
ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE CIÂNCIAS DA SAÚDE 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Francisca Mariana Rufino de Oliveira Silva  

Cargo efetivo Técnica de Laboratório  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 Instituto de Ciências da Saúde  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento (x) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º   Verificação 
de e-mails 
institucionais.    

A Verificação 
diária de e-
mails.  

Diária   

2º  Participações 
em reuniões 
referentes ao 
processo de 
compras 
vinculadas ao 
Instituto.  

A Desempenhar 
ações 
referentes a 
função não 
remunerada 
de Agente de 
compras do 
ICS  

Trimestral  Os prazos e 
encaminhamentos 
referentes ao 
desempenho da 
atividade estão 
condicionados ao 
andamento dos 
processos de 
compras  

3° Elaboração 
de 
documentos 
referente ao 
processo de 

P Desempenhar 
ações 
referentes a 
função não 
remunerada 

Trimestral Os prazos e 
encaminhamentos 
referentes ao 
desempenho da 
atividade estão 
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compras 
vinculadas ao 
Instituto via 
SEI  

de Agente de 
compras do 
ICS  

condicionados ao 
andamento dos 
processos de 
compras 

4º   Participação 
em reuniões 
do Conselho 
de Unidade 
ICS.  

A Participação 
de 100% das 
reuniões ou 
justificar 
ausência em 
até 24 horas 

Trimestral   

5º  Elaboração 
da ata das 
reuniões do 
Conselho de 
Unidade ICS. 

P Inserir a ata 
referente a 
cada reunião 
em no 
máximo 48hs 
no SEI  

Trimestral   

6º  Participação 
em reuniões 
do Colegiado 
do Curso de 
Enfermagem  

A Participação 
de 100% das 
reuniões ou 
justificar 
ausência em 
até 24 horas 

Trimestral   

7º  Participação 
nas reuniões 
do Comitê 
de Ética em 
Pesquisa 
Animal – 
CONSEA  

A Participação 
de 100% das 
reuniões ou 
justificar 
ausência em 
até 24 horas 

Trimestral  Sob demanda da 
quantidade de 
projetos que 
deverão ser 
analisados pelo 
Comitê. 

8º  Reformulação 
do manual de 
práticas da 
Anatomia 
Humana do 
curso de 
Enfermagem 

A Revisar as 
abordagens 
metodológicas 
das aulas 
práticas de 
Anatomia 
Humana  

Trimestral   

9º Apoio aos 
docentes 
para a 
elaboração 
dos 
cronogramas 
de aulas 
práticas para 
a disciplina 
de Anatomia 
Humana – 
Enfermagem  

A Organizar o 
cronograma 
de aulas 
práticas para 
o semestre 
2020-1 

Trimestral   

10° Apoio aos 
docentes 
para a 

A Organizar o 
cronograma 
de aulas 

Trimestral   
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elaboração 
dos 
cronogramas 
de aulas 
práticas para 
a disciplina 
de Anatomia 
Humana – 
Farmácia  

práticas para 
o semestre 
2020-1 

11° Apoio aos 
docentes 
para a 
elaboração 
dos 
cronogramas 
de aulas 
práticas para 
a disciplina 
de Fisico-
química, 
Farmácia.  

A Organizar o 
cronograma 
de aulas 
práticas para 
o semestre 
2020-1 

Trimestral   

12      

13      

 

Formulário 01 - Plano de Trabalho (0230678)         SEI 23282.001187/2021-88 / pg. 4



ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

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  Anelise Maria Costa Vasconcelos Alves 

Cargo efetivo Médica Veterinária Carga horária semanal 40 h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x  ) 

Unidade Campus do Palmares 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Thiago Moura de Araújo 

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  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
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 Planejamento da 
Mudança do 
Biotério do 
Palmares para 
Auroras 

A Qualitativa- 
Realizar as visitas a 
biotérios e 
acompanhamento 
do novo projeto.  

3 meses  

2º Colaboração  em 
E-book 
UNILAB/UFC 

A Quantitativa- 
Enviar a primeira 
versão dos dois 
capítulos para os 
editores do livro. 

2 meses  

3º Acompanhamento 
e respostas de e-
mails 

A Qualitativa- Leitura 
e resposta diária 
das demandas. 

3 meses  

4º Coordenação, 
relatórios e 

P Qualitativa- 
Responder a todas 

3 meses  
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acompanhamento 
de Projetos do 
CEEA 

as demandas. 

5º Reuniões do 
Biotério 

A Quantitativa- 
Participar de todas 
as reuniões. 

3 meses  

6º Reuniões do 
Grupo de Estudo 
de Zoonoses e 
Animais  

A Quantitativa- 
Participar de todas 
as reuniões. 

3 meses  

7º Reuniões do ICS ( 
colegiados e TAEs) 

P Quantitativa- 
Participar de todas 
as reuniões. 

3 meses  

8º Colaboração com 
CEUA/UFC 

A Quantitativa- 
Participar de todas 
as reuniões e 
analisar os 
projetos 
designados a mim 
pela coordenação. 

3 meses  

9º Assessoramento 
projetos de 
extensão: 
“Prevenção e 
Combate de 
Zoonoses nas 
Comunidades dos 
Municípios de 
Acarape e 
Redenção” 

A Qualitativa- 
Participar/Executar 
das demandas do  
projeto. 

3 meses  

10 Assessoramento 
de projetos de 
pesquisa em 
construção 

A Qualitativa- 
Redação do 
projeto. 

3 meses  

11 Coordenação de 
Ações de Saúde 
Publica  e Bem-
estar animal do 
Grupo de Estudo 
de Zoonoses e 
Animais 

A Qualitativa: 
Participar/Executar 
das demandas do  
grupo 

3 meses  

12 Desenvolvimento 
de Material 
Didático de  
Ciência de 
Animais de 
Laboratório 

A Qualitativa- 
Conclusão e 
submissão de 
Revisão de 
Literatura  sobre 
Ciência de Animais 
de Laboratório. 

3 meses  

13 Capacitação 
Continuada 

A Qualitativa- 
Participar de 
cursos, palestras 

3 meses  
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ou encontros. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

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  Talita Magalhães Rocha 

Cargo efetivo Técnica laboratório / biotério Carga horária semanal 40 h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x  ) 

Unidade Campus do Palmares 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Thiago Moura de Araújo 

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  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (x) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
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 Planejamento da 
Mudança do 
Biotério do 
Palmares para 
Auroras 

A Realizar 
levantamento 
de demandas 
de materiais, 
insumos e 
outras 
pendências do 
biotério 

3 meses  

2º Acompanhamento 
e respostas de e-
mails 

A Ter 
disponibilidade 
durante todo o 
expediente 

3 meses  

3º Material Didático 
de Ciência de 
Animais de 
Laboratório 

A Elaborar e 
revisar 
material 
didático 

 
3 meses 
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4º Levantamento de 
demanda de 
animais e/ou 
espécies junto às 
Unidades 
acadêmicas 

A Entrar em 
contato com 
professores 
que irão 
utilizar animais 
de laboratório 
em suas 
pesquisas para 
planejamento 
de aquisição 
de matrizes 

3 meses  

5º Elaboração de 
termo de 
referência para 
manutenção da 
estante ventilada 

P Elaborar termo 
de referência e 
acompanhar 
todo o 
processo junto 
à Divisão de 
compras  

3 meses   

6º Planejamento de 
atividades para 
Grupo de Estudo 
Biotério 

A Escolher e 
estudar os 
artigos que 
serão 
discutidos nas 
reuniões do 
biotério 

3 meses  

7º Reuniões do 
Biotério  

A Participar 
como 
mediador da 
discussão de 
artigos nas 
reuniões 
semanais por 
videochamada  

3 meses  

8º Reuniões do 
Grupo de Estudo 
de Zoonoses e 
Animais 

A Participar das 
reuniões 
semanais por 
videochamada 
para discussão 
de artigos e/ou 
casos clínicos 

3 meses  

9º Reuniões do ICS 
(colegiado e TAEs) 

A Ter 
disponibilidade 
para as 
reuniões de 
acordo com as 
demandas  

3 meses  

10º Capacitação 
Continuada 

A Participar de 
cursos on-line  

3 meses  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

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  Lívia Coelho de Assis 

Cargo efetivo Técnica de laboratório Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (x   ) 

Unidade Instituto de Ciências da Saúde 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Thiago Moura de Araújo 

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  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento (x  ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Participar de 
reuniões por 
videoconferência 
com a chefia 
imediata e com os 
demais servidores 
quando solicitado. 

A Participação de 
100% das 
reuniões ou 
justificar 
ausência em até 
24 horas 

trimestral  

2º Participação das 
reuniões do 
colegiado do 
curso de 
Enfermagem 

A Participação de 
100% das 
reuniões ou 
justificar 
ausência em até 
24 horas 

trimestral  

3º Verificação e 
leitura dos e-mails 
institucionais.  

A Verificar e-mails 
diariamente 

Diária   
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4º Acompanhamento 
dos processos 
atribuídos à 
servidora via SEI. 

P Verificar 
processos e dá 
encaminhamento 
às demandas. 

diariamente  

5º Elaboração do 
Manual de 
práticas da 
disciplina de 
Microbiologia 
Médica aplicada a 
Farmácia. 

A Realizar pesquisa 
junto aos 
professores das 
aulas necessárias 
para o curso. 
Pesquisar os 
POPs para aulas 
práticas.   

trimestral  

6º Atendimento via 
e-mail e telefone 
para auxiliar nas 
demandas 
relacionadas aos 
laboratórios (ex. 
agendamentos e 
solicitação de 
reagentes) 

A Solucionar as 
demandas ou 
encaminhá-las 
para servidor ou 
setor 
responsável em 
até 24 horas. 

diariamente  

7º Auxiliar na busca 
de orçamentos e 
participação de 
grupo de trabalho 
na montagem dos 
processos de 
compras do 
Instituto quando 
solicitado 

A Estar disponível 
para auxiliar os 
agentes de 
compras e 
gestores dos 
processos do 
instituto. 

trimestral O prazo para a 
referida 
atividade 
dependerá do 
processo. 

8º Participação e 
contribuição em 
projetos de 
pesquisas e 
extensão. 

A Estar disponível 
para participação 
das reuniões e 
demais 
atividades. 

trimestral  

9º Participação em 
cursos de 
capacitação on-
line 

A Participar de 
cursos nas áreas 
de educação, 
saúde, idiomas 
ou gestão. Para 
complementar as 
horas de 
trabalho, caso 
necessário. 

trimestral  

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 05/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

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  Cláudio Wagner Santos Lima 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Chefe de Seção Administrativa 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Thiago Moura de Araújo 

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  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º 
Acompanhamento 

dos processos 
recebidos no SEI 

A 

Todos os 
processos do 
SEI tenham 

um gestor na 
unidade 

30/04 
Processo contínuo 

do dia a dia. 

2º 
Acompanhamento 

dos email do 
instituto 

A 

Não existir e-
mails 

pendentes de 
leitura no 
Instituto.  

30/04 
Processo contínuo 

do dia a dia. 

3º 
Solicitação de 

material permanente 
A 

Solicitação de 
material 

permanente 
do instituto. 

30/04 

Processo contínuo 
do dia a dia. Aqui 
engloba, salas de 
professores, salas 

do instituto 

Formulário 05 - Plano de Trabalho (0230708)         SEI 23282.001187/2021-88 / pg. 16



coordenação e 
laboratório. 

4º 
Processo de Folha de 

Ponto no SEI 
P 

Conferencia 
se foi criado 

frequência de 
todos os TAEs, 
se assinado e 

enviados. 

10/02, 
10/03, 
10/04 

Acompanhamento 
realizado 1 vez por 

mês no sistema. 

5º 
Consulta de 
Regimento 

A 

Suprimir 
dúvidas 

relativas ao 
regimento. 

30/04 

Processo contínuo 
do dia a dia. Aqui 
engloba, salas de 
professores, salas 

do instituto 
coordenação e 

laboratório. 

6º Consulta de Estatuto A 

Suprimir 
dúvidas 

relativas ao 
regimento. 

30/04 

Processo contínuo 
do dia a dia. Aqui 
engloba, salas de 
professores, salas 

do instituto 
coordenação e 

laboratório. 

7º 
Auxilio ao docentes e 

Taes quanto a 
utilização do SEI 

P 

Auxiliar a 
quem ainda 
tem dúvidas 
na utilização 
do SEI, não 
deixando 
processos 

parar. 

30/04 
Processo contínuo 

do dia a dia. 

8º 

Criação de 
Formulários no 

Google para coleta 
de informação 

necessárias 

A 

Responder 
processos no 
SEI por vezes 

precisam 
coleta de 

informações 
que são 

coletadas via 
formulários 

enviados aos 
e-mails. 

30/04 
Processo contínuo 

do dia a dia. 

9º 
Participação de 

Reuniões 
A 

Não ter 
limitações a 

realização de 
reunião. 

30/04 

Processo contínuo 
do dia a dia. 

Devido ao caráter 
hibrido e remoto, 

várias reuniões 
acontecerão de 
forma online, 

podendo 
acontecer remoto 

ou presencial. 

Formulário 05 - Plano de Trabalho (0230708)         SEI 23282.001187/2021-88 / pg. 17



10 
Auxílio na 

Compra/recebimento 
de Material 

A 

Auxílio na 
Compra dos 
materiais do 

instituto. 

30/04 
Atividade que 

surge por 
demanda. 

11 
Coordenação dos 
Laboratórios ICS 

A 

Auxílio nas 
atividades de 
Gestão dos 
laboratórios 

do ICS. 

30/04 

Atividade que 
surge por 

demanda (procura 
por material, 
equipamento, 

placa etc). 

12 
Participação em 

cursos de 
capacitação on-line 

A 

Participar de 
cursos nas 
áreas de 

educação, 
saúde, 

idiomas ou 
gestão. Para 

complementar 
as horas de 

trabalho, caso 
necessário. 

30/04  

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

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  Victor Teixeira Noronha 

Cargo efetivo Técnico de laboratório/microscopia 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 ICS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Thiago Moura de Araújo 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento (X) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Organização de 
cronograma de aulas 
práticas 
 
 

A Efetuar atualização e 
verificação semanal 

3 meses  

2º Participação em 
reuniões, 
planejamentos e 
levantamento de 
demandas 
 

A Presença em 100% 
das reuniões 
solicitadas 

3 meses  

3º Conferência e 
atualização de manual e 
roteiro de práticas e 
uso de equipamentos 

A Checagem quinzenal 3 meses  
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4º Mapeamento e 
implementação de 
normas de 
biossegurança em 
laboratório de 
microscopia 

A Checagem após a 
realização de cada 
aula prática e 
atualização mensal 

3 meses  

5º Auxílio na elaboração 
de orçamentos 

A Execução conforme 
demandas e 
solicitações 

3 meses  

6º      

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

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  Fernanda Gisele Silva dos Santos 

Cargo efetivo Técnica de Laboratório  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 Instituto de Ciências da Saúde  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento (x) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º   Verificação de e-
mails 
institucionais.    

A Verificação 
diária de e-
mails.  

Diária   

2º  Participações em 
reuniões 
referentes ao 
processo de 
compras 
vinculadas ao 
Instituto.  

A Desempenhar 
ações 
referentes a 
função de 
gestor e fiscal 
de contratos 
não 
remunerada de 
compras do ICS  

Trimestral  Os prazos e 
encaminhamentos 
referentes ao 
desempenho da 
atividade estão 
condicionados ao 
andamento dos 
processos de 
compras  

3° Acompanhamento 
de processos e 
elaboração de 
documentos 

P Desempenhar 
ações 
referentes a 
função não 

Trimestral Os prazos e 
encaminhamentos 
referentes ao 
desempenho da 
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referente ao 
processo de 
compras 
vinculadas ao 
Instituto via SEI  

remunerada de 
Gestor de 
Contrato do ICS  

atividade estão 
condicionados ao 
andamento dos 
processos de 
compras 

4º    Acompanhar o 
andamento de 
processos de 
compras do 
instituto via SEI. 

P Desempenhar 
ações 
referentes a 
atividade de 
fiscal de 
compras 
realizando as 
atividades sem 
remuneração 
de recebimento 
e fiscalização de 
material 
recebido de 
comprar 
compartilhada 
entre os 
institutos. 

Trimestral  Os prazos e 
encaminhamentos 
referentes ao 
desempenho da 
atividade estão 
condicionados ao 
andamento dos 
processos. 

5º  Participação em 
reuniões do 
Conselho de 
Unidade ICS. 

A Participação de 
100% das 
reuniões ou 
justificar 
ausência em 
até 24 horas 

Trimestral   

6º  Participação em 
reuniões do 
Colegiado do 
Curso de 
Enfermagem  

A Participação de 
100% das 
reuniões ou 
justificar 
ausência em 
até 24 horas 

Trimestral   

7º  Reformulação do 
manual de 
práticas da 
Histologia do 
curso de 
Enfermagem  

A Revisar as 
abordagens 
metodológicas 
das aulas 
práticas de 
Histologia 

Trimestral   

8º  Reformulação do 
manual de 
práticas da 
Histologia do 
curso de Farmácia  

A Revisar as 
abordagens 
metodológicas 
das aulas 
práticas de 
Farmácia 

Trimestral   

9º Apoio aos 
docentes para a 
elaboração dos 
cronogramas de 
aulas práticas 

A Organizar o 
cronograma de 
aulas práticas 
para o semestre 
2020-1 

Trimestral   
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para a disciplina 
de Histologia – 
Enfermagem  

10° Apoio aos 
docentes para a 
elaboração dos 
cronogramas de 
aulas práticas 
para a disciplina 
de Histologia – 
Farmácia  

A Organizar o 
cronograma de 
aulas práticas 
para o semestre 
2020-1 

Trimestral   

11° Apoio aos 
docentes para a 
elaboração dos 
cronogramas de 
aulas práticas 
para a disciplina 
de Imunologia, 
Patologia do curso 
de Enfermagem.  

A Organizar o 
cronograma de 
aulas práticas 
para o semestre 
2020-1 

Trimestral   

12 Apoio aos 
docentes para a 
elaboração dos 
cronogramas de 
aulas práticas 
para a disciplina 
de Imunologia, 
Patologia do curso 
de Farmácia.  

A Organizar o 
cronograma de 
aulas práticas 
para o semestre 
2020-1 

Trimestral   

13 Apoio aos 
docentes para a 
elaboração dos 
cronogramas de 
aulas práticas 
para a disciplina 
de Parasitologia 
dos cursos de 
Enfermagem. 

A Organizar o 
cronograma de 
aulas práticas 
para o semestre 
2020-1 

Trimestral   
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Ciências da Saúde 

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  Mike Henrique Candido Lino 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Serviço Academico - ICS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Thiago Moura De Araújo 

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  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
1º período do exercício de 2021 

Período 
Início: _14_/_03_/_2021__ 

 Fim: _19_/_03_/_2021_ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário 08 - Plano de Trabalho (0235602)         SEI 23282.001187/2021-88 / pg. 26



PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Responder e-
mails e atender 
solicitações 
provenientes 
dos e-mails 

A Responder os 
e-mails no 
menor tempo 
possível, de 
acordo com a 
demanda 

De fevereiro 
a abril  

 

2º Elaboração de 
documento 
“Dúvidas 
frequentes dos 
alunos de 
Enfermagem” 

A Otimizar o 
atendimento 
aos 
estudantes 
com 
resoluções de 
dúvidas 
frequentes 

Do início de 
fevereiro até 
a terceira 
semana do 
mês 

 

3º Participação na 
reunião e 
elaboração de 

A Otimizar o 
tempo de 

Durante a 
última 
semana do 
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ata da reunião 
do colegiado de 
enfermagem de 
fevereiro 

elaboração da 
ata  

mês de 
fevereiro 

4º Atualizar 
formulários e 
declarações e 
disponibilizar 
na pasta 
compartilhada 
no Dropbox  

A Manter os 
modelos de 
formulários e 
declarações 
disponíveis no 
Dropbox 
atualizados 

Do início do 
mês até a 
segunda 
semana do 
mês de 
março 

 

5º Participação na 
reunião e 
elaboração de 
ata da reunião 
do colegiado de 
enfermagem de 
março 

A Otimizar o 
tempo de 
elaboração da 
ata 

Durante a 
última 
semana do 
mês de 
março 

 

6º Cadastro de 
defesas de TCC 
no SIGAA e 
organização de 
documentações 
(TCC e ATA de 
defesa) 

A Colocar todas 
as bancas no 
SIGAA e 
arquivar os 
documentos 

Durante o 
mês de abril 

 

7º Participação na 
reunião e 
elaboração de 
ata da reunião 
do colegiado de 
enfermagem de 
abril 

A Otimizar o 
tempo de 
elaboração da 
ata 

Durante a 
terceira 
semana do 
mês de abril 

 

8º Criação do 
processo de 
colação de grau 
de Enfermagem  

P  Conferir a 
documentação 
e montar o 
processo 
dentro do 
prazo a ser 
estipulado 
pela CRCA 

Durante a 
última 
semana do 
mês de abril 

O tamanho da 
demanda 
depende do 
número de alunos 
aptos a solicitar 
colação de grau 

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Ciências da Saúde 

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  THIAGO MOURA DE ARAÚJO 

Cargo efetivo PROFESSOR DE Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade DIREÇÃO DE INSTITUTO - ICS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
2º período do exercício de 2020 

Período 
Início: _23_/_12_/_2020__ 

 Fim: _05_/_01_/_2020_ 

Férias 3º período do exercício de 2020 
Período 

Início: __29/_03_/2021_ 

 Fim: ___22_/04_/2021_ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Atividades 
acadêmicas  

A Preparação e 
ministração de 
aulas online e 
práticas em 
laboratório 

De janeiro a abril   

2º Finalização da 
Aquisição do 
Projeto de 
Enfrentamento 
da COVID-19 da 
UNILAB 

A Otimizar o 
recebimento e 
pagamento 
dos 
fornecedores 
via SEI 

De janeiro a 
FEVEREIRO  

 

3º Participação 
nas reuniões  

A Discutir e 
solucionar 
problemas 
relacionados 

SEMANALMENTE   
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ao ICS e a 
UNILAB  

4º Atualizar 
formulários e 
declarações e 
disponibilizar 
na pasta 
compartilhada 
no Dropbox  

A Manter os 
modelos de 
formulários e 
declarações 
disponíveis no 
Dropbox 
atualizados 

Do início do mês 
até a segunda 
semana do mês 
de março 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Processo nº 23282.001187/2021-88

Senhor (a) Dirigente de Unidade,
 
1 - A análise dos Planos de Trabalho contidos neste processo resultou:

FAVORÁVEL
2 - Os Planos de Trabalho Individual validados neste processo

terão vigência até 30/04/2021.
3 - A partir da data acima indicada, caso o (s) servidor (es) estejam sob

regime de trabalho remoto ou sob revezamento, deverá ser enviado novo plano de
trabalho individual, seguindo as orientações do item 4 deste despacho quanto
à forma de envio.

4 - Ao identificar a necessidade de alteração do (s) plano (s) de trabalho
individual (is) enviado (s) deverá ser feito novo plano de trabalho, seguindo a
sequência numérica dos planos de trabalho de sua unidade neste mesmo processo.
Isto é, não deve repetir o número do plano de trabalho já enviado anteriormente.

5 - Caso haja ingresso de novo servidor em sua unidade, deverá ser feito
o plano de trabalho individual e enviar neste mesmo processo, seguindo as
orientações do item 4 deste despacho quanto à forma de envio.

6 - A Avaliação dos Resultados obtidos com as metas estipuladas
no plano individual de trabalho deverá ser feito pela chefia imediata do servidor até
dia 04/05/2021 por meio do documento Anexo II – Relatório de plano de trabalho –
2 docx. disponível na página da SGP no site da Unilab, em "Normas e
Procedimentos/Instruções Normativas", neste mesmo processo SEI.

7 - As orientações sobre o preenchimento do Plano de Trabalho estão
disponíveis clicando AQUI.

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

9 - Por fim, este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que
haja novas orientações.

 
Atenciosamente,
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http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/SEI_23282.411678_2020_521.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BUl0gMBWDQc&feature=youtu.be
http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/SEI_23282.411678_2020_521.pdf


Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
07/02/2021, às 17:22, 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 0238024 e o código CRC 1FCC29CF.
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