a ordem de 
prioridade dele tenha sido 
definida como 1ª. 
* A servidora entrou de 
licença para  tratamento de  
saúde por 10 dias . O prazo 
previsto para conclusão do 
projeto era de 10 dias. 
Verificou-se, assim, prejuízo 
no tempo de realização do 
projeto.  
* O projeto de backup 
incremental da base de dados 
do SIG (maior volume de 
dados da Unilab) está sendo 
planejado e desenvolvido 
pelo setor responsável, a DSI. 
Ele tem previsão de início em 
maio e conclusão em junho 
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de 2021. Só é possível serem 
feitas algumas definições 
após o início deste projeto. 
* Alguns problemas 
encontrados para realização 
do projeto foram a  definição,  
padronização ou organização 
de itens. Esses problemas 
dificultam a realização dos 
backups  de forma  mais 
organizada e otimizada. 
Como exemplo desses 
problemas podemos citar: 
1- revisão dos tipos de filesets 
2- geração de um  scripts 
padronizado a ser utilizado 
nos servidores 
3- definição das formas que 
seriam realizados os backups 
dos bancos de dados 
4-  revisão da definição, 
padronização e 
implementação em todos os 
servidores da Unilab de um 
padrão de diretórios. 
5- Ausência de uma política 
de backup para nortear a 
implementação. 
 

 

2º Criação de novo 
servidor atualizado 
para Repositório 
Institucional – 
Dspace. 

Máquina 
Servidora 
atualizada 
com as 
últimas 
versões de 
sistema e 
aplicação do 
DSPACE com 
correção de 
erros e  
integração 
com a BDTD 
do IBICT 

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

Site novo disponível em 
repositorio.unilab.edu.br
, aprovado pela 
Biblioteca Institucional e 
os erros antes existentes  
foram corrigidos.  

 

3º Criação de máquina 
servidora e apoio 
técnico para 
atualização do portal 
da Unilab pelos 
setores SPA e SECOM  

Máquina 
Servidora 
atualizada 
tanto sistema 
como 
aplicações e 
com portal da 
Unilab com 
novo layout. 

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

Novo portal disponível 
em unilab.edu.br. Agora 
em novo servidor, 
atualizado e com acesso 
seguro via HTTPS e  SSL. 
Notícia do novo portal 
disponível em 
https://unilab.edu.br/20
21/04/15/unilab-ganha-
novo-portal/ 

 

4º Atualização do 
servidor de Nuvem 
Institucional – 
Owncloud 

Máquina 
Servidora 
atualizada 
com as 
últimas 
versões de 
sistema e 
aplicação de 
nuvem - 

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

Acessível somente 
através da rede interna 
da instituição ou por 
através da VPN : 
nuvem.unilab.edu.br. Foi 
atualizado o servidor. A 
versão do sistema foi da 
versão 10.1 para a 10.7 
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Owncloud 

5º Atualização do 
Serviço de 
Repositório de 
Publicações para a 
versão mais recente 
(Servidor e Serviço) – 
OJS PKP. 

Máquina 
Servidora 
atualizada 
com as 
últimas 
versões de 
sistema e 
aplicação de 
repositório 
de 
publicações -  
OJS PKP. 

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

Foi migrado o sistema 
para novo servidor 
atualizado e com acesso 
seguro por HTTPS e  SSL. 
Está disponível em 
revistas.unilab.edu.br 

 

6º Suporte às 
necessidades de 
Segurança de 
Informação e 
Comunicações (SIC).  

Atender 
demandas 
referentes a 
Segurança da 
Informação e 
Comunicaçõe
s. 

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

Realização  de campanha 
de conscientização de 
senhas na Instituição, 
tanto de forma 
individualizada pelo 
envio de e-mails 
individuais quanto por 
notícias pela SECOM. 

 

7º Suporte às 
demandas de criação 
e manutenção de 
máquinas virtuais.  

Atender as 
demandas de 
infraestrutura 
de máquinas 
virtuais. 

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

Foram solicitadas criação 
e configuração inicial de 
pelo menos 7 máquinas 
virtuais novas. Foram 
realizadas manutenções 
em pelo menos 85 
máquinas virtuais  

 

8º Suporte às 
demandas de e-mail 
institucional 

Atender 
demandas de 
e-mail 
institucional 

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

Foram atendidas 
aproximadamente 10 
demandas de e-mails 
institucionais e 
realizadas consultorias a 
respeito do assunto. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 05/2021 Unidade DTI/DISIR 

Nome da chefia imediata MICHEL PEREIRA 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 
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(  X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Concordo com o relatório. Com exceção da atividade 1, todas as metas planejadas foram executadas 
dentro do prazo estabelecido. 
 
Os motivos que impossibilitaram  a execução total da atividade 1 estão bem justificados no relatório 
acima.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021  Unidade: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome do servidor: EMANOEL MARQUES 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 Planejamento 
Anual da DPG 

Diminuir 20% do 
tempo 
necessário para 
realizar a 
reunião anual de 
planejamento. 

(  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 Definição de 
política de 
gerenciamento 
de mudanças de 
TIC 

Apresentar 
proposta de 
política de 
gerenciamento 
de mudanças de 
TIC. 

(  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 Apresentar 
pesquisa sobre a 
legislação 
pertinente sobre 
os temas: 1 - 
Soluções de TI 

Apresentar 
relatório, 
fundamentado 
em pesquisa em 
legislação 
federal, 

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

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, 
organização e 
planejamento para 
atingimento da meta. 
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no âmbito do 
planejamento de 
contratações de 
TI, 2 - 
Equipamentos e 
Serviços de TI e 
suas finalidades, 
3 - 
Gerenciamento 
patrimonial 
sobre a 
responsabilidade 
da DTI no âmbito 
da Unilab, 4 - 
Serviços de 
suporte que a 
DTI fornece à 
Unilab. 

proposta para 
criação de 
normas, políticas 
e definições em 
geral 
relacionadas às 
soluções de TIC 
no âmbito do 
planejamento de 
contratações de 
TIC, Final de 
Março de 2021. 
Equipamentos e 
Serviços de TI e 
suas finalidades, 
Gerenciamento 
patrimonial 
sobre a 
responsabilidade 
da DTI no 
âmbito da 
Unilab e Serviços 
de suporte que a 
DTI fornece à 
Unilab. 

não 
atendida. 

 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome da chefia imediata Francisco Kleber Rodrigues 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.  
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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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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021  Unidade: DTI/ DISIR 

Nome do servidor: Erivando de Sena 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. 

1º Codificação de 
algoritmos de baixo 
nível 

Desenvolvi
mento do 
protótipo 
da 
aplicação 
back-end 

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

 Presença de incidentes 
não controlados 

externos ao ambiente de 
trabalho remoto que 
comprometeram a 

realização das demandas 
desta atividade em sua 

integralidade. 

2º Realizar 
procedimentos de 
conexão com bases 
de dados internos 

Testes de 
conexão 
com o 
sistema 
instituciona
l, dados 
sistemas 
SIG 

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

Não depender da 1ª 
atividade. 

 

3º Realizar 
procedimentos de 
conexão com bases 
de dados externos 

Testes de 
conexão 
com a API 
Google 

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

Não depender das atividades 
1ª e 2ª.  

 

4º Realizar codificação 
de algoritmos de alto 
nível 

Desenvolvi
mento da 
interface 
de front-

(   ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( X ) Meta 

 O atendimento parcial 
da 1ª atividade 

comprometeu o tempo 
necessário para 
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end da 
versão beta 
teste da 
aplicação 

atendida fora do 
prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

realização das demandas 
desta atividade. 

5º Fiscalizar o contrato 
de aquisição de 
nobreaks 

Fiscalização 
técnica de 
contrato 

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

Disponibilidade integral do 
fiscal titular do contrato 
perante as demandas. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade DTI / DISIR 

Nome da chefia imediata MICHEL PEREIRA 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.  
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Concordo com o relatório, o servidor relatou algumas vezes instabilidade na VPN da Unilab, que é utilizada 
no trabalho remoto, essa instabilidade contribui para o atraso na realização de algumas demandas.  
 
Apesar das atividades não terem sido concluídas na sua totalidade, o servidor disponibilizou para testes  
do sistema, um protótipo com algumas funcionalidades já implementadas tais:  
 
1 - Autenticação do usuário pelo LDAP da UNILAB 
2 - Autorização por perfil(Servidor/Aluno/Terceirizado) 
3 - Funcionamento da API do google(Administração das contas )  
4 - Consultas às bases do SIG para saber os status e perfis 
5 - Um protótipos do layout da aplicação 
 
Para que a demanda fosse 100% concluída faltariam as seguintes funcionalidades no protótipo.  
  
1- Tela de criação de conta de email do aluno e Servidor  
2- Tela de reset de senha 
3- Tela de criação de conta de email setorial e de colaborador. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 09/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: Francisco Giovanildo Teixeira de Souza

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
Suporte Sistemas
via sistema 3S Mínimo de 85%

do Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS) de
100%

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)
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Plano de Trabalho

nº 09/2021

Unidade: Seção de Projetos de Sistema de Informação

Chefia imediata: Alan Cleber Morais Gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DE SUPORTE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

IRS = c/C x 100%, em que C ≤ D senao C = D

c = somatório do esforço dos chamados atendidos
C = somatório do esforço dos chamados alocados
D = período (em semanas) disponível do servidor no projeto

A seguir temos a lista de chamados, em que estão listados também o esforço de cada um, o qual foi mensurado
em equipe de triagem responsável por calcular o esforço de chamado, com base na experiência e no histórico
de chamados semelhantes.

FEVEREIRO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

23901 para dar prosseguimento ao chamado 3S N. 21943,
algumas observações foram feitas pelos bolsistas,
orientadores e pela equipe de gestão.

10 90
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IRS = c/C x 100%  ,  em que C ≤ D senao C = D
c = 9

C = 10
D = 17 dias úteis

IRS = 9 / 10 x 100,   10 < 17
IRS = 90%

MARÇO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

23901**
para dar prosseguimento ao chamado 3S N. 21943,
algumas observações foram feitas pelos bolsistas, 1 0

- Participação em Encontros/Reuniões da DSI 0.5 100

24213

Tentamos corrigir o título no histórico para que a
Pró-Reitoria de Pós-Graduação possa homologar o
processo e seu Certificado de Conclusão de Curso 3 0

IRS = c/C x 100% , em que C ≤ D senao C = D

c = 0,5
C = 4,5
D = 21 dias úteis

IRS = 0,5 / 4,5 x 100 ,  4,5 < 21
IRS = 12%

ABRIL

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

23901**
para dar prosseguimento ao chamado 3S N. 21943,
algumas observações foram feitas pelos bolsistas, 1 0

24213**

Tentamos corrigir o título no histórico para que a
Pró-Reitoria de Pós-Graduação possa homologar o
processo e seu Certificado de Conclusão de Curso 3 0
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IRS = c/C x 100% , em que C ≤ D senao C = D

c = 0 de Chamados realizados
C = 4 de Chamados alocados
D = 9 dias úteis (férias do servidor)

IRS = 0 / 4 x 100, 4 ≤ 9
IRS = 0%

RESUMO DO TRIMESTRE

IRS FEVEREIRO 90%

IRS MARÇO 12%

IRS ABRIL 0%

MÉDIA DO TRIMESTRE 51%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se comprovar que o servidor não atingiu a meta estabelecida, resultando num baixo
rendimento no setor. Vale se considerar que o servidor foi removido do seu setor de origem para DSI e pode
estar passando por um período de adaptação no setor.
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021  Unidade: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome do servidor: Francisco Kleber Rodrigues 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. 

1º Planejamento 
Anual da DPG 

Diminuir 20% 
do tempo 
necessário 
para realizar a 
reunião anual 
de 
planejamento 

( 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 – 
Gestão de 
Contrato 

Diminuir 16% 
do tempo 
necessário 
para realizar a 
gestão do 
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 Gerir Setor 
Administrativo 

Diminuir 20% 
do tempo 
para realizar 
esse processo 
de 
planejamento 
de 
contratação 

( 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 Definição de 
política de 

Diminuir 20% 
do tempo 

( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização 
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gestão da 
infraestrutura 
da TI 

para realizar a 
criação da 
política de 
gestão da 
infraestrutura 
da TI 

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

e planejamento para 
atingimento da meta. 

5º Deliberar sobre 
Planejamento 

Diminuir 20% 
do tempo 
para realizar 
atividade de 
planejamento. 

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

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

 

6º Deliberar sobre 
Governança 

Diminuir 20% 
do tempo 
para realizar 
atividade de 
governança. 

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

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

 

7º Participar de 
Comissão ou GT 

Diminuir 20% 
do tempo 
para realizar 
ações 
pertinentes a 
comissão ou 
GT 

( 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 10/2021 Unidade Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome da chefia imediata GIANCARLO CARDOSO VECCHIA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O 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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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021  Unidade: DTI/DISIR 

Nome do servidor: Francisco Paulo Henrique de Andrade 

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 e 
Acompanhamento 
das atividades do 
processo de 
aquisição de No-
Breaks para o Data 
Center de TIC Unilab 
como Integrante 
Requisitante 

Conclusão das 
atividades da fase 
de planejamento e 
contratação da 
aquisição de  
no-breaks para o 
datacenter 

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

Encaminhamento do 
processo ocorrido de forma 
adequada pelos setores 
envolvidos na aquisição e 
pelos membros da equipe 
de contratação. 

 

2º Elaboração e 
Acompanhamento 
das atividades do 
processo de 
aquisição de Baterias 
Estacionárias para 
Autonomia do Data 
Center de TIC como 
Integrante 
Requisitante 

Conclusão da 
elaboração dos 
documentos 
necessários para a 
fase do 
planejamento da 
contratação de 
responsabilidade 
do Integrante 
Requisitante 

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

Os documentos DOD, ETP, 
TR e demais 
encaminhamentos 
processuais foram 
concluídos em prazo 
adequado. Tendo tido 
engajamento de todos os 
membros da equipe de 
contratação. 
A aquisição segue para a 
fase de execução 
tramitando pelos setores 
envolvidos. 
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3º Fiscalização do 
contrato de 
aquisição de No-
Breaks do 
DataCenter de TI 
 
 

Realização das 
atividades de 
fiscalização do 
contrato para o 
período proposto 

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

Foram realizadas o tramites 
e analises no qual o aceite 
definitivo do objeto do 
contrato foi realizado tendo 
havido topo apoio 
necessário dos setores e 
envolvidos externo a DISIR. 

 

4º Elaboração e 
Acompanhamento 
das atividades do 
processo de 
aquisição e 
contratação de 
serviços de 
computação em 
nuvem como 
Integrante 
Requisitante 

Acompanhamento 
e disponibilização 
para atuação do 
servidor da etapa 
de execução da 
contratação que 
ocorre no 
Ministério da 
Economia 

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

Nessa atividade foi 
realizado o rastreio diário 
do andamento do processo 
junto ao órgão externo. 
Etapa de execução da 
contratação ocorreu em 
tempo hábil, processo 
segue para fase contratual 
e posteriormente de 
execução e fiscalização do 
contrato. 

 

5º Realizar Atividades 
de apoio, 
manutenção e 
suporte na 
infraestrutura de 
tecnologia da 
informação e 
comunicação da 
Unilab 

Realização de 
atividade 
rotineiras do setor 
e atividades sob 
demanda 

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

Nesta atividade foram 
realizadas duas reuniões 
semanais com a equipe da 
infraestrutura da DISIR para 
coordenação e 
acompanhamento dos 
trabalhos, comunicação 
ocorreu de forma proativa 
e profissional. 
 

 

6º Realizar migrações 
de máquinas virtuais 
de homologação, 
desenvolvimento, 
treinamento e teste 
do cluster Citrix para 
novo cluster 

Preparação e 
realização da 
migração de 
máquinas virtuais 
entre plataformas 
distintas. 

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

Atividade concluída no 
período planejado, 
resultado foi atingido com 
sucesso pelo suporte, 
engajamento e 
treinamento 
disponibilizado pelo gestor 
da DISIR. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 Unidade DISIR 

Nome da chefia imediata MICHEL PEREIRA 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 
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(  X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Concordo com o relatório. Todas as metas estabelecidas foram atendidas dentro do prazo. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 12/2021  Unidade: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome do servidor: Gerdiani da Silva Moura 

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, 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). 
 
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 Assessoramento à 
Diretoria de TI. 

Atender 100% 
das demandas 
repassadas pela 
Diretoria. 

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

Comunicação rápida e 
eficiente, bem como 
comprometimento no 
desempenho das 
atividades. 

 

2º Monitoramento do e-
mail da DTI, 
direcionando quando 
necessário ou 
respondendo quando 
cabível. 

Garantir que 
todos os e-
mails recebidos 
tenham 
tratamento 
adequado no 
menor tempo 
possível. 

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

Acompanhamento diário, 
resposta e/ou 
direcionamento célere.  

 

3º Encaminhamento e 
acompanhamento de 
demandas de 
processos SEI. 

Assegurar que 
os processos 
atribuídos 
sigam o fluxo 
correto, 
atingindo o 
resultado 
esperado. 

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

Busca do conhecimento 
dos passos a serem 
executados, minimizando 
erros e desperdício de 
tempo para atingir o 
propósito. 

 

4º Articulação entre 
Direção, Divisões e 
Seções da DTI. 

Facilitar a 
interação entre 
as unidades, 
tendo como 

( X )  Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 

Boa relação profissional e 
interpessoal com os 
membros das equipes. 
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foco o bom 
atendimento 
aos usuários de 
TI da Unilab. 

atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

5º Promoção da 
comunicação com o 
público interno e 
externo à DTI. 

Minimizar os 
ruídos de 
comunicação 
utilizando 
linguagem clara 
e objetiva. 

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

Emprego de vocábulo de 
fácil compreensão com 
foco no que se deseja 
transmitir, evitando 
ambiguidades na 
interpretação. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome da chefia imediata Giancarlo Cardoso Vecchia 

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, diante dos desafios apresentados neste período, apresentou excelente condução de suas 
atividades e destacamos: 
 
1) Efetuou controle das atividades administrativas para apresentação de Planos de Trabalho e Relatórios; 
2) Elaborou conjuntamente com a Direção, estratégias para divulgação de notícias; 
3) Elaborou documentos auxiliando os Conselhos e Comitês; 
4) Elaborou documentos auxiliando a Diretoria; 
5) Participou de reuniões com a Diretoria da DTI; 
6) Tem auxiliado a Diretoria nas definições de atribuições da Secretaria; 
7) Auxiliou com capacitação e treinamento novo servidor da área administrativa; 
8) Atuou proativamente em processos SEI. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021  Unidade:       DTI / DISIR 

Nome do servidor: IGOR SOUSA OSTERNO 

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 Definir 

métricas de 
monitorament
o de Rede  

Documento 
com metas a 

serem 
monitoradas 

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

Empenho de toda equipe da DTI 
e demais colaboradores indiretos 
que contribuíram para que toda a 
infraestrutura de tecnologia 
estivesse adequada para 
execução dos serviços.  

 

2º  Construir 
mapas e 
dashboards 
nos 
equipamentos 
de Liberdade 

Mapa de 
monitoramento 
do campus e 
Dashboard 
pronto no 
sistema  

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

Empenho de toda equipe da DTI 
e demais colaboradores indiretos 
que contribuíram para que toda a 
infraestrutura de tecnologia 
estivesse adequada para 
execução dos serviços.  
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3º Construir 
mapas e 
dashboards 
nos 
equipamentos 
de Auroras 

 Mapa de 
monitoramento 
do campus e 
Dashboard 
pronto no 
sistema 

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

Empenho de toda equipe da DTI 
e demais colaboradores indiretos 
que contribuíram para que toda a 
infraestrutura de tecnologia 
estivesse adequada para 
execução dos serviços.  

 

4º Construir 
mapas e 
dashboards 
nos 
equipamentos 
de Palmares 

 Mapa de 
monitoramento 
do campus e 
Dashboard 
pronto no 
sistema 

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

Empenho de toda equipe da DTI 
e demais colaboradores indiretos 
que contribuíram para que toda a 
infraestrutura de tecnologia 
estivesse adequada para 
execução dos serviços.  

 

5º  Concluir 
documentaçã
o de VLANS e 
IPs na 
ferramenta 
IPAM 

 

 Ferramenta 
IPAM com 

documentação 
atualizada 

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

Empenho de toda equipe da DTI 
e demais colaboradores indiretos 
que contribuíram para que toda a 
infraestrutura de tecnologia 
estivesse adequada para 
execução dos serviços.  

 

6º  Fiscalizar 
contrato de 
Internet da 
Fazenda em 
Fevereiro de 
2021 

Documentação 
de Fiscalização 
de Contrato do 

Serviço de 
Internet da 

Fazenda Piroás  

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

Empenho de toda equipe de 
contratos, gerência do contrato e 
fiscais do contrato que 
contribuíram para que todo os 
trâmites ocorressem de forma 
contínua e organizada.  

 

7º   Fiscalizar 
contrato de 
Internet da 
Fazenda em 
Março de 
2021 

  
Documentação 
de Fiscalização 
de Contrato do 

Serviço de 
Internet da 

Fazenda Piroá 

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

Empenho de toda equipe de 
contratos, gerência do contrato e 
fiscais do contrato que 
contribuíram para que todo os 
trâmites ocorressem de forma 
contínua e organizada.  

 

8º Fiscalizar 
contrato de 
Internet da 
Fazenda em 
Abril de 2021 

  
Documentação 
de Fiscalização 
de Contrato do 

Serviço de 
Internet da 

Fazenda Piroás 

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

Empenho de toda equipe de 
contratos, gerência do contrato e 
fiscais do contrato que 
contribuíram para que todo os 
trâmites ocorressem de forma 
contínua e organizada.  

 

 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade DTI/DISIR 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Concordo com o relatório, pois as atividades propostas foram realizadas dentro do prazo estabelecido. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 14/2021  Unidade: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Nome do servidor: JEFFERSON UCHOA PONTE 

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 Desenvolvimento de 
nova versão do 
sistema 3s – Posição 
e funcionamento de 
mensagens. 

Nova versão 
do sistema 3s 
com envio de 
mensagens na 
tela da 
ocorrência. 

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

Home office  

2ª Desenvolvimento de 
nova versão do 
sistema 3s – 
Separação dos níveis 
de 
acesso, tela de 
usuário técnico. 

Nova versão 
do sistema 3s 
com 
separação dos 
níveis de 
acesso e tela 
de usuário 
técnico. 

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

Home office  

3ª Desenvolvimento 
de nova versão 
do 
sistema 3s – 
Encaminhament
o automático 
de chamado para 
o setor de 
acordo com o 
serviço. 

Nova 
versão do 
sistema 3s 
com 
encaminha
mento 
automático 
de 
chamado 
para o 
setor de 
acordo com 

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

Home office  
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o serviço. 

4ª Desenvolvimento 
de nova versão 
do 
sistema 3s – Tela 
administrativa e 
de 
técnico para por 
chamado em 
atendimento. 

Nova 
versão do 
sistema 3s 
com tela 
administrati
va e 
possibilidad
e de 
atendiment
o 
de 
chamado. 

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

Home office  

5ª Desenvolvimento 
de nova versão 
do 
sistema 3s – 
Testes. 

Nova 
versão do 
sistema 3s 
testado. 

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

Home office  

6ª Desenvolvimento 
de nova versão 
do 
sistema 3s – 
Implantação e 
modificações. 

Nova 
versão do 
sistema 3s 
em 
produção. 

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

Home office  

 

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

Plano de Trabalho nº 14/2021 Unidade DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Nome da chefia imediata GIANCARLO CARDOSO VECCHIA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O servidor, diante dos desafios apresentados neste período, apresentou excelente condução de suas 
atividades e destacamos: 
 
1) Participou de reuniões com a Diretoria da DTI; 
2) Elaborou estratégias auxiliando a Diretoria; 
3) Participou de reuniões regulares de alinhamento das regras e funcionalidades do novo sistema; 
4) Desenvolveu novo sistema de solicitação de serviço(3S); 
5) Efetuou configurações nas máquinas para teste e homologação do sistema; 
8) Atuou pro ativamente na solução das demandas do novo sistema e de todas as necessidades da 
Diretoria da DTI. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 15/2021  Unidade: SAU/DISIR/DTI 

Nome do servidor: JOSÉ ABEL MENDONÇA PAIXAO 

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 Atendiment
o de 

Chamados - 
3s 

Atender todos 
os chamados, 

da maneira 
mais rápida e 

eficiente 
possível. 

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

Monitoramento dos 
chamados registrados. 

 

2º Monitoram
ento de 

chamado 3S. 

Encaminhame
nto dos novos 
chamados e 

monitoramento 
das ocorrências 

atendidas e 
encerradas. 

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

O encaminhamento era  
feito manualmente para 
todos os setores. Com a 
atualização do 3S, não 
será mais necessário. 

Permanecendo o 
monitoramento contínuo 

da SAU. 

 

3º Fiscal 
técnico de 

contrato de 
Impressora 
(Fevereiro, 
Março e 

Abril) 

Verificar 
planilha de 
controle e 
leitura das 

impressoras, 
Monitorar 
chamado e  

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

Alguns fatores nos 
impossibilitaram de 

alcançar a meta no prazo 
previsto: Dificuldade de 

encontrar os 
responsáveis pelas salas, 

dificuldade de 
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encaminhar 
documentação 

referente a 
solicitação de 
pagamento do 

contrato. 

(   ) Meta 
não 
atendida. 

deslocamento da equipe 
da ALFA.  

4º Reunião com 
a equipe de 

suporte 

Alinhamento 
de plano de 

ação de suporte 
preventivo e 

corretivo. 

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

A colaboração da 
equipe tem sido 
essencial para o 

setor.  

 

5º 
 
 
 
 
 

Solicitaçõe
s via SEI. 

Realizar as 
solicitações 
necessária 

para atender 
as demandas 

da SAU 

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

Por conta do apoio da 
equipe, me liberando 
de certas atividades,  

foi possível concentrar 
esforços nessa função.   

 

 

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

Plano de Trabalho nº 15/2021 Unidade SAU/DISIR/DTI 

Nome da chefia imediata JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Concordo com o relatório, pois as atividades propostas foram realizadas dentro do prazo previsto.  
 
Obs: A meta não atendida dentro do prazo previsto teve o seu fator justificado.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 16/2021  Unidade: SAU/DISIR/DTI 

Nome do servidor: JOSÉ EDUARDO SILVA 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. 

1º Atendimen
to de 

Chamados - 
3s 

Atender 
todos os 

chamados, da 
maneira mais 

rápida e 
eficiente 
possível. 

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

Monitoramento contínuo 
dos chamados 
registrados. 

 

2º Relatório 
de utilização 

dos 
equipamento

s 
(impressoras) 

no período 
da pandemia. 

Redução de 
até 25% no 

valor do 
contrato de 

outsourcing de 
impressão. 

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

 Alguns fatores nos impossibilitaram de 
alcançar a meta no prazo previsto: 

Dificuldade de encontrar os responsáveis 
pelas salas, dificuldade de deslocamento da 

equipe da ALFA. 

3º Desenvolvi
mento de um 

novo 
fluxograma 

referente ao 
atendimento 

às 
solicitações 

de novos 

Fluxo de 
liberação dos 

seguintes 
equipamentos:  
Computadores
, impressoras, 

Nobreaks. 
Futuramente 
devem ser 

gerenciados 

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

O apoio da equipe de 
patrimônio no que diz 

respeito ao processo de 
solicitação e liberação 

dos equipamentos.  
O fluxo está em fase de 
aprovação pelos setores 

envolvidos. 
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equipamento
s 

pela equipe da 
SAU. 

atendida. 

4º Análise da 
necessidad
e de 
manutenção 
preventiva 
(periódica) 
nos 
computador
es dos 
laboratórios 
de TI. 

Todos os 
computadores 

foram 
checados e 

foram 
realizados os 

suportes 
necessários. 

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

O auxílio da equipe 
técnica dos laboratórios 

foi essencial para o 
cumprimento dessa 

meta. 

 

5º 
 
 
 
 
 

Gestão do 
contrato de 
Outsorcing 

de 
impressão. 

Garantir que 
a empresa 

ALFA 
mantenha o 
serviços no 

nível 
satisfatório 
conforme 
acordo 

firmado em 
contrato. 

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

O contrato vem sendo 
acompanhado de modo a 

garantir que todas as 
obrigações referentes à 

empresa sejam 
cumpridas. 

 

6º 
 
 
 
 
 

 Apoio a 
Fiscalização 
de contrato 

de 
Outsourcing 

de 
impressão 

Acompanhar 
junto a equipe 
de fiscais se 
as demandas 
de serviços de 
manutenção 
estão sendo 

atendidas 
dentro do 

prazo.  

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

O contrato vem sendo 
acompanhado de forma 
rigorosa pela equipe de 

fiscalização. 

 

7º Reunião 
com a 

equipe de 
suporte 

Levantamento 
das 

necessidades e 
alinhamento de 
plano de ação 

de suporte 
preventivo e 

corretivo. 

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

A colaboração da equipe 
tem sido essencial para 
alcançarmos as metas 
estabelecidas para o   

setor. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 16/2021 Unidade DTI/DISIR 

Nome da chefia imediata MICHEL PEREIRA 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 
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Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Concordo com o relatório, todas as metas planejadas inicialmente foram cumpridas, exceto à atividade 
elencada na ordem 2 deste relatório. Vale salientar que essa atividade não fazia parte do Plano de Trabalho, 
pois se tratar de uma nova demanda adicionada pela DTI e que fatores externos ao setor contribuíram para a 
sua não conclusão.   
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 17/2021  Unidade:                                DT/DISIR 

Nome do servidor: LENILSON DE SOUSA MARIANO 

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 
de Chamados 

- 3s 

Atender 
todos os 

chamados, 
da maneira 
mais rápida 
e eficiente 
possível. 

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

  

2º Aplicação 
das vlans 

planejadas em 
todos os 

Switches de 
Liberdade 

Todos os 
computadore
s, telefones 
e Access 
Points e 
demais 

equipamento
s 

configurados 
na nova vlan 

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

O auxílio da equipe 
de redes foi essencial 
para o cumprimento 

dessa meta. 

 

3º Aplicação 
das vlans 

planejadas em 
todos os 

Switches de 
Palmares 

Todos os 
computadore
s, telefones 
e Access 
Points e 
demais 

equipamento
s 

configurados 
na nova vlan 

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

O auxílio da equipe 
de redes foi essencial 
para o cumprimento 

dessa meta. 

 

Relatório LENILSON DE SOUSA MARIANO (0279228)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 54



atendida. 
4º Aplicação 

das vlans 
planejadas em 

todos os 
Switches de 

Auroras 

Todos os 
computadore
s, telefones 
e Access 
Points e 
demais 

equipamento
s 

configurados 
na nova vlan 

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

O auxílio da equipe 
de redes foi essencial 
para o cumprimento 

dessa meta. 

 

5º 
 
 
 
 
 

  Fiscalizar 
contrato de 
Internet da 

Fazenda em 
Fevereiro de 

2021 

Documenta
ção de 

Fiscalização 
de Contrato 
do Serviço 
de Internet 
da Fazenda 

Piroás 

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

O contrato vem 
sendo 

acompanhando de 
forma rigorosa por 

todos os 
envolvidos, 

principalmente 
pelo fiscal titular do 

mesmo. 

 

6º 
 
 
 
 
 

  Fiscalizar 
contrato de 
Internet da 

Fazenda em 
Fevereiro de 

2021 

Documenta
ção de 

Fiscalização 
de Contrato 
do Serviço 
de Internet 
da Fazenda 

Piroás 

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

O contrato vem 
sendo 

acompanhando de 
forma rigorosa por 

todos os 
envolvidos, 

principalmente 
pelo fiscal titular do 

mesmo. 

 

7º 
 
 
 
 
 
 

  Fiscalizar 
contrato de 
Internet da 

Fazenda em 
Fevereiro de 

2021 

Documenta
ção de 

Fiscalização 
de Contrato 
do Serviço 
de Internet 
da Fazenda 

Piroás 

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

O contrato vem 
sendo 

acompanhando de 
forma rigorosa por 

todos os 
envolvidos, 

principalmente 
pelo fiscal titular do 

mesmo. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 17/2021 Unidade DTI/DISIR 

Nome da chefia imediata MICHEL PEREIRA 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 
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( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Concordo com o relatório, pois as atividades propostas foram realizadas dentro do prazo estabelecido. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 18/2021

Unidade: Seção de Portais e Aplicações Web - SPA

Nome do servidor: Luan Jacinto Carvalho

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

Desenvolvimento
de software

(Projeto)

85% dos 12
pontos de

história por
Sprint do
projeto

(x) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Execução de
86,08% das
atividades do projeto
realizadas dentro do
prazo.

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRD) de 86,08%

2º Suporte ao
usuário

85% dos 4
pontos

(x) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

- Execução de 100%
das atividades de
suporte realizadas
dentro do prazo.

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRS) de 104,40%
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( ) Meta não
atendida.

3º
Atividade de

Planejamento
Desenvolver

100% do
planejamento

(x) Meta
atendida no

prazo.

- Execução de 100%
das atividades de
Planejamento.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho

nº 18/2021

Unidade: Seção de Portais e Aplicações Web - SPA

Chefia imediata: Paula Tatyene Silva Dantas

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desempenho do servidor nas atividades desenvolvidas no trimestre foi calculado de acordo com o Índice de
Rendimento de Desenvolvimento (IRD), conforme quadro a seguir:

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE DESENVOLVIMENTO (IRD)

IRD = c/C x 100%, em que C ≤ D

c = somatório do esforço (em pontos) das atividades realizadas
C = somatório do esforço das atividades (em pontos) alocadas
D = período dedicado ao projeto definido em ponto
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O servidor executou 86,08% das atividades alocadas no período, resultando no IDR de 86,08%, conforme
quadro abaixo:

Cálculo do IRD

c =   58,75 (somatório do esforço das atividades realizada)
C =  68,25 (somatório do esforço das atividades alocadas)
D =  68,25 pontos

IRD = c/C x 100%
IRD =  58,75 /  68,25  x 100%, em que 68,25 ≤ 68,25
IRD = 86,08%

ATIVIDADES PROJETO - SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

● Atividade 1335 - Adicionar campo de multiprofissional no formulário de evolução - 4 pontos
● Atividade 1368 - Correção de bugs no ambiente de trabalho do Prontuário - 3 pontos
● Atividade 1369 - Estudo Liveware - 3 pontos
● Atividade 1371 - Criar serviço de cancelar atendimento - 1 ponto
● Atividade 1392 - integrar serviço com a interface - 0,5 ponto
● Atividade 1400 - brainstorming de sinais vitais - 1 ponto
● Atividade 1401 - validar formulario - 0,5 ponto
● Atividade 1402 - criar o teste de cancelar um atendimento - 1 ponto
● Atividade 1416 - Definição da estrutura de sinais vitais e evoluções - 1 ponto
● Atividade 1428 - Idealizar a apresentação dos sinais vitais - 0,5 ponto
● Atividade 1435 - integrar com o backend de evolução - 1 ponto
● Atividade 1437 - integrar com o backend de sinais vitais - 1 ponto

ATIVIDADES PROJETO - SISTEMA DA SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UNILAB

● Atividade 1449 - Reunião SEMUNI TI - 1 ponto
● Atividade 1450 - Escrever histórias Semuni - 1 ponto
● Atividade 1451 - Reunião de planejamento Semuni - 0,5 ponto
● Atividade 1452 - Configurar ambiente Semuni - 0,5 ponto
● Atividade 1464 - Reunião Semana universitária  - 1 ponto
● Atividade 1473 - Modificar a query que extrai os dados para essa tela. - 0,5 ponto
● Atividade 1474 - Modificar o parâmetro de quantidade de co-autores de 4 para 3 - 0,25 ponto
● Atividade 1477 - Definir qual a codificação é mais adequada - 0,5 ponto
● Atividade 1478 - Implementar verificação da regra de negócio - 1,5 ponto
● Atividade 1483 - Implementar verificação da regra de negócio - 0,5 ponto
● Atividade 1484 - Implementar verificação da regra de negócio - 1 ponto
● Atividade 1503 - Reunião subcomissão semana universitária - 1 ponto
● Atividade 1550 - Definir a quantidade de palavras padrão para os trabalhos - 0,5 ponto
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● Atividade 1551 - Criar função contadora de palavras no PHP - 2 pontos
● Atividade 1587 - Mostrar a limitação da quantidade de palavras do campo resumo - 1 ponto
● Atividade 1588 - Substituir arquivo no sistema - 0,5 ponto
● Atividade 1589 - Correção da regra para permitir edição de trabalhos pelos autores - 1,5 ponto
● Atividade 1590 - Pesquisar novas versões do MPDF - 1 ponto
● Atividade 1591 - Definir novos campos para os avaliadores - 0,5 ponto
● Atividade 1592 - Criar tabela "avaliador_academico" - 1 ponto
● Atividade 1631 - Criar tabelas de relacionamento de área e grande área com avaliador acadêmico - 1

ponto
● Atividade 1632 - Criar módulo "Avaliação Acadêmica" - 1,5 ponto
● Atividade 1633 - Criar tela de cadastro de avaliadores - 3 pontos
● Atividade 1634 - Testar o cadastro de avaliadores - 1 ponto
● Atividade 1681 - Reunião Semuni TI - 1 ponto
● Atividade 1682 - Deploy das alterações para Produção - Semuni - 2 pontos
● Atividade 1688 - Mudança do servidor .209 para o .9 - 1 ponto
● Atividade 1650 - Criar página com os termos - 1 ponto
● Atividade 1651 - Criar checkbox de aceitar os termos - 1 ponto
● Atividade 1652 - Colocar o link para acessar os termos. - 0 ponto
● Atividade 1654 - Criar página de recuperação de senha - 1 ponto
● Atividade 1655 - Criar e-mail de redefinição de senha - 1 ponto
● Atividade 1669 - cadastrar os gerentes de cada encontro - 2 ponto
● Atividade 1672 - inserir nomenclatura nova no banco de dados - 0,5 ponto
● Atividade 1690 - criar exibição de vídeo padrão para utilizar em todas as telas - 0,5 ponto
● Atividade 1691 - colocar html de exibição de vídeo nas telas necessárias - 0,5 ponto
● Atividade 1692 - criar função para extrair apenas o código do vídeo - 0,5 ponto
● Atividade 1693 - testes e deploy - 0,5 ponto
● Atividade 1666 - inserir simpósio - 1 ponto
● Atividade 1667 - inserir encontros - 2 pontos
● Atividade 1668 - inserir cronograma - 1 ponto
● Atividade 1710 - Reunião Semuni TI - 1 ponto

Esforço alocado: 68,25 pontos
Esforço total: 58,75 pontos

Foi realizado pelo servidor 58,75 do total de 68,25 pontos alocados no período, resultando no IRD de 86,06%.

2º ATIVIDADES DE SUPORTE AO USUÁRIO

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE SUPORTE (IRS)

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D
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c = somatório do esforço das atividades realizadas
C = somatório do esforço das atividades alocadas
D = período (em pontos) disponível do servidor nas atividades

Considerando a relação, 1 Dia = 2 Pontos.

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D

IRS = 23,75 / 22,75 x 100, em que 22,75 ≤ 22,75

IRS = 104,4%

c = 23,75 pontos atendidos
C = 22,75 pontos alocados
D = 22,75 pontos

● Encontros da Subcomissão de TI da VII Semana Universitária - 10,75 pontos
○ Atividades: 1376, 1383, 1424, 1433, 1567, 1596, 1635, 1642, 1643 e 11549

● Reuniões da Comissão da CPA e Relatório e-Mec - 7,5 pontos
○ Atividades: 1415, 1439, 1506, 1532, 1568 e 1675

● Demais reuniões
○ Atividade 1446 - Reunião Geral DSI - Escolha Representantes - 0,5 ponto
○ Atividade 1470 - Reunião com os candidatos à Reitoria da Unilab - 1 ponto
○ Atividade 1405 - Reunião Minuta Regimento Conselho Diretor da DTI - 1 ponto

● Atividade 1597 - Chamado 24473 do 3S - 2 pontos
● Atividade 1598 - Chamado 24468 do 3S - 1 ponto

Esforço alocado: 22,75 pontos
Esforço total: 23,75 pontos

Foi realizado pelo servidor 23,75 do total de 22,75 pontos do que foi alocado no período, resultando no IRS de
104,4%.

3º ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

Foi realizado pelo servidor 12 Pontos de atividades de planejamento, resultando assim em 100% de execução
da atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além dos projetos em que o referido servidor trabalhou, ele participou de reuniões com assuntos fora do escopo
dos projetos elencados, contribuindo para um melhor andamento de outras atividades da instituição
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relacionadas à sua área de atuação. Diante do exposto, o servidor alcançou a meta estabelecida no Plano de
Trabalho.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 19/2021

Unidade: Seção de Portais e Aplicações Web - SPA

Nome do servidor: Luis Felipe Lima da Silva

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

Desenvolvimen
to de software

(Projeto)

85% dos 12
pontos de

história por
Sprint do
projeto

(x) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Execução de 100%
das atividades do
projeto realizadas
dentro do prazo.

- Índice de Rendimento
de Desenvolvimento
(IRD) de 100%

2º Suporte ao
usuário

85% dos 4
pontos

(x) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

- Execução de 100%
das atividades de
suporte realizadas
dentro do prazo.

- Índice de Rendimento
de Desenvolvimento
(IRS) de 102,98%
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( ) Meta não
atendida.

3º
Atividade de

Planejamento
Desenvolver

100% do
planejamento

(x) Meta
atendida no

prazo.

- Execução de 100%
das atividades de
Planejamento.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho

nº 19/2021

Unidade: Seção de Portais e Aplicações Web - SPA

Chefia imediata: Paula Tatyene Silva Dantas

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desempenho do servidor nas atividades desenvolvidas no trimestre foi calculado de acordo com o Índice de
Rendimento de Desenvolvimento (IRD), conforme quadro a seguir:

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE DESENVOLVIMENTO (IRD)

IRD = c/C x 100%, em que C ≤ D

c = somatório do esforço (em pontos) das atividades realizadas
C = somatório do esforço das atividades (em pontos) alocadas
D = período dedicado ao projeto definido em ponto
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O servidor executou 100% das atividades alocadas no período. Todas as atividades foram executadas dentro do
prazo estabelecido nos cronogramas dos projetos, considerando férias e mudanças de requisitos, resultando no
IDR de 100%, conforme quadro abaixo:

Cálculo do IRD

c = 52 (somatório do esforço das atividades realizada)
C = 52 (somatório do esforço das atividades alocadas)
D = 52,27 pontos

IRD = c/C x 100%
IRD =  52 / 52   x 100%, em que 52 < 52,27
IRD =  1 x 100%
IRD = 100 %

A seguir temos a lista de atividades de projeto, em que estão listados também o esforço de cada atividade, o
qual foi mensurado em equipe nas fases de planejamento.

Os planejamentos ocorreram quinzenalmente objetivando direcionar o trabalho da equipe de acordo com as
prioridades dos projetos.

ATIVIDADES PROJETO - SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

● Atividade 1364 - Criar teste de salvar evolução para um atendimento - 1P
● Atividade 1365 - criar serviço de salvar evolução para um atendimento - 1P
● Atividade 1367 - Suporte ao luan na restauração do ambiente de desenvolvimento - 1P
● Atividade 1370 - Criar componente de cancelar atendimento - 1P
● Atividade 1371 - Criar serviço de cancelar atendimento - 1P
● Atividade 1390 - Adicionar profissionais do atendimento (view) - 3P
● Atividade 1392 - integrar serviço com a interface - 0,5P
● Atividade 1393 - integrar serviço com a interface - 0,5P
● Atividade 1400 - brainstorming de sinais vitais - 1P
● Atividade 1401 - validar formulário - 0,5P
● Atividade 1402 - criar o teste de cancelar um atendimento - 1P
● Atividade 1403 - atualizar validação do formulário - 0,5P
● Atividade 1409 - Verificar e corrigir problema com servidor de homologação - 0,5P
● Atividade 1410 - Estudar como realizar upload de arquivo com livewire - 0,5P
● Atividade 1416 - Definição da estrutura de sinais vitais e evoluções - 1P
● Atividade 1417 - Corrigir teste de cancelar atendimento - 0,5P
● Atividade 1418 - Brainstorming Evolução - 1P
● Atividade 1427 - Idealizar a apresentação das evoluções - 1P

Relatório LUIS FELIPE LIMA DA SILVA (0279236)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 65



● Atividade 1428 - Idealizar a apresentação dos sinais vitais - 0,5P
● Atividade 1435 - integrar com o backend de evolução - 1P
● Atividade 1437 - integrar com o backend de sinais vitais - 1P
● Atividade 1445 - Automatizar a criação dos banco de teste e sig_local no sistema de prontuario com

docker - 1P
● Atividade 1447 - Listar evoluções apenas para categoria - 2P
● Atividade 1448 - Reajustes para a apresentação da evolução - 0,75P
● Atividade 1475 - implementar mostrar mais de evolução - 1,5P
● Atividade 1476 - mostrar listagem de evolução sem iniciar atendimento - 0,5P
● Atividade 1481 - mostrar listagem de sinais vitais sem iniciar atendimento - 0,75P
● Atividade 1482 - implementar mostrar mais de sinais vitais - 0,25P
● Atividade 1489 - Reunião para ajustes finais do prontuário - 1P
● Atividade 1525 - Criar/atualizar branch de homologação a partir da dev - 0,25P
● Atividade 1527 - popular banco com dados necessários para homologação - 0,25P
● Atividade 1504 - A visão de categoria deve ser pelo conselho - 1P
● Atividade 1507 - corrigir a máscara da pressão arterial - 0,5P
● Atividade 1508 - Destacar as informações obrigatórias no encerramento do atendimento (tipo de

atendimento); - 0,5P
● Atividade 1511 - Analisar como as informações podem ser salvas - 0,75P
● Atividade 1515 - correção no comportamento do liveware - 0,5P
● Atividade 1516 - correção no comportamento do liveware - 0,5P
● Atividade 1518 - corrigir problema com bagde - 0,5P
● Atividade 1520 - Corrigir alinhamento do cabeçalho do forms e add ocultar form - 1P
● Atividade 1526 - atualizar ambiente de homologação - 1,25P
● Atividade 1533 - Corrigir url base do livewire - 0,25P
● Atividade 1534 - Adicionar texto padrão quando não houver evolução ou sinais vitais - 1,25P
● Atividade 1535 - Corrigir url do botão "Buscar outro paciente" - 0,25P
● Atividade 1536 - Atualização do ambiente de homologação após testes e correções da história #1501 -

0,5P
● Atividade 1547 - Reunião - 1P
● Atividade 1548 - Implementar enum de dados antropométricos - 0,5P
● Atividade 1552 - criar migration de dados antropométricos - 1P
● Atividade 1553 - cria entidade de dados antropométrico e seus relacionamentos - 0,5P
● Atividade 1558 - Criar componente de listagem de dados antropométricos - 3P
● Atividade 1578 - corrigir erro ao editar usuário do tipo profissional de saúde - 1,25P
● Atividade 1606 - No cadastro de pacientes não está sendo possível importar estudante do SIG - 0,5P
● Atividade 1607 - Não está salvando sinais vitais em homologação - 1,5P
● Atividade 1614 - alterar o tipo do campo - 0,25P
● Atividade 1615 - verificar se precisar alterar no banco número do conselho no banco - 0,5P
● Atividade 1620 - exibir alerta de atendimento pendentes na tela inicial do sistema - 1P
● Atividade 1673 - criar tela inicial de profissional de saúde - 1P
● Atividade 1678 - Atualizar controle de login para redirecionar cada tipo de usuário para sua respectiva

página home - 0,5P
● Atividade 1679 - corrigir breadcrumbs para redirecionar para a pagina home de cada tipo de usuario -

0,5P
● Atividade 1694 - Tipo de atendimento some ao expandir evolução - 2P
● Atividade 1701 - corrigir listagem de usuários profissionais após pesquisar qualquer usuário - 0,5P
● Atividade 1703 - add filtro por perfil - 0,5P
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Esforço alocado: 52 pontos
Esforço total: 52 pontos

Foi realizado pelo servidor 52 do total de 52 pontos alocados no período, resultando no IRD de 100%.

2º ATIVIDADES DE SUPORTE E APOIO

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE SUPORTE (IRS)

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D

c = somatório do esforço das atividades realizadas
C = somatório do esforço das atividades alocadas
D = período (em pontos) disponível do servidor nas atividades

Considerando a relação, 1 Dia = 2 Pontos.

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D

IRS =  9,5/9,225 x 100, em que 9,225 ≤ 9,225

IRS = 102,98%

c = 9.5 pontos atendidos
C = 9.225 pontos alocados
D = 9,225 pontos

● Atividade 1372 - Reunião do regimento interno do conselho de gestão - 1
● Atividade 1374 - Reunião com o estagiário - 0,5P
● Atividade 1387 - Levantar quais atividades necessárias para atualizar o Selest - 2P
● Atividade 1405 - Reunião Minuta Regimento Conselho Diretor da DTI - 1P
● Atividade 1446 - Reunião Geral DSI - Escolha Representantes - 0,5P
● Atividade 1470 - Reunião com os candidatos à Reitoria da Unilab - 1P
● Atividade 1571 - Não é possível visualizar gabarito oficial - 2P
● Atividade 1700 - configurar ambiente de desenvolvimento no notebook da dti - 1,5P

Esforço alocado: 9,225 pontos
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Esforço total: 9,5 pontos

Foi realizado pelo servidor 9,5 pontos total de 9,225 alocados no período, resultando no IRS de 102,98%.

3º ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

Foi realizado pelo servidor 10 Pontos de atividades de planejamento, resultando assim em 100% de execução
da atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além do projeto em que o referido servidor trabalhou, ele participou de reuniões com assuntos fora do escopo
dos projetos elencados, assim como deu suporte a alguns servidores em suas respectivas tarefas, contribuindo
para um melhor andamento de outras atividades da instituição relacionadas à sua área de atuação. Diante do
exposto, o servidor alcançou a meta estabelecida no Plano de Trabalho e atingiu 100% em todas as avaliações,
sendo 85% atividades de projeto e 15% atividades de suporte.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 20/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: Manoel Mariano Siqueira Júnior

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 Desenvolviment
o de software do
projeto auxílios

Mínimo de 85%
do Índice de

Rendimento de
Desenvolvimen

to (IRD)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Execução de 100%
das atividades do
projeto realizadas
dentro do prazo.

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRD) de 100%

2º Triagem dos
chamados do

3S

100% dos
chamados

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

- Execução de 100%
das atividades do
projeto realizadas
dentro do prazo.
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( ) Meta não
atendida.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho

nº 20/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Chefia imediata: Thiago de Albuquerque Gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DO PROJETO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DA PROPAE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Desenvolvimento (IRD), conforme quadro a seguir:

IRD = c/C x 100%, em que C ≤ D

c = somatório do esforço (em semanas) das atividades realizadas
C = somatório do esforço (em semanas) das atividades alocadas
D = tempo (em semanas) disponível do servidor no projeto

O servidor executou 100% das atividades alocadas no período. Todas as atividades foram realizadas dentro do
prazo estabelecido no cronograma do projeto, resultando no Índice de Rendimento de Desenvolvimento (IRD)
de 100%, conforme quadro abaixo:
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Cálculo do IRD

c = 12,4 (somatório do esforço das atividades realizada)
C = 12,4 (somatório do esforço das atividades alocadas)
D = 12,4 tempo (em semanas) dedicado ao ṕrojeto

IRD = c/C x 100%
IRD = 12,4 / 12,4  x 100%   ,  em que  12,4 ≤ 12,4
IRD = 1 x 100%
IRD = 100%

A seguir temos a lista de atividades do projeto, em que estão listados também o esforço de cada atividade, o
qual foi mensurado em equipe na fase de planejamento do projeto, de forma a atingir maior precisão na
estimativa.

Atividade 1356 - Esforço 1,4 Semana - 100% Executada
Descrição: Desenvolver timer para realização periódica de ajuste dos auxílios referentes à mudança de curso
(Parte 2)

Atividade 920 - Esforço 1 Semana - 100% Executada
Descrição: Analisar funcionamento do código da funcionalidade de Ativar Alunos cadastrados do
Processamento de Matrícula

Atividade 921 - Esforço 1 Semana - 100% Executada
Descrição: Sincronizar auxílios dos vínculos antigos e novos do Sigaa com o Sipac (Parte 1)

Atividade 1302 - Esforço 1 Semana - 100% Executada
Descrição: Sincronizar auxílios dos vínculos antigos e novos do Sigaa com o Sipac (Parte 2)

Atividade 901 - Esforço 3 Semanas - 100% Executada
Descrição: Inclusão de cancelamento por tempo de permanência expirado no timer para processamento de
cancelamento dos auxílios

Atividade 902 - Esforço 1 Semana - 100% Executada
Descrição: Sincronizar cancelamento de auxílios com o Sipac (parte 1)

Atividade 1575 - Esforço 1 Semana - 100% Executada
Descrição: Sincronizar cancelamento de auxílios com o Sipac (parte 2)

Atividade 924 - Esforço 1,5 Semana - 100% Executada
Descrição: Funcionalidade de prorrogação do tempo de permanência no auxílio

Atividade 925 - Esforço 1,5 Semana - 100% Executada
Descrição: Incluir histórico de cancelamentos e reativações de auxílio
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2º ATIVIDADES DE TRIAGEM DE CHAMADOS

Foram no total 43 chamados do sistema 3S alocados para avaliação, dos quais o servidor executou 100%. A
seguir, temos a lista dos chamados avaliados pelo servidor no período.

#23875, #23964, #24084, #24096, #24154, #24187, #24194, #24198, #24199, #24213, #24234, #24236,
#24241, #24255, #24274, #24277, #24294, #24297, #24299, #24310, #24311, #24312, #24328, #24330,
#24359, #24360, #24365, #24366, #24382, #24387, #24393, #24410, #24441, #24446, #24465, #24469,
#24472, #24479, #24480, #24482, #24505, #24525 e #24588.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além dos projetos em que o referido servidor trabalhou, ele participou de reuniões com assuntos fora do escopo
dos projetos elencados, assim como deu suporte a alguns servidores em suas respectivas tarefas, contribuindo
para um melhor andamento de outras atividades da instituição relacionadas à sua área de atuação. Diante do
exposto, o servidor não somente alcançou a meta estabelecida no Plano de Trabalho, mas atingiu 100% em
todas as avaliações.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 21/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: Maria Camila Alcântara

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
Suporte Sistemas
via sistema 3S Mínimo de 85%

do Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS) de
100%

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)
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Plano de Trabalho

nº 21/2021

Unidade: Seção de Projetos de Sistema de Informação

Chefia imediata: Alan Cleber Morais Gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DE SUPORTE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

IRS = c/C x 100%, em que C ≤ D

c = somatório do esforço dos chamados atendidos
C = somatório do esforço dos chamados alocados
D = período (em semanas) disponível do servidor no projeto

A seguir temos a lista de chamados, em que estão listados também o esforço de cada um, o qual foi mensurado
em equipe de triagem responsável por calcular o esforço de chamado, com base na experiência e no histórico
de chamados semelhantes.

FEVEREIRO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24084 As turmas (aparentemente todas) estão
disponibilizando apenas até o mês de fevereiro para
o lançamento de frequências e não o mês de março

4 100
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24236 Foi cadastrado um título que deve ser alterado, mas
o sistema não permite.

3 100

24198 Há a possibilidade de alterar o status interrompido
para aberta

3 100

IRS = c/C x 100%  , onde C ≤ D
c = 10
C = 10

D = 17 dias úteis

IRS = 10 / 10 x 100,   10 < 17
IRS = 100%

MARÇO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24359 correção do vínculo do setor da Unilab de alguns
professores (lista abaixo).

4 50

24297 Solicito solução para a questão (envolvendo o
sistema SIGAA) a qual foi colocada pelo aluno de
mestrado Jairo Lima do Nascimento.

3
100

24311 Deploy em Produção. 1
100

24330 Acontece que que esse vínculo do prof., LUIS
EDUARDO TORRES BEDOYA não aparece no
SIGAA quando o prof. se loga

3
100

24241 A discente a seguir não está recebendo email de
suas turmas, apesar de termos cadastrado sem
email corretamente no sistema.

3
100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D
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c = 12
C = 14
D = 21 dias úteis

IRS = 12 / 14 x 100 , 14 < 21
IRS = 85%

ABRIL

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24359 correção do vínculo do setor da Unilab de alguns
professores (lista abaixo).

2 70

24410 Uma mensagem de erro está aparecendo no SIGAA
ao tentar expedir diplomas. Conforme imagem
anexa,

3 100

23875 Alteração nos versos dos diplomas/certificados do
nome do setor DRCA para CRCA

2 100

24465 A funcionalidade relativa à retificação de
consolidação de turma, dentro do módulo lato sensu,
está com problemas.

4 100

24472 A coordenação do curso de Bacharelado de
Humanidades ao lançar os certificados de carga
horária complementar/extensão dos discentes e
cometeu um erro e não especificou a carga horária

4 100

24479 Estamos precisando recuperar uma informação
sobre a consolidação individual de nota de uma
disciplina para facilitar, por sua vez, a recuperação
da documentação que solicitou essa consolidação

2 100
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24505 A coordenação de Adm.Pública nos encaminhou a
solicitação de um discente para a qual pedimos a
vocês que verifiquem se foi falha do sistema ou do
aluno

3 100

24441 A professora Albanise Barbosa Marinho não está
tendo acesso a funcionalidade para solicitar
cadastramento de banca de qualificação (conforme
print) como docente externa

3 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D

c = 22.4 de Chamados realizados
C = 23 de Chamados alocados
D = 23 dias úteis (férias do servidor)

IRS = 22.4 / 23 x 100, 23 ≤ 23
IRS = 97%

RESUMO DO TRIMESTRE

IRS FEVEREIRO 100%

IRS MARÇO 85%

IRS ARBIL 97%

MÉDIA DO TRIMESTRE 95%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se comprovar que o servidor atingiu com boa margem a meta estabelecida, resultando
na média de rendimento de 95% no trimestre de fevereiro a abril de 2020.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 29/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: Tiago Mesquita de Oliveira

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
Suporte Sistemas
via sistema 3S Mínimo de 85%

do Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS) de
100%

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)
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Plano de Trabalho

nº 29/2021

Unidade: Divisão de Sistema de Informação

Chefia imediata: Thiago de Albuquerque gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DE SUPORTE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D

c = somatório do esforço dos chamados atendidos
C = somatório do esforço dos chamados alocados
D = período (em semanas) disponível do servidor no projeto

A seguir temos a lista de chamados, em que estão listados também o esforço de cada um, o qual foi mensurado
em equipe de triagem responsável por calcular o esforço de chamado, com base na experiência e no histórico
de chamados semelhantes.

FEVEREIRO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24040*

Precisando excluir um discente (Lucas Alves da Costa)
que matriculamos no ano período errado. Em vez de
2020.1, matriculamos 2020.2 1 100

-
Censo Discentes: Planejamento, reuniões e treinamento
( 5 esforço) 1 100

24109 Devido a algum erro no código do sigaa, foram inseridos 4 100
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dados de forma errada causando inconsistência no
banco de dados de produção

24223
execução do script em produção e em homologação,
nas bases sistemas_comum, para criação da view 1 100

24254 Restore do banco para atualização do Sig Homologação. 1 100

24245
solicito mudança do status da situação da turma da
turma 16600 u p d a t e ensino.turma 1 100

24191
Liberação de acesso a uma base de desenvolvimento ou
homologação do SIG . 1 100

24215

solicitou as listas com contatos, atualizados, dos nossos
discentes de graduação presencial e EaD e
pós-graduação stricto sensu (e-mail, CPF e telefone) 2 100

24119

realização de um censo e demais atividades da minha
unidade, solicito os dados de todos os estudantes
internacionais da Unilab no formato excel 3 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D senao C = D

c = 15
C = 15
D = 18 dias úteis

IRS = 15 / 15 x 100 , 15 < 18
IRS = 100%

MARÇO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

-
Censo Discentes: Planejamento, reuniões e treinamento
( 5 esforço) 2 100

24341
Solicitamos relatório quantitativo referente a discentes
dos cursos de graduação com status cancelado, 3 100

24353

acesso leitura nas bases de desenvolvimento do SIG ao:
usuário ´email_institucional_aluno´ > base ´sigaa´ >
schema ´comum´ > tabela ´pessoa´ 1 100

24361

gostaria de solicitar alteração no banco de dados da
informação de início dos planos de trabalhos dos
bolsistas de extensão. 2 0

24388 Restore banco 1 100
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24284 Restore do banco 9 1 100

24275

relatório de todos os estudantes de graduação e
pós-graduação da UNILAB (com exceção dos
estudantes dos cursos de pós-graduação lato sensu)
contendo: 2 100

24287

inclusão no SIGAA das instituições de ensino:
´´SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ´´ e UNIVERSIDADE DA GEÓGIA - EUA 1 100

24295
Solicito acesso via PGADMIN ao banco de dados de
produção do sistema Sisure 1 100

24300
solicito em a inserção dos status SIGAA atualizados dos
discentes nas planilhas em anexo. 2 100

- Participação em Encontros/Reuniões da DSI 0.5 100

24304
solicitamos a atualização dos STATUS dos discentes
beneficiários do Programa Bolsa Permanência (PBP). 2 100

24325
organização do projeto do Censo com as atividades e
suas estimativas. 3 100

24247

que sejam criados 3 relatórios, com as informações
conforme modelo em anexo, para publicação no site da
Unilab 3 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D senao C = D

c = 22.5
C = 24.5
D = 21 dias úteis

IRS = 22.5 / 21 x 100 , 24.5 > 21 então C = D
IRS = 107%

ABRIL

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24361**

gostaria de solicitar alteração no banco de dados da
informação de início dos planos de trabalhos dos
bolsistas de extensão. 2 100

24440
conceder acesso leitura na base de desenvolvimento do
SIG 1 100

24454 Restore banco 9 1 100

24403
solicitamos a atualização dos STATUS dos estudantes
relacionados no anexo do Programa Bolsa Permanência 1 100
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(PBP).

24455 atualização do banco de homologação - sigaa 1 100

24466

solicitamos os envios das listas com dados dos
estudantes matriculados nas disciplinas
teórico-práticas/estágio 3 100

24414
Solicito dados da EVASÃO de alunos de graduação, em
formato planilha excel, 2 100

24438
Solicito relatório de Inscritos referente ao ingresso
2020.1 do PSEE. 2 100

24409

esta informação não é acessível através do sistema e só
aparece para o candidato no momento de sua inscrição,
estamos encaminhando essa demanda para à SABD. 5 100

24537 Execução de scripts em Banco de Dados 1 100

24498
Solicito rodar seguinte script em PRODUÇÃO SIGAA.
Motivo: chamado 24236 1 100

24548
Solicito relatório, conforme dados do modelo anexo, dos
diplomas de graduação 2 100

24590

Solicito atualização do banco 9 - sigaa para atendimento
do chamado 24479, preciso recuperar informações da
consolidação de uma turma, mas o bd 9 está
desatualizado 1 100

24389
rodar seguinte script em homologação SIGAA. Motivo:
chamado 24236 1 100

IRS = c/C x 100% , onde C ≤ D

c = 24 de Chamados realizados
C = 24 de Chamados alocados
D = 21 dias úteis (férias do servidor)

IRS = 24/ 21 x 100, 24 > 21 então C = D
IRS = 114%

RESUMO DO TRIMESTRE

IRS FEVEREIRO 100%

IRS MARÇO 107%
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IRS ARBIL 114%

MÉDIA DO TRIMESTRE 108%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se comprovar que o servidor atingiu a meta estabelecida, resultando na média de
rendimento superior aos 100% no trimestre de fevereiro a abril de 2020.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 28/2021

Unidade: DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Nome do servidor: THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES

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 Atividades de
Gestão

100% ( X) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

2º
TRIAGEM DOS

CHAMADOS DO
3S

100% dos
pontos

referente às
solicitações

(X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho

nº 28/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Chefia imediata: GIANCARLO CARDOSO VECCHIA

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

O servidor executou 100 % das atividades alocadas no período. Todas as atividades foram executadas dentro
do prazo estabelecido nos cronogramas dos projetos e do planejamento das atividades de suporte,
considerando férias e mudanças de requisitos, resultando no IDR de 112 %, conforme quadro abaixo:

ATIVIDADES GERENCIAIS

1. Reuniões semanais do Semuni;
2. Reuniões periódica com cada uma das equipes da DSI;
3. Reuniões semanais com a Direção de TI;
4. Reuniões de alinhamento com setores requisitantes;
5. Reuniões de análise do novo sistema 3s;
6. Atividade diária de Monitorar e Avaliar as equipes da DSI;
7. Alocação de chamados do 3S;
8. Análise de primeiro filtro dos chamados do 3S para envio para a equipe de triagem;
9. Criação de método de controle de atividades da equipe;
10. Gerenciamento do projeto da folha de pagamento dos auxílios, com organização dos sprints e

cronograma.

2º ATIVIDADES DE TRIAGEM DE CHAMADOS

Foram no total 43 chamados do sistema 3S alocados para avaliação, dos quais o servidor executou 100%. A
seguir, temos a lista dos chamados executados pelo servidor no período.

#23875, #23964, #24084, #24096, #24154, #24187, #24194, #24198, #24199, #24213, #24234, #24236,
#24241, #24255, #24274, #24277, #24294, #24297, #24299, #24310, #24311, #24312, #24328, #24330,
#24359, #24360, #24365, #24366, #24382, #24387, #24393, #24410, #24441, #24446, #24465, #24469,
#24472, #24479, #24480, #24482, #24505, #24525 e #24588.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 27/2021  Unidade: DTI/DISIR/SSIC 

Nome do servidor: Ricardo Pereira Aragão 

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 Finalização dos 
estudos sobre a 
adoção de antivírus 
opensource ou 
necessidade de 
aquisição. 

Relatŕorio de 
finalização com 
recomendações. 

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

Como demanda do 
PDTI, foi elaborado 
um documento 
descrevendo o 
cenário institucional 
no que diz respeito às 
proteções atualmente 
operantes na 
universidade, expondo 
também as 
necessidades e as 
possíveis soluções 
para tais 
necessidades. 

 

2º Organização e 
documentação das 
regras de Firewall. 

Documento 
com a 

orientação de 
definição das 

regras do 
firewall. E 

aplicação desse 
documento nas 

regras do 
Firewall. 

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

Está sendo realizado 
um estudo detalhado 
do firewall, de modo 
que se possa filtrar de 
forma clara as regras 
gerais e as regras 
específicas.  

Necessária a conclusão 
dos estudos e 
levantamentos dentro dos 
6 servidores de firewall, 
para que a documentação 
seja devidamente 
organizada. Houve assim 
subdimensionamento do 
prazo em relação a meta.  

3º  Fiscal técnico 
suplente de 
contrato de 

Sistema 
Pergamum 

Eventual 
substituição do 

fiscal titular 
quando 

necessário. 

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

Durante o referido 
período, não houve 
demanda de suplência 
para essa atividade. 

Essa demanda é variável, 
depende da disponibilidade 

do técnico titular e das 
demandas da biblioteca em 

relação ao sistema. 
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(Fevereiro, Março 
e Abril) 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

4º  Reunião com a 
equipe de 
infraestrutura de 
redes e segurança 
da informação. 

Alinhamento 
de planos de 

ação e de 
projetos 

relativos às 
necessidades 
institucionais. 

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

Reuniões realizadas 
duas vezes por 
semana com 
presença assídua de 
todos os participantes 
do setor. 

 

5º Demandas 
relativas a acessos 
que passam pelo 
mesmo e liberação 
do Firewall. 

Atender às 
necessidades 

dos 
demandantes, 

dentro das 
políticas 

institucionais de 
acesso e de 

segurança da 
informação. 

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

Todas as demandas 
encaminhadas via 3S 
foram concluídas e 
respondidas a 
contento.  
Solicitações de 
liberação de acesso a 
internet de 
dispositivos de 
funcionários e 
servidores realizando 
suas atividades 
laborais 
presencialmente 
foram feitas em 
revezamento com 
outros servidores da 
DISIR. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 27/2021 Unidade DTI/DISIR/SSIC 

Nome da chefia imediata Débora Farias Frota 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Concordo com o relatório. Com exceção da atividade 2, todas as metas planejadas foram executadas 
dentro do prazo estabelecido. 
 
Os motivos que impossibilitaram  a execução total da atividade 2 estão justificados no relatório acima. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 26/2021  Unidade: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome do servidor: Reginaldo Silva 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. 

1º Planejamento 
Anual da DPG 

Diminuir 20% 
do tempo 
necessário 
para realizar a 
reunião anual 
de 
planejamento. 

( 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 

Diminuir 16% 
do tempo 
necessário 
para realizar a 
fiscalização do 
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 
da Contratação 
de Solução de 
TIC – Software 
antiplágio 

Diminuir 16% 
do tempo 
para realizar 
esse processo 
de 
planejamento 
de 
contratação 

( 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 Planejamento 
da Contratação 

Diminuir 16% 
do tempo 

( X ) Meta 
atendida no 
prazo. 

A proatividade, 
disponibilidade, 
padronização, organização 
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de Solução de 
TIC – Garantir 
sistema de 
fornecimento 
de energia 
ininterrupta 
para o 
Datacenter 
(item 02) 

para realizar 
esse processo 
de 
planejamento 
de 
contratação 

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

e planejamento para 
atingimento da meta. 

5º Planejamento 
da Contratação 
de Solução de 
TIC – Licença 
para Banco de 
Dados 

Diminuir 16% 
do tempo 
para realizar 
esse processo 
de 
planejamento 
de 
contratação 

(  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 26/2021 Unidade Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Nome da chefia imediata Francisco Kleber Rodrigues 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.  
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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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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 25/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: RAIMUNDO PAULO NETO

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
Suporte Sistemas
via sistema 3S Mínimo de 85%

do Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Índice de
Rendimento de
Suporte (IRS) de
100%

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)
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Plano de Trabalho

nº 25/2021

Unidade: Seção de Projetos de Sistema de Informação

Chefia imediata: Alan Cleber Morais Gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DE SUPORTE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

IRS = c/C x 100%,  em que C ≤ D senao C = D

c = somatório do esforço dos chamados atendidos
C = somatório do esforço dos chamados alocados
D = período (em semanas) disponível do servidor no projeto

A seguir temos a lista de chamados, em que estão listados também o esforço de cada um, o qual foi mensurado
em equipe de triagem responsável por calcular o esforço de chamado, com base na experiência e no histórico
de chamados semelhantes.

FEVEREIRO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

23811 Gostaria de solicitar a implementação de um
relatório que relacione as orientações de atividades
TCC e Estágio tal como já ocorre com as disciplinas.

7.2 100
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24199 Ensino a distância possuía dois calendário
concomitantes no sistema, um era acessado quando
selecionávamos a chave Distância em vez de
Graduação Geral

4 100

24194 que seja verificado um possível erro no Módulo de
Extensão, onde a funcionalidade desativar
aparentemente está incompleta

3 100

IRS = c/C x 100%  ,  em que C ≤ D senao C = D
c = 14,2
C = 14,2
D = 19.2

IRS = 14,2 / 4,2 x 100,   14,2 < 19,2
IRS = 100%

MARÇO

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24360 inserissem essa funcionalidade no SIGAA de
relatório nominal de Técnicos Administrativos em
Educação envolvidos em ações de extensão

5

24366
estamos tentando acrescentar alguns horários às
turmas de CCEN0017, graduação, curso de
Enfermagem, mas o sistema impede devido a um
choque, o qual não encontramos.

2

24294
O módulo de Extensão SIGAA está apresentando
um problema na busca de Ação de extensão por
“situação da Ação”, no status ´´Submetido´´

6

-
Participação em Encontros/Reuniões da DSI

0.5

24255
alguns alunos da turma de identidade e poder da
professora Michelle estão tendo dificuldades em
anexar as atividades na página de tarefas no sigaa

5

IRS = c/C x 100% , em que C ≤ D senao C = D

c = 17,3
C = 18.5
D = 21 dias úteis
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IRS = 17,3 / 18,5 x 100 , 18,5 < 21
IRS = 94%

ABRIL

# Chamado Descrição Esforço %
Realizado

24360

inserissem essa funcionalidade no SIGAA de relatório
nominal de Técnicos Administrativos em Educação
envolvidos em ações de extensão 1 100

23964

Sigaa-extensão: Cadastro do plano de trabalho é
necessário a desvinculação da data de inicio de
trabalho do discente do período de vigência do plano
de trabalho 3 100

24387
Recebemos diversos relatos de que frequências
foram lançadas nas planilhas e depois “sumiram”, 4 100

24446

no módulo de extensão, gostaria de pedir a exclusão
da função Bolsista e Voluntário para os discentes no
cadastro de membro de equipe. 2 100

23887

São três pedidos, dos quais o requisitante informou
que o item 1 já foi atendido. (chamado antigo
dez/2020) 5 75

24469

Demanda encaminhada acordada em reunião, dia
26/03, com DTI/PROPAE, sobre o Módulo de
Assistência ao Estudante - SAE/Sigaa 5 0

24482

Os alunos das minhas três disciplinas estão
recebendo falta quando eu coloco presença na
planilha de frequência 4 100

24525
verificar a atualização de dados no sistema SIGAA a
pedido da PROEX 5 50

24366

estamos tentando acrescentar alguns horários às
turmas de CCEN0017, graduação, curso de
Enfermagem, mas o sistema impede devido a um
choque, o qual não encontramos.

0.2
100

IRS = c/C x 100% , em que C ≤ D senao C = D

c = 20.45
C = 29.2
D = 25,2 dias úteis

IRS = 20.45 / 25,2 x 100 , 29.2 > 25,2 entao C = D
IRS = 82%
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RESUMO DO TRIMESTRE

IRS FEVEREIRO 100%

IRS MARÇO 94%

IRS ABRIL 82%

MÉDIA DO TRIMESTRE 92%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se comprovar que o servidor atingiu com boa margem a meta estabelecida, resultando
na média de rendimento de 92% no trimestre de fevereiro a abril de 2020.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 24/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Nome do servidor: Phyllipe do Carmo Felix

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 Desenvolviment
o de software do
projeto auxílios

Mínimo de 85%
do Índice de

Rendimento de
Desenvolvimen

to (IRD)

( X ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRD) de 100%

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)
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Plano de Trabalho

nº 24/2021

Unidade: Seção de Projetos de Sistema de Informação

Chefia imediata: Alan Cleber Morais Gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DO PROJETO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DA PROPAE

O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Desenvolvimento (IRD), conforme quadro a seguir:

IRD = c/C x 100%, em que C ≤ D

c = somatório do esforço (em semanas) das atividades realizadas
C = somatório do esforço (em semanas) das atividades alocadas
D = tempo (em semanas) disponível do servidor no projeto

O servidor executou 100% das atividades alocadas no período, resultando no Índice de Rendimento de
Desenvolvimento (IRD) de 100%, conforme quadro abaixo:

Cálculo do IRD

c = 9 (somatório do esforço das atividades realizada)
C = 9 (somatório do esforço das atividades alocadas)
D = 9,2 tempo (em semanas) dedicado ao ṕrojeto

IRD = c/C x 100%
IRD = 9 / 9 x 100%   ,           em que  9 ≤ 9,2 semanas
IRD =  1 x 100%
IRD = 100%
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A seguir temos a lista de atividades do projeto, em que estão listados também o esforço de cada atividade, o
qual foi mensurado em equipe na fase de planejamento do projeto, de forma a atingir maior precisão na
estimativa.

Atividade 900 - Esforço 2 Semanas - 100% Executada
Descrição: Desenvolvimento de timer para processamento de cancelamento por reprovação por falta (parte 1)

Atividade 902 - Esforço 2 Semanas - 100% Executada
Descrição:

Atividade 903 - Esforço 0.5 Semana - 100% Executada
Descrição: Verificar se o processamento de cancelamento dos auxílios foi realizado antes da geração da folha
de pagamento

Atividade 904 - Esforço 3 Semanas - 100% Executada
Descrição:  Desenvolver funcionalidade Reativar Auxílio (parte 1)

Atividade 1442 - Esforço 0,5 Semana - 100% Executada
Descrição: Desenvolvimento de timer para processamento de cancelamento por reprovação por falta (parte 2)

Atividade 1574 - Esforço 1 Semana - 100% Executada
Descrição: Desenvolver funcionalidade Reativar Auxílio (parte 3)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se comprovar que o servidor atingiu com boa margem a meta estabelecida, resultando
no rendimento de 100% no trimestre de fevereiro a abril de 2020.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho

nº 23/2021

Unidade: Seção de Portais e Aplicações Web - SPA

Nome do servidor: Paula Tatyene Silva Dantas

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 Atividades de
Gestão

100%

( x ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

Execução de 100%
das atividades de

gestão.

2º

Suporte ao
usuário 3S

85% dos
pontos

referente às
solicitações

( x ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

- Execução de 100%
das atividades de
suporte realizadas
dentro do prazo.

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRS) de 100%
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( ) Meta não
atendida.

3º Desenvolviment
o de software

85% de 6
pontos  de
história por
Sprint do
projeto

( x ) Meta
atendida no

prazo.

( ) Meta
atendida fora

do prazo.

( ) Meta não
atendida.

- Execução de 100%
das atividades do
projeto realizadas
dentro do prazo.

- Índice de
Rendimento de
Desenvolvimento
(IRD) de 115,46%

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho

nº 23/2021

Unidade: Divisão de Sistemas de Informação

Chefia imediata: Thiago de Albuquerque Gomes

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

1º ATIVIDADES DE GESTÃO

A servidora executou 100 % das atividades gerenciais destruídas nas atividades 1344, 1391, 1431, 1505, 1601
e 1674, nas quais foram desempenhadas tarefas de planejamento, gestão e acompanhamento das atividades
do setor, bem como suporte à equipe, totalizando 44,5 pontos. As atividades de gestão correspondem a
50,98% do total das atividades executadas.

2º ATIVIDADES DE SUPORTE AO USUÁRIO
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O desempenho do servidor nas atividades de projeto foi calculado de acordo com o Índice de Rendimento de
Suporte (IRS), conforme quadro a seguir:

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE SUPORTE (IRS)

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D

c = somatório do esforço das atividades realizadas
C = somatório do esforço das atividades alocadas
D = período (em pontos) disponível do servidor nas atividades

Considerando a relação, 1 Dia = 2 Pontos.

IRS = c/C x 100%, onde C ≤ D senao C = D

IRS = 15,25 / 15,25 x 100, em que 15,25 ≤ 16,6

IRS = 100%

c = 15,25 pontos atendidos
C = 15,25 pontos alocados
D = 16,6 pontos

● Atividade 1351 - Planejamento DSI - 1P
● Atividade 1395 - Mapear o fluxo de provas objetivas - 3,75
● Atividade 1443 - Reunião DSI - 1
● Atividade 1446 - Reunião Geral DSI - Escolha Representantes - 0,5
● Atividade 1470 - Reunião com os candidatos à Reitoria da Unilab - 1
● Atividade 1479 - Realizar fluxo de provas objetivas apenas para alguns países - 2,25
● Atividade 1486 - Treinamento do módulo de provas objetivas - 1
● Atividade 1522 - Disponibilizar fluxo negocial para o cliente - 0,75
● Atividade 1524 - Atualizar Tema - 0,5
● Atividade 1567 - Reunião Subcomissão de TI - Semuni - 0,25
● Atividade 1572 - Excluir proposta de prova objetiva - 0,25
● Atividade 1599 - Atualização no portal da Prointer - 1,25
● Atividade 1677 - Atualizar portal da Prointer - 0,5
● Atividade 1685 - Erro ao associar gabarito do candidato - 1

Esforço alocado: 15,25 pontos
Esforço total: 15,25 pontos

Relatório PAULA TATYENE SILVA DANTAS (0279244)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 104



Foi realizado pela servidora 15,25 pontos do total de 15,25 alocados no período, resultando no IRS de 100%. As
atividades de suporte correspondem a 17,23% do total das atividades executadas.

2º DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desempenho do servidor nas atividades desenvolvidas no trimestre foi calculado de acordo com o Índice de
Rendimento de Desenvolvimento (IRD), conforme quadro a seguir:

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE DESENVOLVIMENTO (IRD)

IRD = c/C x 100%, em que C ≤ D

c = somatório do esforço (em pontos) das atividades realizadas
C = somatório do esforço das atividades (em pontos) alocadas
D = período dedicado ao projeto definido em ponto

A servidora executou 115,46% das atividades alocadas no período. Todas as atividades foram executadas
dentro do prazo estabelecido nos cronogramas dos projetos, considerando férias e mudanças de requisitos,
resultando no IDR de 115,46%, conforme quadro abaixo:

Cálculo do IRD

c = 28,75 (somatório do esforço das atividades realizada)
C = 24,9 (somatório do esforço das atividades alocadas)
D = 24,9 pontos

IRD = c/C x 100%
IRD =  28,75 / 24,9   x 100%, em que 24,9 ≤ 24,9
IRD = 115,46 %

A seguir temos a lista de atividades, por projeto, em que estão listados também o esforço de cada atividade, o
qual foi mensurado em equipe nas fases de planejamento.

Os planejamentos ocorreram quinzenalmente objetivando direcionar o trabalho da equipe de acordo com as
prioridades dos projetos.

ATIVIDADES PROJETO - SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
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● Atividade 1375 - validar serviço de evolução - 1,75
● Atividade 1377 - Tutoriais de desenvolvimento - 0,5
● Atividade 1378 - Atualizar regras de negócio - Release 02 - 1
● Atividade 1382 - Componentes com Liveware - 1,25
● Atividade 1397 - validar documento com a equipe e publicar no SEI - 1
● Atividade 1400 - brainstorming de sinais vitais - 1
● Atividade 1406 - Análise do fluxo do sistema - 0,75
● Atividade 1407 - Reunião de negociação de requisitos - 1
● Atividade 1408 - Reunião prontuário e seus fluxos - 1
● Atividade 1413 - Análise do ambiente de homologação - 0,25
● Atividade 1416 - Definição da estrutura de sinais vitais e evoluções - 1
● Atividade 1418 - Brainstorming Evolução - 1
● Atividade 1427 - Idealizar a apresentação das evoluções - 1
● Atividade 1428 - Idealizar a apresentação dos sinais vitais - 0,5
● Atividade 1432 - Reunião de requisitos - 0,75
● Atividade 1448 - Reajustes para a apresentação da evolução - 0,75
● Atividade 1471 - Ajustar e disponibilizar incremento 02 no SEI - 0,25
● Atividade 1472 - Especificar o incremento 03 - 0,25
● Atividade 1536 - Atualização do ambiente de homologação após testes e correções da história #1501 -

0,5
● Atividade 1555 - Validar requisitos do incremento 02 - 1,5
● Atividade 1559 - finalizar especificação do incremento 03 - 2
● Atividade 1560 - Apresentar funcionalidades do incremento 02 - 1
● Atividade 1561 - Compartilhar acesso do ambiente de homologação - 0,25
● Atividade 1605 - Reunião homologação 02 - 1
● Atividade 1610 - Alterar nome "atendimento retroativo" por "registro retroativo" - 0,25
● Atividade 1611 - retirar os segundos do registro da hora do "atendimento retroativo" - 1
● Atividade 1612 - Trocar o nome "assistente.administrativo" por "profissional.administrativo" - 0,25
● Atividade 1695 - Inserir conteúdo de apresentação na página inicial - 0,5
● Atividade 1708 - validar história de usuário - 0,25

Esforço total: 23,5 pontos

ATIVIDADES PROJETO - SISTEMA DA SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UNILAB

● Atividade 1449 - Reunião SEMUNI TI - 1
● Atividade 1451 - Reunião de planejamento Semuni - 0,5
● Atividade 1452 - Configurar ambiente Semuni - 0,5
● Atividade 1464 - Reunião Semana universitária - 1
● Atividade 1503 - Reunião subcomissão semana universitária - 1
● Atividade 1473 - Modificar a query que extrai os dados para essa tela. - 0,5
● Atividade 1474 - Modificar o parâmetro de quantidade de co-autores de 4 para 3 - 0,25
● Atividade 1635 - Reunião da Subcomissão do Semuni - 0,5

Esforço total: 5,25 pontos

Foi realizado pela servidora 28,75 pontos do total de 24,9 alocados no período, resultando no IRD de 115,46%.
As atividades de projetos correspondem a 32,49% do total das atividades executadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A servidora desempenhou suas atividades com zelo e eficiência, atingindo não somente as metas estabelecidas
no Plano de Trabalho, mas superando-as, além de realizar atividades extras.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 22/2021 Unidade: DISIR/DTI
Nome do servidor: MICHEL PEREIRA 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 Montagem do
cluster com storage
definido por soft
para os serviços de
rede.

Servidores
montados e
configurado

s prontos
para

migrações
às

máquinas
virtuais.

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

- Os novos servidores
foram montados,
sistema de virtualização
instalados.
- Não foi colocado em
produção, juntamente
com os que já estão
funcionando,  pois
necessitaria de ajustes
na de elétrica para ter
redundância de
nobreak
- Faltam também
ajustes na ligação da
Rede.
- Algumas dessas
atividades acima
necessitavam de
trabalho presencial .

2º Atendimento aos
processos

Atender
todas as

solicitações

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

Foram realizados os
encaminhamentos e ações nos
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administrativos do
setor

de
processos

do SEI,
referentes à

DISIR.

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

processos administrativos
destinados à DISIR.

3º Migração dos
serviços de rede
para o novo cluster.

Serviços
de rede

migrados
para novo

cluster

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

Todos os os serviços de
Rede que estavam no
sistema de virtualização
Antigo(Xen) foram
migrados para o
virtualizador com
storage baseado por
software, já configurado
na sala de
equipamentos.

4º Monitoramento,
encaminhamento e
acompanhamento
de chamados do 3s
com relação aos
chamados de
infraestrutura e
redes.

Encaminh
ar todos os
chamados
de redes,

infra e
segurança

para os
servidores

responsávei
s pela

demanda.

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

Foram dados
encaminhamentos e
apoio aos chamados do
3s da DISIR

5º Reunião com a
diretoria  e demais
setores internos da
DTI.

Reunião
semanal
realizada

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

Realização de reuniões
semanais para
acompanhamento das
realização das demandas
de projeto e
operacionais.

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

Plano de Trabalho nº 22/2021 Unidade DTI
Nome da chefia imediata GIANCARLO CARDOSO VECCHIA
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
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( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

O servidor, diante dos desafios apresentados neste período, apresentou excelente condução de suas
atividades e destacamos:

1) Efetuou reuniões semanais no início e final das semanas com objetivo de organizar as atividades;
2) Participou das reuniões gerenciais com a Diretoria;
3) Participou de reuniões com setores da DTI com objetivo de estabelecer métodos de backup;
4) Participou de reuniões com setores da Unilab;
5) Estabeleceu novas alternativas para uso dos recurso de infraestrutura na Unilab, otimizando

equipamentos;
6) Participou de definições estratégicas para planejamento das contratações de recursos necessários

para infraestrutura;
7) Atuou proativamente na aplicação de regras subsidiadas por órgãos do Governo Federal

relacionadas com a segurança, na proteção das informações da instituição.

Relatório MICHEL PEREIRA MACHADO (0279242)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 110



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

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade: DTI
Nome do servidor: DIEGO DÁ CARDOSO
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 de

demandas pelo
3S.

Atender todos
os chamados, da

maneira mais
eficiente possível.

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

2º Implementação
de melhorias do

sistema SIG.

Desenvolver
melhorias

utilizando as
práticas

recomendadas
pelo setor e
conforme as

regras de negócio
estabelecidas.

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

3º Correção de
erros no sistema

SIG.

Verificar e
efetuar correções
conforme regras

estabelecidas pelo

(  ) Meta 
atendida no 
prazo.
( x  ) Meta 
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setor e pelas
regras de negócio. 

atendida 
fora do 
prazo.
(   ) Meta 
não 
atendida.

4º Estudo sobre o
Diploma digital e

comunicação
com as partes
envolvidas em

sua implantação
(RNP e

DTI)

Implantar o
serviço de

Diploma Digital
RNP

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

Está no início das atividades
em virtude da mudança de

setor.

5º Criação de vídeos
Tutoriais para o
uso do novo 3S

Disponibilizar
recursos áudio
visuais para uso

do sistema.

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

Está no início das atividades
em virtude da mudança de

setor.

6º Estudo sobre
a implantação
de Certificação
Digital Pessoal

– ICPEdu
Certificado

Pessoal

Implantar o
serviço de
Certificado

Digital Pessoal
para alunos,

professores e
servidores que

possuem acesso
à Comunidade

Acadêmica
Federada (café)

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

Está no início das atividades
em virtude da mudança de

setor.

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

Plano de Trabalho nº  06/2021 Unidade DTI
Nome da chefia imediata Giancarlo Cardoso Vecchia
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

Também devem ser evitadas justificativas que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas  ou a
repartição (Lei nº 8.112/1990).
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AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
(  ) Concordo  ( X  ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 

Concordo com o relatório, pois as atividades propostas foram realizadas dentro do prazo previsto. 

Obs: A meta não atendida dentro do prazo previsto teve o seu fator justificado. 
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ANEXO I

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

Plano de Trabalho nº _01___/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 
DTI_____________________ 
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR
Nome Diego Sá Cardoso
Cargo efetivo Analista de Sistemas Carga horária semanal 40h
Ocupante de CD ou 
FG

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

Unidade
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Giancarlo Cardoso Vecchia
Ocupante de CD ou 
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO

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

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

Tipo de afastamento Períod
o

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

Tipo de Licença Períod
o

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

Tipo de Licença Períod
o

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

Férias Períod
o

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

Férias Períod
o

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

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Períod
o

Início: ____/_____/______

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

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

Regime de trabalho
Remoto (  X )
Revezamento (   )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de prioridade Atividade
Natureza da

atividade Meta de
desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º  Implantação 
do Diploma 
Digital (será 
detalhado 
em mais 
atividades 
abaixo)

A Garantir que 
o Diploma 
digital seja 
implantado e
esteja em 
pleno 
funcionamen
to

Trimestral

2º Criação de 
Video 
tutoriais  
para o USO 
do novo 3S  

A Criar Vídeo 
tutoriais para
garantir que 
todos 
possam com 
esses vídeos 
usarem e 
entenderem 

Mensal
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os principais 
recursos do 
novo 3S

3º Estudo sobre
o Diploma 
digital e 
comunicação
com as 
partes 
envovidades 
em sua 
implantação 
(RNP e 
Reitoria)

A Garantir o 
levantament
o de tudo 
que será 
necessário 
para a 
implantação 
bem como 
seu uso e o 
que irá 
demandar

Mensal

4º Testes e 
configuraçõe
s das 
tecnologias 
ou 
servidores 
necessários 
na 
implantação 
do Diploma 
Digital

A Testes e 
primeiros 
casos de uso 
do Diploma

Mensal

5º Implantação 
parcial ou 
total dos 
tokens que 
serão 
utilizados no 
Diploma 
Digital

A Implantação 
dos recursos 
necessários e
primeiros 
resultados 
com os 
Diplomas 
digitias 

Trimestral

6º
7º
8º
9º
10
11
12
13

Anotação PLANO DE TRABALHO - DIEGO SÁ CARDOSO - MAIO -JULHO (0280560)         SEI 23282.006788/2021-87 / pg. 6Processo 23282.006788/2021-87 (0281180)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 116



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 do Relatóriosde Atividades e Avaliação dos Planos

de Trabalho pela chefia imediata!
 
1 - A análise do Relatório de Atividades do trimestre de fevereiro a

abril/2021, doc. 0281180, resultou em:
Validado

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

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

 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
20/05/2021, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0281188 e o código CRC 2A5C62F3.
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