
ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021  Unidade: Pró-reitoria de Extensão, Arte e 
Cultua - Proex 

Nome do servidor: Marilene Alves da Silva Valeriano Rodríguez 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 
expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, descreva 
o que é considerado, na 
sua percepção, para que 
a meta seja alcançada. 

1º Manual da Proex Entrega da 
versão 
finalizada do 
Manual de 
Extensão. 

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

Definição de metas por 
etapa até a publicação do 
Manual 

 

2º Preparação da 
Semana 
Universitária 
como membro da 
equipe 
organizadora do 
evento. 

Participação 
efetiva nas 
reuniões 
semanais da 
Semana 
Universitária. 

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

Essa atividade teve 
início em janeiro e 
finalizará em junho 
(data da ocorrência 
do evento). 

 

3º Estudo e 
levantamento de 
dados para novo 
formato da página 
da coordenação 
de extensão. 

Apresentar 
um novo 
modelo para a 
página da 
coordenação 
de Extensão 

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

Definição de metas 
por etapa até a 
apresentação da nova 
organização da página 
Proex. 
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(   ) Meta 
não 
atendida. 

4º Atualização da 
Página da 
coordenação de 
extensão com os 
dados dos 
projetos. 

Levantamento 
dos dados 
para atualizar 
a página da 
coordenação 
de extensão. 

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

Algumas etapas para 
realização dessa 
atividade atrasaram. 

 

5º Preparação do 
encontro de 
Extensão 

Apoiar a 
coordenação 
de extensão 
com a 
preparação 
do Encontro 
de Extensão. 

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

Essa atividade teve 
início em janeiro e 
finalizará em junho 
(data da ocorrência 
do evento). 

 

6º Relatório da 
Coordenação de 
Extensão 

Apresentar 
resumo das 
atividades 
realizadas no 
trimestre. 

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

Registrar todas as 
atividades realizadas 
durante o trimestre  

 

7º Acompanhamento 
do Módula de 
Extensão Sigaa 
para avaliar 
ajustes. 

Identificar  
problemas 
que o módulo 
de extensão 
possa 
apresentar. 

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

Atividade cotidiana,  

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura 

Nome do servidor: Itamir Vieira 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não 
utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 
indicado 

Caso a meta não tenha sido 
cumprida, descreva o que é 

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

1º  Reunião semanal 
para planejamento 
de atividades da 
Unidade. 

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

Acompanhamento e 
planejamento das atividades. 

 

2º Acompanhamento 
das atividades de 
estagiário da 
unidade. 

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

Acompanhamento, 
organização do tempo de 
trabalho e planejamento das 
atividades. 

 

3º Apoio administrativo 
nas atividades de 
criação do Centro 
Cultural UNILAB. 

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

Acompanhamento e 
planejamento das atividades. 

 

4º Participação, como 
suplente, do GT 
Inclusão e 
Acessibilidade – 

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

Acompanhamento e 
planejamento das atividades. 
O GT “Inclusão e 
Acessibilidade” teve seus 
trabalhos concluídos 
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Portaria 13-2021 do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

recentemente. 

5º Acompanhamento 
de demandas 
referentes a 
aquisição de 
instrumentos 
musicais  – Processo 
23282.410082/2020-
35   

5º ( X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Esse processo de 
aquisição encontra-se 
paralisado no momento. 

 

6º Atender demandas 
dos eventos 
culturais: Festival 
das Culturas e 
Semana 
Universitária 

6º ( X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Organização do tempo 
para conciliar as 
atividades.  
 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura 

Nome da chefia imediata Ricardo César Carvalho Nascimento 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021  Unidade: PROEX 

Nome do servidor: LIDIA MATEUS 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 
expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, descreva 
o que é considerado, na 
sua percepção, para que 
a meta seja alcançada. 

1 Acompanhamento 
de e-mails e 
processos SEI  

1 ou mais 
vezes ao dia 

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

Planejamento das 
atividades, 
acompanhamento dos 
prazos 

 

2 Despacho de 
demandas junto a 
pro-reitoria 

1 ou mais 
vezes ao dia 

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

Planejamento das 
atividades, 
acompanhamento dos 
prazos 

 

3 Encaminhamento 
de demandas e 
instrução de 
processos SEI 

Durante 
todo o 
expediente 
de acordo 
com a 
necessidade 

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

Planejamento das 
atividades, 
acompanhamento dos 
prazos 
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4 Controle de 
agenda 

1 ou mais 
vezes ao dia 

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

Planejamento das 
atividades, 
acompanhamento dos 
prazos 

 

5 Apoio a gestão Durante 
todo o 
expediente 
conforme a 
necessidade 

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

Planejamento das 
atividades, 
acompanhamento dos 
prazos 

 

6 Demandas 
diversas 

Durante 
todo o 
expediente 
conforme a 
necessidade 

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

Planejamento das 
atividades, 
acompanhamento dos 
prazos 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021  Unidade: Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultua - Proex 

Nome do servidor:  FRANCISCA ANGÉLICA CARVALHO DE OLIVEIRA 

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

a o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
b o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
c o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 
expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Orde
m de 
priori
dade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha sido 
cumprida, descreva o que é 

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

1º  Acompanhamento 
de  Registros de 

Ações de Extensão 
no Módulo de  

Extensão - SIGAA 
Editais Fluxo 

Contínuo, PIBEAC e 
Temático 

Atender 
100% das 
ações de 
extensão 

cadastradas 
no 

trimestre. 

(  X ) Meta 

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

Organização e verificação 
das ações de extensão 

submetidas no trimestre. 

 

2º Orientação e 
esclarecimentos de 

dúvidas aos 
coordenadores de 
ações de extensão 
no uso do Módulo 

de extensão - SIGAA 

Atender 
100% das 

solicitações 
do 

trimestre. 

(  X ) Meta 

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

Atividade contínua de 
identificação das 

principais dúvidas e 
presteza nas orientações 

necessárias aos 
solicitantes. 

 

3º Conferência e 
assinaturas  de 

declarações 
comprobatórias de 

participações da 
equipe das ações de 

extensão. 

Assinar 
100% das 

declarações 
solicitadas 

no 
trimestre. 

(  X ) Meta 

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

Atividade contínua 

 

4º Elaboração, junto à 
coordenação de 

extensão, de  

Entrega do 
fomulário 

de 

(  X ) Meta 

atendida no 
prazo. 

Definição de metas para 
o levantamento de dados   

substanciais à Proex e 
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instrumentos para  
o acompanhamento 
de projetos  2021. 

acompanha
meto de 
projetos. 

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

entrega do instrumento 
de acompanhamento. 

5º 

Acompanhamento 
de Projetos 2021 

Iniciar o 
acompanha
mento de 
projetos 

2021.  

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

(  X ) Meta não 

atendida. 

A Pró-reitoria de 
Extensão, Arte e Cultura 

decidiu por alterar o 
cronograma desta 

atividade para o início do 
segundo semestre do ano 

corrente. 

 
O ajuste no cronograma 

da atividade foi necessário 
para melhor atender os 

projetos de extensão 
individualmente. 

6º 

Acompanhamento 
do e-mail 

secd.proex@unilab.
edu.com 

Responder    
100% dos e-

mails 
recebidos 

no trimestre  

(  X ) Meta 

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

Atividade contínua 

 

7º 
Colaboração junto à 

coordenação de 
extensão no 

gerenciamento do 
VIII Encontro de 
Extensão,  Arte e 

Cultura na SEMUNI 

Auxiliar com 
as 

demandas 
solicitadas 

pela  
coordenaçã

o  de 
extensão. 

(  X ) Meta 

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

 
Essa atividade teve início 

em janeiro e finalizará 
em junho (data da 

ocorrência do evento). 

 

8º 

Relatório da 
Coordenação de 

Extensão 

Apresentar 
resumo das 
atividades 
realizadas 

no 
trimestre. 

(  X ) Meta 

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

O registro de todas as 
atividades realizadas 
durante o trimestre  

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultua - Proex 

Nome da chefia imediata  

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

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 005/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura 
(PROEX) 

Nome do servidor: Nixon Gleyson Melo de Araújo 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  

(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  

(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 
expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta 
Resu
ltado 

Fatores fundamentais que 
direcionaram para o resultado 

indicado 

Caso a meta não tenha sido 
cumprida, descreva o que é 

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

1º Acompanhame
nto 
Chamamento 
COVID 

Finalizar as 

ações e 

entregar 

relatório   

( x  ) 
Met
a 
aten
dida 
no 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
aten
dida 
fora 
do 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
não 
aten
dida. 

O projeto já vinha se 
desenvolvendo dentro do prazo 
e foi finalizado com sucesso 

 

2º Pré-produção 
do 

Executar as 
ações:, 
composição 

(   ) 
Met
a 
aten

O projeto está sendo 
desenvolvendo dentro dos 
prazos estipulados no 
cronograma proposto e 
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V FESTIVAL 
DAS 
CULTURAS da 
UNILAB 

da plano de 
trabalho, 
planejament
o e 
organização, 
levantament
o de custos 

dida 
no 
praz
o. 
( x  ) 
Met
a 
aten
dida 
fora 
do 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
não 
aten
dida. 

culminará com do V 
FESTIVAL DAS 
CULTURAS da 
UNILAB 

3º Acompanhament
o e 
Administração 
Redes Sociais da 
PROEX 

Manter 
atualizado e 
dinamizar as 
Redes Sociais 
da UNILAB 

(x   ) 
Met
a 
aten
dida 
no 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
aten
dida 
fora 
do 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
não 
aten
dida. 

A referida ação é diária e 
continua em execução  

 

4º Organização da 
Parte Cultural da 
Semana 
Universitária 
2021. 

Articulação 
dos grupos 
composiçã
o de 
programaç
ão , 
acompanha
mento e 
produção 
das 
gravações 
e 
apresentaç
ões, 

( x  ) 
Met
a 
aten
dida 
no 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
aten
dida 
fora 
do 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
não 

Finalizamos a 
programação das 
atividades e estamos 
articulando os grupos que 
se apresentarão na 
Semana Universitária 
2021 
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aten
dida. 

5º Acompanhament
o e 
encaminhament
o dos eventos de 
Arte e Cultura. 

Articulação 
dos grupos 
composiçã
o de 
programaç
ão , 
acompanha
mento e 
produção 
das 
gravações 
e 
apresentaç
ões; 

( x  ) 
Met
a 
aten
dida 
no 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
aten
dida 
fora 
do 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
não 
aten
dida. 

Seguimos atendendo as 
demandas conforme a 
solicitação de projetos e 
grupos demandantes. 

 

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

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

( x  ) 
Met
a 
aten
dida 
no 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
aten
dida 
fora 
do 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
não 
aten
dida. 

Seguimos fazendo os 
contatos e parcerias com 
as entidades, pois a ação 
é permanente.  

 

7º Acompanhament
o e dinamização 
dos grupos 
culturais da 
UNILAB. 

Produzir e 

dinamizar as 

ações dos 

grupos 

culturais com 

ações e 

projetos 

ligados à 

coordenação 

de Arte e 

cultura.  

( x  ) 
Met
a 
aten
dida 
no 
praz
o. 
(   ) 
Met
a 
aten
dida 
fora 
do 

Seguimos fazendo a 
dinamização das ações e 
dos grupos , pois a ação é 
permanente. 
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praz
o. 
(   ) 
Met
a 
não 
aten
dida. 

 

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

Plano de Trabalho nº 001/2021 Unidade Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX) 

Nome da chefia imediata RICARDO CESAR CARVALHO NASCIMENTO – Coordenador de Arte e 
Cultura 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº    01 /2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E
CULTURA

Nome da chefia imediata CARLOS MENDES TAVARES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

A avaliação das atividades desenvolvidas pelo servidora Marilene Alves da Silva Valeriano
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Rodriguez, no período de fevereiro a abril de 2021, se baseia nas seguintes observações dessa
gestão:

1. Empenho na execução das demandas,

2. Disponibilidade para contornar os imprevistos,

3. Proposição de soluções para os impasses ocorridos,

4  Acompanhamento periódico do planejamento;

5. Atingimento integral das metas no tangente as atividades propostas no plano de trabalho.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 15:48,
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 0274076 e o código CRC F39D23B3.

Referência: Processo nº 23282.001594/2021-95 SEI nº 0274076
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021  Unidade: PROEX 

SIAPE: 2180202 NOME: ANTONIO RICARDO GADELHA DA SILVA 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 
expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, descreva o 
que é considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1 Boletim Informativo da 
Proex 

Publicar de 
acordo com 
o 
cronograma 

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

- Cooperação das equipes de 
projetos de extensão 
- Cooperação da equipe 
Proex 
- Atendimento ao 
cronograma estabelecido 

- 

2 Gerenciamento dos e-
mails PIBEAC e Fluxo 
Contínuo 

Responder, 
encaminhar  
e atender 
as 
demandas 
oriundas 
dos 
projetos 
que chegam 
por email 

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

- Cumprimento das rotinas 
pré-estabelecidas para a 
atividade 
- Cooperação da equipe 
Proex em solucionar 
questões demandadas pelos 
projetos 

- 

3 Participação em 
Comissões, Grupos de 
trabalho e outras 
atividades extra-
setoriais 

Representar 
a PROEX em 
outras 
instâncias 
da Unilab, 
de acordo 
com a 
legislação e 
estatutos 
vigentes. 

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

- Boa relação entre a Proex e 
os outros setores da Unilab 
- Disponibilidade para 
representar a Proex dentro 
da Universidade nas 
instâncias aonde ela faz 
parte 
- Confiança da gestão da 
Proex no trabalho realizado 

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

  

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  03   /2021 Unidade PROEX

Nome da chefia imediata CARLOS MENDES TAVARES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

 

 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A avaliação das atividades desenvolvidas pelo servidora FRANCISCA ANGÉLICA CARVALHO
DE OLIVEIRA, no período de fevereiro a abril de 2021, se baseia nas seguintes observações
dessa gestão:

1. Empenho na execução das demandas,

2. Disponibilidade para contornar os imprevistos,

3. Proposição de soluções para os impasses ocorridos,

4  Acompanhamento periódico do planejamento;

5. Atingimento integral das metas no tangente as atividades propostas no plano de trabalho.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 15:50,
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 0274187 e o código CRC CE0FDB11.

Referência: Processo nº 23282.001594/2021-95 SEI nº 0274187
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  04   /2021 Unidade PROEX

Nome da chefia imediata CARLOS MENDES TAVARES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho PROEX 0274208         SEI 23282.001594/2021-95 / pg. 24



A avaliação das atividades desenvolvidas pelo servidora RICARDO CÉSAR CARVALHO
NASCIMENTO, no período de fevereiro a abril de 2021, se baseia nas seguintes observações
dessa gestão:

1. Empenho na execução das demandas,

2. Disponibilidade para contornar os imprevistos,

3. Proposição de soluções para os impasses ocorridos,

4  Acompanhamento periódico do planejamento;

5. Atingimento integral das metas no tangente as atividades propostas no plano de trabalho.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 15:51,
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 0274208 e o código CRC 79A57C2F.

Referência: Processo nº 23282.001594/2021-95 SEI nº 0274208
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   05  /2021 Unidade PROEX

Nome da chefia imediata CARLOS MENDES TAVARES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A avaliação das atividades desenvolvidas pelo servidora NIXON GLEYSON MELO DE ARAUJO,
no período de fevereiro a abril de 2021, se baseia nas seguintes observações dessa gestão:

1. Empenho na execução das demandas,

2. Disponibilidade para contornar os imprevistos,

3. Proposição de soluções para os impasses ocorridos,

4  Acompanhamento periódico do planejamento;

5. Atingimento integral das metas no tangente as atividades propostas no plano de trabalho.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 15:51,
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 0274218 e o código CRC 9D5DAE7B.

Referência: Processo nº 23282.001594/2021-95 SEI nº 0274218
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   06  /2021 Unidade PROEX

Nome da chefia imediata CARLOS MENDES TAVARES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A avaliação das atividades desenvolvidas pelo servidora ITAMIR VIEIRA, no período de fevereiro
a abril de 2021, se baseia nas seguintes observações dessa gestão:

1. Empenho na execução das demandas,

2. Disponibilidade para contornar os imprevistos,

3. Proposição de soluções para os impasses ocorridos,

4  Acompanhamento periódico do planejamento;

5. Atingimento integral das metas no tangente as atividades propostas no plano de trabalho.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 15:51,
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 0274221 e o código CRC B4ED5C71.

Referência: Processo nº 23282.001594/2021-95 SEI nº 0274221

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho PROEX 0274221         SEI 23282.001594/2021-95 / pg. 29

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   07  /2021 Unidade PROEX

Nome da chefia imediata CARLOS MENDES TAVARES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A avaliação das atividades desenvolvidas pelo servidora LIDIA MATEUS CAVALCANTE, no
período de fevereiro a abril de 2021, se baseia nas seguintes observações dessa gestão:

1. Empenho na execução das demandas,

2. Disponibilidade para contornar os imprevistos,

3. Proposição de soluções para os impasses ocorridos,

4  Acompanhamento periódico do planejamento;

5. Atingimento integral das metas no tangente as atividades propostas no plano de trabalho.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 15:52,
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 0274223 e o código CRC EC6312F7.

Referência: Processo nº 23282.001594/2021-95 SEI nº 0274223
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  08   /2021 Unidade PROEX

Nome da chefia imediata CARLOS MENDES TAVARES

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A avaliação das atividades desenvolvidas pelo servidora ANTÔNIO RICARDO GADELHA DA
SILVA, no período de fevereiro a abril de 2021, se baseia nas seguintes observações dessa
gestão:

1. Empenho na execução das demandas,

2. Disponibilidade para contornar os imprevistos,

3. Proposição de soluções para os impasses ocorridos,

4  Acompanhamento periódico do planejamento;

5. Atingimento integral das metas no tangente as atividades propostas no plano de trabalho.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 15:52,
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 0274225 e o código CRC 896C3919.

Referência: Processo nº 23282.001594/2021-95 SEI nº 0274225
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 04/2021  Unidade: Pró-reitoria de Extensão, Arte e cultura 

Nome do servidor: Ricardo César Carvalho Nascimento 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 
expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, descreva o 
que é considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º Atendimento as 
demandas 
semanais dos 
projetos de Arte 
e Cultura 

Responder 
semanalmente 
as demandas 
da comunidade 
interna e 
externa 

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

Bons mecanismos de 
contato com a comunidade 
e organização da equipe 

 

2º Gerenciamento 
e divisão das 
tarefas da 
equipe da 
coordenação de 
arte e cultura 

Realizar 
periódicas que 
proporcionem 
uma divisão 
equitativa das 
tarefas de 
trabalho da 
coordenação 

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

A produção de um 
cronograma de ações e 
divisões de tarefas 

 

3º Pre-festival e 
festival das 
culturas 

Organizar as 
tarefas de 
pré, 
produção e 
pós-
produção do 
festival. 

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

Implementação 
rigorosa do 
cronograma prévio. 

O pré-festival e o 
Festival ainda não 
ocorrem, mas suas 
tarefas estão em 
acordo com 
cronograma 
estabelecido. 
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4º Participação das 
reuniões da 
gestão com 
outras instâncias  

Acompanhar 
todas as 
reuniões 
solicitadas 

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

Agendamento e divisão 
de tarefas previamente 
realizadas e 
coordenação das 
licenças e férias.  

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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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: 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 PRO-REITOR DE EXTENSÃO, ARTE E 
CULTURA 

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: 01/02/2021 

 Fim: 05/02/2021 

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 os 
trabalhos referentes 
à  Curricularização 

de extensão no 
âmbito da Unilab 

A  
Reeditar a Resolução nº 

08/2019/CONSEPE 
que dispõe sobre as 

normas das Atividades
 de Extensão 

Universitária e 
estabelece as diretrizes 
gerais que norteiam as 

Ações de Extensão 
Unilab 

  

5º Acompanhar e 
gerenciar em 

colaboração com a 
Secom as atividades 

da Unilab 10 anos 
 

A  
Sistematizar as 

atividades 
comemorativa da 

Unilab 10 anos 

  

6º 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 uma 
proposta de 

Resolução para 
admissão de professor 
visitante ou alteração 

da Resolução 
CONSUNI nº 11/2011. 

 
 

26/02/2021 

 
 

Este prazo pode 
ser prorrogado, 

conforme 
necessidade 

7º Acompanhar e dar o 
suporte à 

coordenação 
interina do NEAABI 

 
A 

Fazer os 
encaminhamentos 
necessários para a 

criação e implantação 
do NEAABI 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021  Unidade: Pró-reitoria de Extensão, Arte e 
cultura 

Nome do servidor: CARLOS MENDES TAVARES 

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

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 
não seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 
expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais 

que direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º 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. 
 

 
 

Atender as 
demandas da Pró-
reitoria 

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

  

2º Participar como 
membro da 
Comissão 
organizadora da 
VII Semana 

Organização da VII 
Semana 
Universitária da 
Universidade da 
Integração 
Internacional da 

 
( x) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
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Lusofonia Afro-
Brasileira. 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 
 

3º Acompanhar e 
gerenciar as 
atividades 
inerentes ao 
pré-festival e 
festival das 
culturas 
 

 
Participar do 
planejamento das 
atividades do pré-
festival e festival 
das culturas 

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

 

  

4º Acompanhar e 
gerenciar os 
trabalhos 
referentes à  
Curricularização 
de extensão no 
âmbito da 
Unilab 

 
Reeditar a 
Resolução nº 
08/2019/CONSEPE 
que dispõe sobre 
as normas das 
Atividades de 
Extensão 
Universitária e 
estabelece as 
diretrizes gerais 
que norteiam as 
Ações de Extensão 
Unilab 

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

  

5º  
Acompanhar e 
gerenciar em 
colaboração 

com a Secom as 
atividades da 

Unilab 10 anos 
 

 
Sistematizar as 
atividades 
comemorativa da 
Unilab 10 anos 

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

  

6º Participar como 
membro da 
Comissão 
responsável pela 
elaboração de 
proposta de 
Resolução para 
admissão de 
professor 
visitante ou 
alteração da 
Resolução 

 
 

Elaborar uma 
proposta de 
Resolução para 
admissão de 
professor visitante 
ou alteração da 
Resolução 
CONSUNI nº 
11/2011. 

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

  
Este prazo foi 
prorrogado. 
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CONSUNI nº 
11/2011. 

7º Acompanhar e 
dar o suporte à 
coordenação 
interina do 
NEAABI 

Fazer os 
encaminhamentos 
necessários para a 
criação e 
implantação do 
NEAABI 

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

  

 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade Coordenação de arte e cultura 

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIOMENTO ALBUQUERQUE 
 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA
  

  

DESPACHO

Processo nº 23282.006199/2021-07

À Secretaria da Reitoria da Unilab,
 
Conforme solicitado pelo e-mail enviado pela secretaria da reitoria em 30

de abril de 2021, encaminho o Plano de Trabalho, referente ao período de fevereiro à
abril de 2021, e o Relatório Trimestral do Plano de trabalho deste Pró-reitor de
extensão, arte e cultura, para apreciação de minha chefia imediata, o reitor da Unilab.

 
Atenciosamente,
 

CARLOS MENDES TAVARES
Pró-reitor de Extensão, Arte e Cultura

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 04/05/2021, às 20:06,
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 0274432 e o código CRC 794D5DA3.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº    09 /2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO ARTE E
CULTURA

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

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

 

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

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a
pessoas ou a repartição (Lei nº 8.112/1990).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor Carlos Mendes Tavares,
conforme relatório, documento 0274431.

O relatório condiz com os fatos. Todas as metas, com exceção de uma, foram cumpridas dentro
dos prazos. A única meta não atendida foi devidamente justifica e externa ao servidor.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 07/05/2021, às 15:22, 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 0274482 e o código CRC FB8FE835.

Referência: Processo nº 23282.006199/2021-07 SEI nº 0274482
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SECRETARIA DA REITORIA
  

  

DESPACHO

Processo nº 23282.006199/2021-07

 
À PROEX,
 
Encaminhamos para conhecimento e demais providências.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIA HELENA DA COSTA DE
SOUSA, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 07/05/2021, às 15:27,
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 0276093 e o código CRC 5B5373B8.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Prezado, 
 
Para fins de atendimento da Instrução Normativa SGP nº /, de 2020, os

autos deste processo serão incluídos no processo SEI nº 23282.001594/2021-95,
uma vez que os planos de trabalho e suas avaliações devem compor um único
processo.

Favor, concluir este processo na unidade (23282.006199/2021-07).
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
13/05/2021, às 07:36, 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 0278189 e o código CRC ADA84930.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Senhor (a) Dirigente de Unidade,
 
Agradecemos o envio dos Relatórios de Atividades de cada servidor (a) e

Avaliação dos Planos de Trabalho pela chefia imediata!
 
1 - A análise dos Relatórios de Atividades do trimestre de fevereiro a

abril/2021, resultou em:
Validado com ressalvas

2 - Foi(ram) idenficado(s) na análise:
(a) os relatórios de atividades, docs. 0273432, 0273433, estão com

avaliação das metas bastante genérica, que não contribuem para uma melhor análise
do interessados.

3 - Ajuste(s) a ser(em) feito (s):
(a) Não há necessidade de fazer alterações para os relatórios indicados

acima, porém nos próximos relatórios de atividades, deverão ser melhor detalhados
os fatores que ensejaram no resultado da meta durante o trimestre.

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

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

 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
13/05/2021, às 07:46, 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
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https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0278191 e o código CRC 0C1AFED1.
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