
 

 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

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  GERANILDE COSTA E SILVA 

Cargo efetivo DOCENTE Carga horária 
semanal 

40 

Ocupante de CD 
ou FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

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 

 

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de 
afastamento 

 

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 
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Tipo de Licença  

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 

 

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências 

previstas em Lei 

 

Períod
o 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

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 (   ) 
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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. 

Ord
em 
de 

prior
idad

e 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observaçã
o 

1º Fazer acompanhamento 
processos via SEI. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Diário  

2º Realizar reuniões com 
cordenadores de curso. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

3º Promover reuniões com 
direções de Institutos. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

4º Desenvolver reunições para 
publicaçõs de Editais.  

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

5º Participar de reuniões com a 
Reitoria. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  
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6º Participar de  runiões com 
as  demais pró reitorias. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

7º Atuar junto a Grupos de 
Trabalhos – sob a determi-
nação da Reitoria 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

8º Criar Grupos de  
Trabalho para trato de te-
mas ligados à Prograd. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

9º Presidir as atividades da 
Câmara de Graduação 

P Trabalho sob 
demanda 

Mensal  

10 Fazer parecer de processos 
pertinente ao Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Exten-
são. 

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

11 Fazer parecer de processos 
pertinentes à Câmara de 
Graduação.  

P Trabalho sob 
demanda. 

Mensal  

12 Participar de reuniões com 
secretaries municipais de 
Educação  

P Trabalho sob 
demanda 

Mensal.  

13 Liderar ações de 
planejamento estratégico 
junto aos setores da Pro-
grad 

P Trabalho sob 
demanda 

Mensal  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Graduação 

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  MILENA SILVA FREIRE 

Cargo efetivo SECRETÁRIA EXECUTIVA Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

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 CAPACITAÇÃO 
Período 

Início: 05/04/2021 

 Fim: 04/05/2021 

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 Gestão, execução 

e 
encaminhamentos 

de processos na 

plataforma SEI. 

P Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato. 

Diário  

2º Acompanhamento 

de email 

institucional da 

prograd e da 

câmara de 

graduação  

 

A Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato 

Diário  

3º Suporte, 

acompanhamento 

e elaboração das 

atas de reuniões 

P Reuniões 
Ordinárias 
Mensais e/ou 
Extraordinárias, 

Mensal, 
podendo ser 

Quinzenal 
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da Câmara de 

Graduação 

 

a partir de 
demandas 
advindas dos 
processos a 
serem 
pautados 

4º Administração da 

Agenda da 

Prograd e Câmara 

de Graduação 

 

A Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato 

Diário  

5º Interlocução com 

a equipe da 

prograd, referente 

às demandas 
solicitadas pela 

chefia máxima do 

setor; despacho 

com a chefia; 

acompanhamento 

e execução de 

demandas 

diversas do 

gabinete 

P e A Atividade 
desempenhada 
sob demanda.  

Diário  

6º Elaboração e 

acompanhamento 

de documentos 
diversos da 

Prograd (atas, 

ofícios, portarias, 

despachos...) 

 

P Atividade 
desempenhada 
sob demanda. 
Atendimento 
imediato.  

Diário  

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 03/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

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  GEORGIA CAMILA MUNIZ FONSECA 

Cargo efetivo ADMINISTRADORA 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 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

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: ____/_____/______ 
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Tipo de Licença  

Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  

Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências 

previstas em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

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 (   ) 
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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 Fazer 
acompanhamento 
de e-mails 
institucionais 
(funcional próprio e 
da Prograd), e de 
mensagens via di-
rect das redes so-
ciais da Prograd. 

A Responder 

prontamente 

os e-mails e 

mensagens, 

de acordo 

com a de-

manda. 

 

Diário  
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2º Demandas de 
análises e 
providências 
relativas a processos 
de colação de grau 
especial e regular 
(virtual ou presen-
cial). 

P Atendimento 

imediato da 

demanda com 

auxílio do Sis-

tema SEI. 

Mensal Esse tipo de de-

manda não 

ocorre todos os 

dias. Daí a ne-

cessidade de se 

colocar um 

período de 

avaliação ma-

ior, para se ter 

uma visão do 

todo.  

3º Demandas de 
análise e emissão de 
despacho em 
processos SEI relati-
vos a Homologações 
de 1ª e 2ª vias de 
diplomas. 

P Atendimento 

imediato da 

demanda com 

auxílio do Sis-

tema SEI. 

Mensal Esse tipo de de-

manda não 

ocorre todos os 

dias. Daí a ne-

cessidade de se 

colocar um 

período de 

avaliação ma-

ior, para se ter 

uma visão do 

todo.  

4º Processos SEI de so-
licitação de 
informações de 
acordo com a Lei de 
Acesso à Informação 
(LAI) e 
encaminhadas 
através da 
Ouvidoria. 

P Reduzir o 
prazo de 
atendimento 
da demanda 
de 5 dias 
úteis (estabe-
lecido pela 
Ouvidoria) 
para 4 dias 
úteis. 

Mensal Esse tipo de de-

manda não 

ocorre todos os 

dias. Daí a ne-

cessidade de se 

colocar um 

período de 

avaliação ma-

ior, para se ter 

uma visão do 

todo.  

5º Demandas de aná-
lise de 
requerimento de 
incentivo à 
qualificação, e 
emissão de parecer 
em processo SEI. 

P Atendimento 

imediato da 

demanda com 

auxílio do Sis-

tema SEI. 

Mensal Esse tipo de de-

manda não 

ocorre todos os 

dias. Daí a ne-

cessidade de se 

colocar um 

período de 

avaliação ma-

ior, para se ter 
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uma visão do 

todo.  

6º Suporte, acompan-

hamento e elabo-

rac ̧ão das atas de 

reuniões da Câmara 

de Graduação, e 

demais atribuições 

da chefe de secre-

taria da Prograd.  

 

P Atendimento 

imediato ou 

de acordo 

com o prazo 

dado pela 

chefia (de 

acordo com o 

agendamento 

feito). 

 

Semanal Atividades 

desenvolvida 

apenas em 

eventual substi-

tuição da chefe 

de secretaria 

da Prograd. 

 

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 04/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação___________________  

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  EDGAR SOARES DOS SANTOS 

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 GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

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 Gestão de 
demandas do 
setor por meio do 
e-mail 
institucional e de 
outras 
ferramentas 
disponibilizadas 
(gtalk, agenda, 
formulários on 
line, etc.) próprio 
e do programa 
LIFE)  

         A Responder 
prontamente 
os e-mails de 
acordo com a 
demanda 

Diário  

2º Fazer 
documentos 
diversos ( ofícios 

          P Atendimento 
imediato da 
demanda 
com auxílio 

Quinzenal  Esse tipo de 
demanda não 
ocorre todos os 
dias daí a 
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declarações, atas 
, etc.)  

do sistema 
SEI 

necessidade de se 
colocar um 
período de 
avaliação maior 
para se ter uma 
visão do todo da 
quantidade de 
documentos 
feitos. 

3º Elaboração de 
relatórios 
relativos ao 
acompanhamento 
dos programas 
Capes Pibid e 
Residência 
Pedagógica e 
LIFE)  

       A Atendimento 
imediato ou 
de acordo 
com o prazo 
dado pela 
chefia para 
devolução da 
demanda 

Semanal  

4º  Auxílio e registro 
em ata de 
reuniões  

      P Atendimento 
imediato ou 
de acordo 
com o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com o 
agendamento 
feito) 

   Mensal  
 
 

5º Manutenção do 
site da Prograd e 
outros portais e 
redes sociais da 
Pro-reitoria  

         A Atendimento 
imediato ou 
de acordo 
com o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com o 
agendamento 
feito) 

Semanal Atividades 
desenvolvida 
apenas em 
eventual 
substituição do 
chefe de TI do 
setor. 

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  05/2021 – Unidade Máxima: PROGRAD  

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  ALISSON SARAIVA BEZERRA PINHEIRO 

Cargo efetivo ANALISTA DE TI 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 STI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

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: 22/02/2021 

 Fim: 26/02/2021 

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  Atendimento a 
demandas de 
editais e criação 
de formulários 
eletrônicos 

A Publicação de 
editais e 
formulários no 
site da Prograd. 

3 meses  

2º Atendimento a 
demandas de 
publicação no 
site da prograd 

A Publicação de 
documentos, 
matérias, dentre 
outros artefatos 
no site da 
Prograd. 

3 meses  

3º Desenvolvimento 
de novas 
funcionalidades 
e correções de 
erros do sistema 
sisure 

A Atualização do 
sistema Sisure 
com as novas 
funcionalidades 

3 meses  
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4º Auxílio nos 
processos 
seletivos em 
andamento na 
pró-reitoria e 
demais 
coordenações 

A Apoio técnico de 
TI nos processos 
seletivos em 
andamento da 
Prograd 

3 meses  

5º Apoio técnico 
na tomada de 
decisão da 
Prograd no que 
tange a 
assuntos de 
tecnologia da 
informação 

A Produção de 
parecer técnico  

3 meses  

6º Criação de 
novas páginas e 
sub-páginas no 
site da Prograd 

A Desenvolvimento 
de novas páginas 
no site da 
Prograd 

3 meses  

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 06/2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

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  ROMULO AMANCIO BASTOS OLIVEIRA 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade COEGS/PROGRAD 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GERANILDE COSTA E SILVA 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Realizar o 
preenchimento do 
termo de adesão do 
SISU 2021.1.   

A Preencher todos 
os itens 
referentes a 
adesão ao SISU. 

Final de 
fevereiro. 

 

2º Elaborar e atualizar 
minutas de editais de 
ingresso em 2020.2 

A Verificar erros e 
Inconsistências 
nas minutas dos 
editais antes da 
publicação destes.  

Fevereiro e 
Março. 

 

3º Acompanhar 
diariamente o e-mail 
coegs@unilab.edu.br, 
com vistas a 
responder perguntas 
e sanar dúvidas, 
prestar 

A Manter a 
comunicação com 
o público em 
geral, interno e 
externo. 

Fevereiro a 
abril 
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encaminhamentos, 
resolver demandas 
da coordenação e 
solicitar informações. 

4º Acompanhar 
diariamente o SEI 
referente à 
coordenação (coegs). 

P Manter atualizado 
os processos e 
encaminhamentos 
do SEI.  

Fevereiro a 
abril 

 

5º Elaborar o 
planejamento dos 
editais de ingresso 
em 2020.2 e do SISU 
2021.1. 

A Elaboração do 
calendário dos 
editais. 

Fevereiro a 
abril 

 

6º Atualizar e manter 
funcionando o 
sistema online de 
pré-matrícula, 
juntamente com a TI 
da PROGRAD.  

A Manter o sistema 
em perfeito 
funcionamento 
para que a 
realização do 
procedimento 
seja feito sem 
problemas. 

Março e 
abril 

 

7º Realizar pré-
matrícula. 

A Realizar e auxiliar 
na supervisão das 
pré-matrículas. 

Março e 
abril 

 

8º Elaborar relatórios 
gerais da 
coordenação. 

P Consolidar os 
dados de pré-
matriculados, 
inscritos, de vagas 
ofertadas e outros 
por edital 

Março e 
abril 

 

9º Manter contato com 
as coordenações em 
relação aos assuntos 
comuns.  

P Manter uma 
comunicação 
constante e 
efetiva com as 
coordenações. 

Fevereiro a 
abril 

 

10º Executar todos os 
procedimentos 
relativos aos editais 
desde as inscrições 
até a divulgação dos 
resultados. 

A Operacionalizar as 
inscrições, 
classificação e 
resultados finais. 

Fevereiro a 
abril 

 

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: ___Prograd____________________  

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  DANTE BARBOSA LIMA 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade COEGS/PROGRAD 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ROMULO AMÂNCIO BASTOS OLIVEIRA 

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 Preencher o termo de 
adesão do SISU 2021.1.   

A Verificar se todos 
os itens 
referentes a 
adesão ao SISU 
estão preenchidos 
corretamente. 

Final de 
fevereiro. 

 

2º Revisar minutas de 
editais de ingresso em 
2020.2 

A Verificar erros e 
Inconsistências 
nas minutas dos 
editais antes da 
publicação destes.  

Fevereiro e 
Março. 

 

3º Acompanhar 
diariamente o e-mail 
selecão@unilab.edu.br, 
com vistas a responder 
perguntas e sanar 

A Manter a 
comunicação com 
o público 
interessado nos 
editais. 

Fevereiro a 
abril 
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dúvidas, 
principalmente, 
referente à 
documentação. 

4º Acompanhar 
diariamente o SEI 
referente à seção de 
matrícula (SM). 

P Manter atualizado 
os processos e 
encaminhamentos 
do SEI.  

Fevereiro a 
abril 

 

5º Auxiliar no 
planejamento dos 
editais de ingresso em 
2020.2 e no SISU 
2021.1. 

A Revisar e auxiliar 
na elaboração do 
calendário dos 
editais. 

Fevereiro a 
abril 

 

6º Chefiar, realizar e 
supervisionar às pré-
matrículas existentes 
no período. 
(Recebimento da 
documentação dos 
candidatos 
ingressantes). 

A Checar, orientar e 
solicitar a 
documentação de 
acordo com o 
solicitado em 
edital. 

Março e 
abril 

 

7º Elaborar relatórios de 
pré-matriculados. 

P Consolidar os 
dados de pré-
matriculados por 
edital 

Março e 
abril 

 

8º Elaborar planilha excel 
de pré-matriculados 
em todos os processos 
seletivos, juntamente 
com os dados da 
pesquisa de raça e cor. 

A Consolidar os 
dados de pré-
matriculados por 
edital 

Março e 
abril 

 

9º Emitir declarações 
sobre ingresso de 
alunos através do SEI. 

p Atender as 
solicitações dos 
alunos em até 72h 

Fevereiro a 
abril 

 

10º Enviar a documentação 
dos alunos pré-
matrículados, para a 
CRCA, através do SEI. 

p Enviar a 
documentação  
em tempo hábil, 
para cadastro no 
sistema SIGAA. 

Março e 
abril 

 

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 08/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação 

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  Solange Maria Morais Teles 

Cargo efetivo Técnica em Assuntos Educacionais Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular CPAC 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Geranilde da Costa e Silva 

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 (não há licenças previstas no período 
indicado) Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

(não férias previstas no período 
indicado) 

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 

1ª Censo Superior - 
Verificação e avaliação 
das etapas estabelecidas 
no cronograma do INEP, 
para a coleta de dados 
do Censo da Educação 
Superior, ano de 
referência 2020. 

       A Elaboração de 
cronograma interno 
de ações para a 
coleta de dados 
para o Censo 
Superior. 

Até 
31/03/2021  
(2 meses) 

Essa atividade 
prossegue nos 
meses 
subsequentes, 
embora com 
outras metas, 
de 
conformidade 
com o 
cronograma do 
INEP 

2º Censo Superior - 
Conferência dos dados 
dos cursos constantes no 
sistema e-MEC e Censup; 
Verificar atualização de 
vinculação de cursos 

         A 

Ajustar dados para 
padronização de 
informações entre 
os dois sistemas;  
 

Até 
01/03/2021 
(1 mês) 
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novos ao BI respectivo; 
Realizar conferência no 
e-MEC de dados dos 
cursos que impactam no 
cálculo do aluno 
equivalente; Solicitar 
carga de dados do e-
MEC para o Censup (se 
necessário) 

3º Definir e coletar os 
dados para cadastro de 
todos os Auxiliares 
Institucionais no novo 
sistema Censup; 

         A Acompanhar o 
cadastro de 
Auxiliares 
Institucionais no 
novo sistema 
Censup 

Até 
31/03/2021  
(2 meses) 

 

4º Acompanhar o 
mapeamento prévio de 
possíveis inconsistências 
entre dados do SIGAA e 
novo Censup, referentes 
ao semestre 2020.1. 

        A Acompanhar o 
mapeamento para 
possíveis 
inconsistências 
 

Até 
31/03/2021 
(2 meses) 

 

5º Processos e-MEC nºs 
202031661, 20230191 e 
202030190 - Renovação 
de reconhecimento de 
cursos 

A Acompanhar o 
preenchimento 
pelas coordenações 
respectivas, prestar 
orientações 
necessárias e 
realizar 
cadastramento de 
informações 
necessárias para 
protocolo no prazo. 

Até 
01/03/2021 

(1 mês) 

 

6º Atualização do Painel de 
Regulação 

A Verificar a 
atualização do 
Painel de Regulação 
de cursos de 
graduação da 
Unilab  

Até 
30/04/2021 

(3 meses) 

 

7º Participação nos 
treinamentos on-line do 
Censo 

A Capacitação para 
operacionalização 
do novo sistema 
Censup. 

Até 
30/04/2021 
(3 meses) 

 

8º Participar de reuniões do 
Programa Pulsar 

A Acompanhar as 
discussões sobre os  
assuntos relacionados 
ao Programa Pulsar. 

Até 
30/04/2021 
(3 meses) 

 

9º Participar de reuniões do 
Programa de Bolsa de 
Monitoria 

A Acompanhar as 
discussões sobre os  
assuntos relacionados 
ao Programa de Bolsa 
de Monitoria. 

Até 
30/04/2021 
(3 meses) 

 

10 Participar de reuniões 
referente à Plataforma 
Carolina Bori 

A Acompanhar as 
discussões sobre os  
assuntos relacionados 
à Plataforma Carolina 
Bori 
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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: Pró-Reitoria de Graduação 

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  Maria de Fátima do Nascimento Rodrigues 

Cargo efetivo Pedagoga Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular/Divisão de 
Acompanhamento Tutorial do Programa Pulsar – CPAC/DATPP 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Morais Teles 

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 

1ª Auxiliar na gestão do 
Programa Pulsar 

A supervisionar as 
atividades do 
Programa Pulsar 
durante a execução e 
a vigência do Edital 
02/2021 para dar 
suporte 
administrativo e apoio 
pedagógico aos 
tutores do programa. 

01/02/2021 a 
19/04/2021 

 

2º Auxiliar e supervisionar as  
as atividades de 
competência da DATPP 
referentes ao cronograma 
do Edital de Seleção de 
Tutores Juniores para o 
Programa Pulsar – Edital 
02/2021/PROGRAD 
- Acompanhar e Verificar 
resultados consolidados; 

A Divulgar resultado e 
realizar convocação 
dos candidatos 
selecionados. 
 

04/02/2021 
05/02/2021 

 

Documento Maria de Fátima do Nascimento Rodrigues (0237012)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 29



- Acompanhar, verificar e, 
conferir lista consolidada de 
candidatos classificados. 

3º Orientar, auxiliar e 
supervisionar, na 
elaboração de planilha para 
cadastro de dados dos 
tutores seniores e juniores. 
 

A Disponibilizar para os 
discentes de 
graduação, cadastro 
dos tutores do 
programa e suas 
respectivas áreas de 
atuação, no dia 
12/02/2021.  

08/02/2021 a 
12/02/2021 

 

4º Executar demandas do 
Programa Pulsar, via e-mail 
institucional do programa . 

A Atender e ou realizar 
demandas de 
assuntos relacionados 
ao Programa Pulsar. 

01/02/2021 a 
30/04/2021 

 

5º Executar demandas do 
Programa Pulsar, via SEI: 
Solicitar portarias de 
nomeação dos tutores 
seniores. 
 

P Providenciar 
solicitação de emissão 
de portaria de 
nomeação dos tutores 
seniores em tempo 
hábil ao início de suas 
atividades no 
programa. 

04/02/2021 
 

 

6º - Executar demandas do 
Programa Pulsar, via SEI 
Emitir declaração de 
participação dos tutores. 

P Emitir declaração de 
participação quando 
solicitado 

01/02/2021 
a 

30/04/2021 

 

7º Revisar os Instrumentais do 
Programa Pulsar 
- Identificação do Tutor 
Júnior 
- Termo de Compromisso 
- Plano de Atividades 
- Relatórios 
Revisar e, ou atualizar, 
alterar Manual de 
Orientação do Tutor. 

A Revisar e, ou atualizar, 
alterar os 
instrumentais do 
Programa Pulsar para 
otimizar a 
operacionalização das 
atividades no 
programa. 

01/02/2021 
a 15/02/2021 

 

8º - Enviar à Prograd 
solicitação de providências 
para pedido de Empenho 
referente ao Pagamento de 
bolsas do Programa Pulsar 
– Edital 02/2021/PROGRAD.   

A -  Providenciar coleta 
dos dados dos tutores 
juniores bolsistas e 
demais documentos 
do processo seletivo 
do Pulsar e enviar à 
Prograd para abertura 
do processo de 
solicitação de 
empenho. 

12/02/2021  

9º Reunião com os tutores do 
programa. 

A Apresentar, informar, 
orientar, debater e 
discutir assuntos 
relacionados ao 
Programa Pulsar. 

19/02/2021  

10 Planejar a configuração de 
apresentação das 
atividades realizadas pelo 
Programa Pulsar na edição 
02/2021. 

A Definir a forma de 
apresentação das 
ações desenvolvidas 
pelos tutores no 
Programa Pulsar.  

23/03/2021 a 
26/03/2021 

 

11 Receber relatórios de 
Frequência Mensal do 
Programa Pulsar. 

A Receber e 
supervisionar a 
entrega dos relatórios. 

18 e 
22/03/2021  
19 e 
20/04/2021  
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12º Elaborar Folha de 
Pagamento dos bolsistas do 
Programa Pulsar. 

P Concluir e enviar o 
documento à Prograd 
no prazo de envio. 

23/03/2021; 
22/04/2021 
 

 

13 Participar de reuniões da 
Comissão Organizadora da 
VII Semana Universitária 
(VII SEMUNI). 

A Representar a 
Prograd, acompanhar 
as discussões e os 
encaminhamentos dos 
assuntos relacionados 
a VII SEMUNI. 

Semanalmente, 
nos meses: 
02/2021; 
03/2021/ e 
04/2021 
 
 

 

14 Participar da subcomissão 
organizadora Encontro 
Pulsar na VII SEMUNI 

A Auxiliar, atender 
demandas da 
Comissão 
Organizadora da 
SEMUNI, relacionadas 
ao Encontro do 
Programa Pulsar – VII 
SEMUNI/UNILAB. 

A ser definido 
no período de 
01/02/2021 a 
30/04/2021 

 

15 Executar demandas CPAC 
- Auxiliar na análise de 
Projeto Pedagógicos dos 
Cursos (PPC) de graduação; 
. 

P Fazer análise do PPC e 
encaminhar 
devolutiva à CPAC no 
prazo indicado pela 
CPAC;  
 

Quando 
solicitado no 
período de 
01/02/2021 a 
30/04/2021 

 

 Executar demanda CPAC  
Auxiliar no 
acompanhamento de 
processos dos PPC. 

P Auxiliar, orientar 
quanto à verificação 
dos fluxos dos 
processos de PPC. 

01/02/2021 a 
30/04/2021 
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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: Pró-Reitoria de Graduação 

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  Fabrine Ferreira de Noronha 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular – CPAC/PROGRAD 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Morais Teles 

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: 18/02/2021 

 Fim: 03/03/2021 

Férias  
Período 

Início: 26/04/2021 

 Fim: 30/04/2021 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( 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 Recebimento e 
consolidação em 
documento único, 
dos Resultados 
Finais dos cursos, 
referentes ao 
Processo Seletivo 
do Programa 
Pulsar (Edital 
PROGRAD 
02/2021) 

A Encaminhamento 
da Relação 
nominal dos 
candidatos 
classificados no 
processo seletivo 
do Programa 
Pulsar para 
publicação do 
Resultado Final, 
no prazo 
estabelecido pelo 
cronograma do 
Edital. 

de 02 a 
04/02/2021 

 

Documento Fabrine Ferreira de Noronha (0237013)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 33



2º Elaboração de 
Convocação para 
os candidatos 
selecionados do 
Processo Seletivo 
do Programa 
Pulsar (Edital 
PROGRAD 
02/2021) 

A Encaminhamento 
do documento de 
convocação para 
divulgação, no 
prazo 
estabelecido pelo 
cronograma do 
Edital. 

de 02 a 
04/02/2021 

 

3º Recebimento, e 
consolidação de 
dados  dos 
docentes 
indicados como 
Tutores Seniores - 
Edital 
02/2021/Prograd/
Pulsar 

A Encaminhamento  
de solicitação de 
Portaria para 
nomeação dos 
professores que 
atuarão como 
Tutores Seniores 
do Programa 
Pulsar. 

de 02 a 
04/02/2021 

 

4º Recebimento de 
documentação 
digitalizada dos 
candidatos 
convocados, do 
Processo Seletivo 
do Programa 
Pulsar (Edital 
PROGRAD 
02/2021) 

A Organizar planilha 
com  os dados dos 
candidatos e fazer 
levantamento do 
preenchimento 
das vagas, 
verificando se 
após a primeira 
convocação 
restou alguma 
vaga ociosa 

de 08 a 
10/02/2021 

 

5º Organização dos 
documentos que 
servirão para a 
solicitação do 
empenho para o 
pagamento das 
bolsas do 
Programa Pulsar 
(Edital PROGRAD 
02/2021) 

A Reunir os 
documentos 
necessários para 
encaminhamento 
de solicitação do 
empenho em 
tempo hábil para 
pagamento das 
bolsas 

 11/02/2021  

6º Auxílio no 
acompanhamento 
das atividades do 
Programa Pulsar 

A Dar suporte à 
Divisão de 
Acompanhamento 
Tutorial do 
Programa Pulsar 
(DATPP) 

Fevereiro, 
Março e  
Abril/2021 

 

7º Participação na 
subcomissão 
organizadora do 
Encontro do 
Programa Pulsar  

A Dar suporte à 
realização das 
atividades da VII 
Semana 
Universitária 
relacionadas ao 

A ser 
definido nos 
meses de 
Fevereiro, 
Março e  
Abril/2021 
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na VII Semana 
Universitária 

Encontro do 
Programa Pulsar 

8º Auxílio no 
acompanhamento 
dos processos dos 
Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos (PPCs) 

P Suporte 
administrativo à 
Coordenação de 
Projetos e 
Acompanhamento 
Curricular (CPAC) 
 

Fevereiro, 
Março e  
Abril/2021 

 

9º Auxílio, quando 
necessário, nas 
atividades do 
Censo da 
Educação Superior 

A Dar suporte à 
equipe que 
acompanha o 
Censo da 
Educação 
Superior, quando 
necessário 
 

Quando 
solicitado, 
nos meses de 
Fevereiro, 
Março e  
Abril/2021 
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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: PROGRAD 

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  Nasário Gomes Neto 

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 Projetos e Acompanhamento Curricular - CPAC 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Morais Teles 

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 (não há afastamentos previstos no 
período indicado) Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença (não há licenças previstas no período 
indicado) Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
(não férias previstas no período 
indicado) 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 Censo Superior - 
Verificação e avaliação 
das etapas estabelecidas 
no cronograma do INEP, 
para a coleta de dados 
do Censo da Educação 
Superior, ano de 
referência 2020. 

A 

Elaboração de 
cronograma 
interno de ações 
para a coleta de 
dados para o Censo 
Superior. 

Até 
31/03/2021  
(2 meses) 

Essa atividade 
prossegue nos 
meses 
subsequentes, 
embora com outras 
metas, de 
conformidade com 
o cronograma do 
INEP 

2º Censo Superior - 
Conferência dos dados 
dos cursos constantes 
no sistema e-MEC e 
Censup; Verificar 
atualização de 
vinculação de cursos 

A 

Ajustar dados para 
padronização de 
informações entre 
os dois sistemas;  
 

Até 
01/03/2021 
(1 mês) 
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novos ao BI respectivo; 
Realizar conferência no 
e-MEC de dados dos 
cursos que impactam no 
cálculo do aluno 
equivalente; Solicitar 
carga de dados do e-
MEC para o Censup (se 
necessário) 

3º Censo Superior - Definir 
e coletar os dados para 
cadastro de todos os 
Auxiliares Institucionais 
no novo sistema 
Censup; 

A 

Cadastrar todos 
Auxiliares 
Institucionais no 
novo sistema 
Censup 

Até 
31/03/2021  
(2 meses) 

 

4º Censo Superior - 
Mapeamento prévio de 
possíveis inconsistências 
entre dados do SIGAA e 
novo Censup, referentes 
ao semestre 2020.1. 

A 

Identificar e 
solicitar correção 
de possíveis 
inconsistências 
encontradas 

Até 
31/03/2021 
(2 meses) 

 

5º Processos e-MEC nºs 
202031661, 20230191 e 
202030190  - Renovação 
de reconhecimento de 
cursos 

A 

Verificar 
preenchimento 
pelas coordenações 
respectivas, prestar 
orientações 
necessárias e 
realizar 
cadastramento de 
informações 
necessárias para 
protocolo no prazo. 

Até 
01/03/2021 
(1 mês) 

 

6º Painel de Regulação – 
Atualização do Painel de 
Regulação 

A 

Manter o Painel de 
Regulação de 
cursos de 
graduação da 
Unilab 
devidamente 
atualizado 

Até 
30/04/2021 
(3 meses) 

 

7º Participação nos 
treinamentos on-line do 
Censo. 

A 

Capacitação para 
operacionalização 
do novo sistema 
Censup. 

Até 
30/04/2021 
(3 meses) 

 

8º Encaminhamento às 
unidades competentes, 
dos formulários para 
coleta interna de 
informações para o 
Censo da Educação 
Superior. 

A 

Solicitar todas as 
informações 
necessárias não 
disponíveis em 
sistemas de 
informação, de 
conformidade com 
os leiautes do novo 
Censup. 

Até 
30/04/2021 
(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 12/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Graduação 

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  José Veríssimo do Nascimento Filho 

Cargo efetivo Pedagogo 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 Projetos e Acompanhamento Curricular 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Moraes Teles 

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 

Acompanhamento 
Pedagógico dos 
monitores do 
Programa de Bolsa 
de Monitoria (PBM) 

A 

Ampliar os 
canais de 
atendimento aos 
monitores 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

2º 

Emissão de 
declarações do 
Programa de Bolsa 
de Monitoria 

P 

Reduzir o tempo 
de emissão para 
até 2 dias 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

3º 

Consolidação do 
resultado do edital 
03/2021 da 
Monitoria 

A 

Atingir 100% de 
ocupação das 
vagas 
remuneradas 

01/02/2021 à 
15/02/2021 
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4º 

Providências para 
reunião com 
monitores do PBM 

A 

Emitir convite 
aos monitores 
com 
antecedência 
mínima de 48 
horas 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

5º 

Pesquisa técnica 
visando 
implementação do 
Módulo de Monitoria 
do  SIGAA  

A 

Redigir 
documentação 
técnica da 
proposta de 
implementação 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

6º 
Racionalizar os  
instrumentais de 
avaliação do PBM 

A 
Rever todos 
instrumentais do 
PBM 

01/02/2021 à 
30/03/2021 

 

7º 

Acompanhamento 
mensal de 
frequências e 
relatórios do PBM 

A 

Reduzir o tempo 
de feedback aos 
monitores e 
orientadores em 
3 dias úteis 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

8º 

Enviar à Prograd 
solicitação de 
providências para 
pedido de empenho 
referente ao 
pagamento das 
bolsas de Monitoria  
PMB – Edital 
03/2021 

A 

Reduzir 
inconsistência 
nos dados 
disponibilizados 
para geração do 
empenho 

01/02/2021 à 
03/02/2021 

 

9º 

Elaboração da folha 
de pagamento do 
edital 03/2021 do 
PBM 

A 

Consolidação da 
folha de 
pagamento em  
d-1 do  prazo 
limite estipulado 
pela Proad 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

10º 

Participação das 
reuniões do Comitê 
Local de 
Acompanhamento e 
Avaliação (CLAA) do 
Programa de 
Educação Tutorial 
(PET) 
 

A 

Aumentar a 
carga horária de 
preparação para 
participar das 
reuniões do 
CLAA 

01/02/2021 à 
30/04/2021 
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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 Graduação 

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  Vitória Ramos de Sousa 

Cargo efetivo Técnica em Assuntos Educacionais 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 Projetos e Acompanhamento Curricular 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Solange Maria Moraes Teles 

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 

Acompanhamento 
das solicitações de 
Revalidação de 
Diplomas na 
Plataforma Carolina 
Bori 

A 

Reduzir o tempo 
de feedback aos 
solicitantes 01/02/2021 à 

30/04/2021 

 

2º 

Fazer a pré-análise 
dos documentos das 
solicitações de 
Revalidação de 
Diplomas na 
Plataforma Carolina 
Bori 

A 

Reduzir o tempo 
de análise dos 
documentos 

01/02/2021 à 
30/04/2021 
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3º 

Acompanhamento 
Pedagógico dos 
monitores do 
Programa de Bolsa 
de Monitoria (PBM) 

A 

Ampliar os 
canais de 
atendimento aos 
monitores 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

4º 

Emissão de 
declarações do 
Programa de Bolsa 
de Monitoria 

P 

Reduzir o tempo 
de emissão para 
até 2 dias 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

5º 

Consolidação do 
resultado do edital 
03/2021 da 
Monitoria 

A 

Atingir 100% de 
ocupação das 
vagas 
remuneradas 

01/02/2021 à 
15/02/2021 

 

6º 

Providências para 
reunião com 
monitores do PBM 

A 

Emitir convite 
aos monitores 
com 
antecedência 
mínima de 48 
horas 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

7º 

Pesquisa técnica 
visando 
implementação do 
Módulo de Monitoria 
do  SIGAA  

A 

Redigir 
documentação 
técnica da 
proposta de 
implementação 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

8º 
Racionalizar os  
instrumentais de 
avaliação do PBM 

A 
Rever todos 
instrumentais do 
PBM 

01/02/2021 à 
30/03/2021 

 

9º 

Acompanhamento 
mensal de 
frequências e 
relatórios do PBM 

A 

Reduzir o tempo 
de feedback aos 
monitores e 
orientadores em 
3 dias úteis 

01/02/2021 à 
30/04/2021 

 

10º 

Enviar à Prograd 
solicitação de 
providências para 
pedido de empenho 
referente ao 
pagamento das 
bolsas de Monitoria  
PMB – Edital 
03/2021 . 

A 

Reduzir 
inconsistência 
nos dados 
disponibilizados 
para geração do 
empenho 

01/02/2021 à 
03/02/2021 

 

11º 

Elaboração da folha 
de pagamento do 
edital 03/2021 do 
PBM 

A 

Consolidação da 
folha de 
pagamento em  
d-1 do  prazo 
limite estipulado 
pela Proad 

01/02/2021 à 
30/04/2021 
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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: PROGRAD  

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  Fábio Paulino de Oliveira 

Cargo efetivo Técnico em Assuntos Educacionais Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade CRCA – Coordenação de Registro e Controle Acadêmico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Geranilde Costa e Silva 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 ( X )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X ) 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   
Análise e resolução 

dos problemas 
contidos nos 

e-mails 
enviados ao e-mail 

institucional do 
servidor referente a 
questões diversas de 
controle acadêmico. 

 
 
 
 
 

A 

Analisar e responder 
aos e-mail que nos 

chegam advindos de 
todas as coordenações 
de curso de graduação 
e pós-graduação assim 

como de setores 
administrativos. 

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 
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2º Orientação de 
discentes e docentes 
sobre dúvidas gerais 
a acerca dos diversos 

procedimentos 
acadêmicos sob a 

responsabilidade do 
setor. 

  

A 

Dirimir e responder às 
dúvidas de discentes e 
docentes, enviadas por 
e-mail, referentes aos 

procedimentos 
acadêmicos executados 

pela CRCA. ( 

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 

3º Análise de 
comportamentos 

não esperados 
acerca da 

apresentação das 
informações 

acadêmicos no 
sistema acadêmico e 

nos documentos 
acadêmicos 
estudantis e 

decentes.  
 

A e P 

Analisar e resolver os 
problemas referentes 

ao perfeito 
funcionamento e 

apresentação dos dados 
acadêmicos de 

discentes e docentes 
nos sistema acadêmico 
enviados via e-mail e 

processo. 

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 

4º Participar de 
reuniões de 
articulação e 

planejamento de 
atividades 

conjuntamente aos 
diversos setores da 

universidade. 

A 

Planejar conjuntamente 
ações de para a 

otimização do serviço 
prestado pelo setor.  

Três meses 

O período 
corresponde à 

três meses 
porque o fluxo 
de chegada de 
e-mail é diário 

e, portanto, não 
cessa. 
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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: PROGRAD 
 

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 Afra Sampaio Gomes   

  Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

  Ocupante de CD ou CD-2 (  ) CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (  ) FG-2 (  ) FG-3 (  )  

  FG Não ocupante ( x)   

  Unidade CRCA – Coordenação de Registro e Controle Acadêmico  

   DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

  Nome Fábio Paulino de Oliveira   

  Ocupante de CD ou CD-2( ) CD-3( )CD-4( )FG-1(X)FG-2( )FG-3( )  

  FG    

   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   Início: ____/_____/______ 
 

ausências previstas 
 

Período 

 
 

  
 

em Lei  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. 

  Natureza  
Período para 

 
 

Ordem de 
 da Meta de 

 
 

Atividade atingimento Observação  

prioridade atividade desempenho  

 da meta 
 

 

     
 

      
 

1º Análise e Resposta aos     
 

 e-mails enviados ao     
 

 setor e ao da própria  
Reduzir o tempo 

  
 

 servidora, referentes às 
   

 

  de análise da 
  

 

 solicitações de Regime 
   

 

  documentação e 
  

 

 Especial,Colações 
   

 

  resposta aos 
  

 

 regulares e especiais,    
 

  pedidos dos 
  

 

 Diplomas e Certidões de 
   

 

 A alunos de 48h Dois mêses 
 

 

 conclusão de curso,  
 

  para 24h e assim 
  

 

 declarações diversas no 
   

 

  melhorar a 
  

 

 Ceará e Bahia.    
 

  qualidade do 
  

 

     
 

   atendimento   
 

   prestado.   
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2º Abertura , análise e  
Realizar a análise 

  
 

 encaminhamento dos 
   

 

  e 
  

 

 processos de Regime 
   

 

 P Encaminhamento Imediato 
 

 

 Especial via SEI .  
 

  dos processos 
  

 

     
 

   em 48 hrs.   
 

      
 

3º   Cumprir o   
 

   período de   
 

 Análise dos processos  análise e   
 

 de solicitação de 
P 

conclusão dos 
Imediato 

 
 

 Colação Regular e processos 
 

 

    
 

 Especial via SEI.  conforme   
 

   calendário   
 

   estabelecido.   
 

4º      
 

  A    
 

 Elaboração de atas  Cumprir o   
 

 e suporte aos  Calendário Imediato  
 

 formandos.  estabelecido.   
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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: PROGRAD  

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  Selma Cruz Lima 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 30h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade CRCA – Coordenação de Regisro e Controle Acadêmico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Fábio Paulino de Oliveira 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

despachos dos 
Processos 
Enviados à 

Coordenação de 
Registro e 
Controle 

Acadêmico via 
SEI. 

 
 
 
 
 

P 

Reduzir o 
tempo de 
análise da 

documentação 
e resposta aos 

pedidos dos 
alunos de 24h 

para 12. 

Um mês  

2º Análise dos 
processos de 

P 
Reduzir o 

período de 
Um mês  
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Aproveitamentos 
de Graduação, 
Lato Sensu e 

Stricto Sensu via 
SEI. 

 
  

análise e 
conclusão dos 
processos de 

45 para 30 
dias. 

3º 
Análise dos 

processos de 
Implantação de 

Histórico, 
Graduação IEAD 

via SEI. 

P 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos de 

45 para 30 
dias. 

Um mês  

4º Orientação 
dos 

Coordenadores 
do Curso 
via e-mail 
acerca de 

dúvidas diversas  
reportadas ao 

Aproveitamento 
ou Implantação 

de Histórico. 

A 

Reduzir o 
tempo de 

resposta aos 
alunos de 48h 
para 24h, bem 

como 
melhorar a 

qualidade do 
atendimento 

prestado. 

Um mês  
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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: _______PROGRAD________________ 
 

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 RENATA AGUIAR NUNES    

 Cargo efetivo TÉCNICO EM ASSUNTOS  Carga horária semanal 40 HORAS 

  EDUCACIONAIS    

 Ocupante de CD ou CD-2 (  ) CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (  ) FG-2 (  ) FG-3 (  )  

 FG Não ocupante ( X )    

 Unidade CRCA    

  DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

 Nome FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA  

 Ocupante de CD ou CD-2 (  ) CD-3 (  ) CD-4 ( )FG-1( X)FG-2( )FG-3( )  

 FG      
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   Início: ____/_____/______ 
 

ausências previstas 
 

Período 

 
 

  
 

em Lei  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 

 Natureza da 
Meta de 

Período para  
 

 Atividade atividade atingimento Observação  

 prioridade desempenho  

   da meta 
 

 

      
 

1º  Triagem dos A Encaminhar as Diário O período de 
 

  e-mails  mensagens  atingimento da 
 

  enviados à  enviadas ao  meta é diário, 
 

  CRCA.  email da CRCA  tendo em vista à 
 

    para os  quantidade de e- 
 

    respectivos  mails e de 
 

    setores da  demandas que 
 

    coordenação .  surgem, todos os 
 

2º  Orientação A Responder às Diário dias, relativas aos 
 

  de discentes  dúvidas de  processos 
 

  e docentes  discentes e  executados pelo 
 

  acerca de  docentes,  órgão. 
 

  dúvidas  enviadas por e-   
 

  reportadas à  mail, relativas   
 

  coordenação.  aos processos   
 

    desempenhados   
 

    pela CRCA,   
 

Documento Renata Aguiar Nunes (0237033)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 55



 

   como   

   cancelamento,   

   trancamento,   

   Regime   

   Especial,   

   matrícula etc.   

3º Resolução de A e P Analisar e 1 semana  

 problemas  solucionar os   

 apresentados  problemas   

 por discentes  apresentados   

 e docentes.  por discentes e   

   docentes   

   referentes a   

   operações no   

   sistema   

   acadêmico,   

   como   

   verificação e   

   correção de   

   históricos,   

   criação ou   

   exclusão de   

   turmas fora do   

   prazo etc.   

4º Atendimento A e P Atender às 15 dias  

 de demandas  demandas de   

 apresentadas  ofícios enviados   

 pela chefia  à CRCA pelas   

 imediata.  coordenações   

   de curso com   

   solicitações de   

   execução   

   dentro do   

   sistema   

   acadêmico,   

   como cadastro   

   de discentes,   

   correção de   

   notas, alteração   

   de turmas etc.   

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13       

Documento Renata Aguiar Nunes (0237033)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 56



ANEXO I 

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

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

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  Emanuel Kleber Porto Soares 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade SRA – Serviço de Registro Acadêmico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Fábio Paulino de Oliveira 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

e-mails 
enviados ao 

registro 
acadêmico e 

ao do 
próprio 

servidor, 
referentes às 
solicitações 

de diplomas. 
 
 
 
 
 

A 

Reduzir o 
tempo de 
análise da 

documentação 
e resposta aos 

pedidos dos 
alunos de 72h 

para 48h. 

Um mês  
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2º Análise dos 
processos de 

registro e 
expedição de 
diplomas de 
graduação e 
mestrado via 
SEI e SIGAA. 

 
  

P 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos de 

60 para 30 
dias. 

Dois meses  

3º Análise dos 
processos de 

registro e 
expedição de 
certificados 
lato sensu 
via SEI e 
SIGAA. 

P 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos de 

90 para 60 
dias. 

Dois meses  

4º 
Orientação 

de discentes 
via e-mail 
acerca de 
dúvidas 
diversas  

reportadas 
ao Registro 
Acadêmico. 

A 

Reduzir o 
tempo de 

resposta aos 
alunos de 48h 
para 24h, bem 

como 
melhorar a 

qualidade do 
atendimento 

prestado. 

Um mês  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Processo nº 23282.001549/2021-31

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

FAVORÁVEL
2 - Os Planos de Trabalho Individual validados neste processo

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
05/02/2021, às 07:06, 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 0237308 e o código CRC 72BC3DCC.
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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
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