
ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 – Unidade Máxima: PROEX 

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  CARLOS MENDES TAVARES 

Cargo efetivo PROFESSORA DO MAGISTÉRIO 
SUPERIOR 

Carga horária semanal DE 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade PRO-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ROQUE DO NASCIOMENTO ALBUQUERQUE 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-1 (X)   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: 21/06/2021 

 Fim: 30/06/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: : ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Dirigir e 
supervisionar os 
trabalhos da Pró-
reitoria de 
Extensão, Arte e 
Cultura; Convocar e 
presidir reuniões 
mensais ordinárias 
ou de caráter 
extraordinário da 
Câmara de 
Extensão, Arte e 
Cultura. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 

Atender as demandas 
da Pró-reitoria 
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2º 

 
Participar como 

membro da 
Comissão 

organizadora da VII 
Semana 

 
 

A 

Organização da VII 
Semana Universitária 
da Universidade da 

Integração 
Internacional da 
Lusofonia Afro-

Brasileira. 

 
 

30/06/2021 

 
 

Este prazo pode 
ser prorrogado, 
caso necessário. 

3º Acompanhar e 
gerenciar as 

atividades inerentes 
ao pré-festival e 

festival das culturas 

A  
Participar do 

planejamento das 
atividades do pré-

festival e festival das 
culturas 

  

4º Acompanhar e 
gerenciar em 

colaboração com a 
Secom as atividades 

da Unilab 10 anos 
 

A  
Sistematizar as 

atividades 
comemorativa da 

Unilab 10 anos 

  

5º Participar como 
membro da 
Comissão 

responsável pela 
elaboração de 
proposta de 

Resolução para 
admissão de 

professor visitante 
ou alteração da 

Resolução CONSUNI 
nº 11/2011. 

 
 
 
 

A 

 
 

Elaborar a proposta 
de Resolução para 

admissão de professor 
visitante ou alteração 

da Resolução 
CONSUNI nº 11/2011. 

 
 
 

 
 

A presidência da 
Comissão deve 

solicitar a 
prorrogação do 

prazo 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-RETORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 

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  ANTONIO RICARDO GADELHA DA SILVA 

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 (   ) 

Não ocupante (  X) 

Unidade COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MARILENE ALVES DA SILVA VALERIANO RODRIGUEZ 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
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 GERENCIAMENTO 
DE EMAILS 
PIBEAC E FLUXO 
CONTÍNUO 

A RESPONDER A 
TODOS OS 
EMAILS EM NO 
MÁXIMO 2 
DIAS ÚTEIS 

01/05/2021 
A 
31/07/2021 

 

2º EDITORAÇÃO 
COMPLETA DO 
BOLETIM 
INFORMATIVO 
DA PROEX 

A ENTREGAR A 
PUBLICAÇÃO 
DE ACORDO 
COM O 
CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES 
DA PROEX 

01/05/2021 
A 
31/07/2021 

 

3º PARTICIPAÇÃO 
EM COMISSÕES, 
GRUPOS DE 
TRABALHO E 
OUTRAS 

A REPRESENTAR 
A PROEX EM 
OUTRAS 
INSTÂNCIAS 
DA UNILAB, DE 

01/05/2021 
A 
31/07/2021 
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ATIVIDADES 
EXTRA-SETORIAIS 

ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO 
E ESTATUTOS 
VIGENTES. 

4º      

5º      

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 12/2021 – Unidade Máxima: _______________________  

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  Ricardo César Carvalho Nascimento 

Cargo efetivo COORDENADOR DE ARTE E 
CULTURA 

Carga horária semanal 20h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade PROEX 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome CARLOS MENDES TAVARES 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º 

Acompanhamento 
e finalização das 
atividades do 
chamamento 
Covid-19 

A 
Acompanhar 
100% das 
ações  

Maio a 
Junho 

O chamamento 
será finalizado no 

mês de julho 

2º 

Acompanhamento 
e finalização das 
atividades do 
chamamento 
Unilab 10 anos 

A 
Acompanhar 
100% das 
ações 

Maio a 
Junho 

O chamamento 
será finalizado no 

mês de julho  

3º 

Acompanhamento 
das ações e 
projetos de arte e 
cultura 

A 

Acompanhar 
100% das 
ações 
registradas 
na PROEX. 

Maio a 
Junho 

Trata-se de uma 
atividade contínua 
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4º 

Realização do pré-
festival e do 
Festival das 
culturas 

A 
Acompanhar 
100% das 
ações  

Maio a 
Junho 

Trata-se de uma 
atividade pontual 
que ocorre, 
respectivamente, 
no mês de julho e 
julho. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA   

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 ANGÉLICA CARVALHO DE OLIVEIRA 

Cargo efetivo PEDAGOGA 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 DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MARILENE ALVES DA SILVA VALERIANO RODRIGUEZ 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início:  ___/_____/______ 

 Fim: ___/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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 
prioridad

e 
Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingiment
o da meta 

Observação 

1º  Acompanhamento de  
Registros de Ações de 

Extensão no Módulo de  
Extensão - SIGAA 

Editais Fluxo Contínuo, 
PIBEAC e Temático 

A 

Atender 100% 
das ações de 

extensão 
cadastradas no 

trimestre. 

MAIO A 
JULHO 

Atividade contínua 

2º Orientação e 
esclarecimentos de 

dúvidas aos 
coordenadores de ações 
de extensão no uso do 
Módulo de extensão - 

SIGAA 

A 

Atender 100% 
das solicitações 

do trimestre. 
MAIO A 
JULHO 

Atividade contínua 

Documento Plano de Trabalho 13/2021 PROEX - Angelica Carvalh (0281144)         SEI 23282.001594/2021-95 / pg. 11



3º Conferência e 
assinaturas  de 

declarações 
comprobatórias de 

participações da equipe 
das ações de extensão. 

A 

Assinar 100% 
das declarações 

solicitadas no 
trimestre. 

MAIO A 
JULHO 

Atividade contínua 

4º 

Gerenciamento do VIII 
Encontro de Extensão,  

Arte e Cultura na 
SEMUNI 

A 

Orientar e 
organizar o VIII 

Encontro de 
Extensão, Arte e 

Cultura na 
SEMUNI. 

MAIO E 
JUNHO 

 

5 Participação na 
Comissão de 

Organização do 
Seminário de 
Ambientação  

A 

Colaborar com a 
organização e   
participar do 

evento. 

MAIO   

6º Acompanhamento do e-
mail 

secd.proex@unilab.edu.
com 

A 

Responder    
100% dos e-

mails recebidos 
no trimestre . 

MAIO A 
JULHO 

Atividade contínua 

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 14/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura 

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  Itamir Vieira 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X) 

Unidade Coordenação de Arte e Cultura 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Ricardo César Carvalho Nascimento  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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 
Reuniões periódicas 

para planejamento de 
atividades da Unidade. 

A 

Melhorar 
organização e 
execução das 
atividades 

3 meses 

 

2º 
Atuação no GT da 
Revisão dos Atos 

Normativos 
P 

Contribuir para 
a revisão e 
consolidação 
dos atos 
normativos da 
Unilab. 

3 meses 

Esse GT atuará até 
dezembro de 2021. 

3º 

Acompanhamento das 
atividades do 

Chamamento Público 
para realização de 

lives comemorativas 
aos 10 anos da Unilab 

A 

Garantir 
organização no 
agendamento 
e realização 
das lives 
durante o 
período.  

3 meses 

 

4º Apoio administrativo A Colaborar com 3 meses  
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nas atividades de 
criação do Centro 
Cultural UNILAB. 

a criação do 
centro cultural 
da UNILAB 

5º 

Atender demandas 
dos eventos culturais: 
Festival das Culturas e 
Semana Universitária 

A 

Melhorar a 
divisão de 

tarefas entre 
a equipe, 

melhorando o 
fluxo de 

serviços na 
unidade. 

3 meses 

 

6º 

Atuação como Agente 
de Compras e 
Contratações 

(Suplente) 

P 

Melhorar a 
divisão de 

tarefas entre 
a equipe, 

melhorando o 
fluxo de 

serviços na 
unidade 

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 15/2021 – Unidade Máxima: PROEX  

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  LIDIA MATEUS CAVALCANTE 

Cargo efetivo SECRETARIA EXECUTIVA Carga horária semanal 40 H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade SECRETARIA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome CARLOS MENDES TAVARES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (  X )  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 Férias 
Período 

Início: 05/07/2021 

 Fim: 14/07/2021 

Tipo de afastamento Férias 
Período 

Início: 15/07/2021 

 Fim: 23/07/2021 

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  Acompanhamento 
de e-mails e 
processos SEI 

A e P 1 ou mais 
vezes ao dia 

1 dia  

2º Despacho de 
demandas junto a 
pro-reitoria 

A 1 ou mais 
vezes ao dia 

1 dia  

3º Encaminhamento 
de demandas e 
instrução de 
processos SEI 

P Durante 
todo o 
expediente 
de acordo 
com a 
necessidade 

De acordo 
com os 
prazos 
estabelecidos 
nas 
solicitações 

 

4º Controle de 
agenda 

A 1 ou mais 
vezes ao dia 

1 dia  

5º Apoio a gestão A e P Durante 
todo o 

1 dia  
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expediente 
conforme a 
necessidade 

6º Demandas 
diversas 

A Durante 
todo o 
expediente, 
conforme a 
necessidade 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 16/2021 – Unidade Máxima: PROEX 

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  Marilene Alves da silva Valeriano Rodríguez 

Cargo efetivo Administradora Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Coordenação de Extensão e Assuntos Comunitários 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Carlos Tavares 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 ( X )  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: 12/ 07/ 2021 

 Fim: 31/ 07/ 2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Acompanhamento 
das propostas de 
extensão via 
SIGAA 

A Minimizar os 
erros de 
cadastro de 
Ações no 
Sigaa. 

Maio a julho  

2º Acompanhamento 
do encontro de 
extensão na 
semana 
universitária 

A Zerar 
problemas 
pós encontro 
de extensão  

Maio a 
junho 

 

3º Lançamento do 
Edital PIBEAC 
junto a CAPEAC 

A Seguir no 
mínimo 90% 
do 
cronograma 
do edital 
PIBEAC 

Maio a julho  
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4º Preparação da 
Semana 
Universitária 
como membro da 
equipe 
organizadora do 
evento. 

A Participação 
efetiva nas 
reuniões 
semanais da 
Semana 
Universitária. 

Maio a 
Junho 

 

5º Gerenciar e-mail 
da coordenação 
de extensão 

A Responder 
100% dos e-
mails diários. 

Maio a julho  

6º Coordenar a 
CAPEAC 

A Diminuir o 
tempo de 
avaliação dos 
projetos de 
extensão 
cadastrados 
no Sigaa. 

Maio a julho  

7º Relatório 
trimestral da 
Coordenação de 
Extensão 

A Registrar no 
mínimo 90% 
das 
atividades 
realizadas 
pela 
coordenação 
de extensão 

Julho  

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 17/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX) 

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  Nixon Gleyson Melo de Araújo 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Seção de Arte e Cultura - SEARC 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome RICARDO CESAR CARVALHO NASCIMENTO – Coordenador de Arte e Cultura 

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 
3º período – 20 dias 

Período 
Início: 01/06/2021 

 Fim:  20/06/2021 

Férias  
Período 

Início: 

 Fim:  

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

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

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

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

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

aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Acompanhamento  
SEMANA DE 
ÁFRICA CEARÁ E 
BAHIA 

A Compor projeto 

Fechar programação 

Produzir programação   

 

MAIO/2021  

2º Semana 
Universitária da 
UNILAB 

A Execução de artes e da 
divulgação da SEMUNI 

JUNHO/2021  

2º Produção do PRÉ-
FESTIVAL DAS 
CULTURAS da 
UNILAB 

A Composição de 
programação, organização 
de logística, composição de 
arte, divulgação, execução 
da programação 

JUNHO/2021  

3º PRODUÇÃO A Composição de 
programação, organização 
de logística, composição de 

JULHO/ 
2021 
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V FESTIVAL DAS 
CULTURAS da 
UNILAB 

arte, divulgação, execução 
da programação  

3º Acompanhamento e 
Administração Redes 
Sociais da PROEX 

A Manter atualizado e 
dinamizar as Redes Sociais 
da UNILAB 

JULHO/2021  

4º Organização da Parte 
Cultural da Semana 
Universitária 2021. 

A produção das ações e 
acompanhamento da 
execução do evento 

JUNHO/2021  

5º Acompanhamento e 
encaminhamento 
dos eventos de Arte 
e Cultura. 

A Articulação dos grupos 
composição de 
programação , 
acompanhamento e 
produção das 
gravações e 
apresentações; 

JULHO/2021 A ação 
depende  de 
solicitação 
de projetos e 
grupos 
demandante
s. 

6º Articulação de 
parcerias com 
instituições públicas 
e organizações de 
ações de Arte e 
Cultura 

A Contactar e intermediar 
entidades, tais como 
secretarias de cultura 
municipais, estaduais e 
federal para a promoção de 
ações de fomento e 
democratização da arte e 
da cultura; 

JULHO/2021  

7º Acompanhamento e 
dinamização dos 
grupos culturais da 
UNILAB. 

A Produzir e dinamizar as 

ações dos grupos culturais 

com ações e projetos 

ligados à coordenação de 

Arte e cultura.  

JULHO/2021 Conforme 
necessidade. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 18/2021 – Unidade Máxima: PROEX 

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  Romara Holanda Lima 

Cargo efetivo  Carga horária semanal  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade PROEX 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Marilene Alves da Silva Valeriano Rodriguez 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: _05_/_07_/_2021_ 

 Fim: _16_/_07_/_2021_ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Apoio ao 
Encontro de 
Extensão 

A Diminuir em 
10% o tempo 
de 
verificação 
das 
propostas. 

Maio a junho  

2º Gerenciamento 
do e-mail 
PIBEAC 

A Responder 
100% dos e-
mails 
diariamente 
recebidos 
dentro do 
horário de 
trabalho 

Junho a 
Julho 

 

3º Realizar os 
trâmites de 
recebimento 

A Zerar erros 
na folha de 

Junho a 
Julho 
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das 
frequências 
dos bolsistas e 
inserir em 
sistema 
próprio. 

pagamento 
dos bolsistas. 

4º Folha de 
pagamento dos 
bolsistas do 
edital PIBEAC 

P Abrir o 
processo de 
pagamento 
dos bolsistas 
do edital 
PIBEAC e 
realizar 
todos os 
trâmites 
necessários 
até o 
pagamento 

Junho a julho  

5º Participar 
semanalmente 
das reuniões 
da 
coordenação 
de extensão 

A Alinhar junto 
a equipe as 
atividades 
planejadas 
para a 
semana. 

Maio a junho  

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 10/2021 – Unidade Máxima: PROEX 

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  CARLOS MENDES TAVARES 

Cargo efetivo PROFESSORA DO MAGISTÉRIO 
SUPERIOR 

Carga horária semanal DE 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade PRO-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ROQUE DO NASCIOMENTO ALBUQUERQUE 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-1 (X)   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: 21/06/2021 

 Fim: 30/06/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: : ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Dirigir e 
supervisionar os 
trabalhos da Pró-
reitoria de 
Extensão, Arte e 
Cultura; Convocar e 
presidir reuniões 
mensais ordinárias 
ou de caráter 
extraordinário da 
Câmara de 
Extensão, Arte e 
Cultura. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 

Atender as demandas 
da Pró-reitoria 

Atividade 
permanente 
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2º 

 
Participar como 

membro da 
Comissão 

organizadora da VII 
Semana 

 
 

A 

Organização da VII 
Semana Universitária 
da Universidade da 

Integração 
Internacional da 
Lusofonia Afro-

Brasileira. 

 
 

30/06/2021 

 
 

Este prazo pode 
ser prorrogado, 
caso necessário. 

3º Acompanhar e 
gerenciar as 

atividades inerentes 
ao pré-festival e 

festival das culturas 

A  
Participar do 

planejamento das 
atividades do pré-

festival e festival das 
culturas 

30/07/2021  

4º Acompanhar e 
gerenciar em 

colaboração com a 
Secom as atividades 

da Unilab 10 anos 
 

A  
Sistematizar as 

atividades 
comemorativa da 

Unilab 10 anos 

30/07/2021  

5º Participar como 
membro da 
Comissão 

responsável pela 
elaboração de 
proposta de 

Resolução para 
admissão de 

professor visitante 
ou alteração da 

Resolução CONSUNI 
nº 11/2011. 

 
 
 
 

A 

 
 

Elaborar a proposta 
de Resolução para 

admissão de professor 
visitante ou alteração 

da Resolução 
CONSUNI nº 11/2011. 

 
 

30/07/2021 

 
 

A presidência da 
Comissão deve 

solicitar a 
prorrogação do 

prazo 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

Validado
2 - Os Planos de Trabalho Individuais do trimestre maio a julho/2021

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

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

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

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

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

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

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

9 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
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https://unilab.edu.br/instrucoes-normativas-sgp/
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http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/SEI_23282.411678_2020_521.pdf


orientações.
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
01/06/2021, às 09:24, 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 0286333 e o código CRC 5002FEE1.
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