
ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021  Unidade: PROGRAD  

Nome do servidor:  GERANILDE COSTA E SILVA 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 
indicado 

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

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

01 Responder em 
tempo hábil os 
Processo portados 
no SEI 

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

Cumprimento do horário de 
trabalho 
Compromisso com  a  agenda 
institucional da Prograd 
 

 

02 Cumprir agenda da 
Prograd com a  
reitoria 

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

Compromisso com as ações que 
cabem à Prograd de forma 
individual e coletiva 
 
Compromisso com  a  agenda 
institucional da Prograd 
 

 

03 Cumprir agenda da 
Prograd e as demais 
pró-reitorias 

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

Compromisso com as ações que 
cabem à Prograd 
 
Compromisso com  a  agenda 
institucional da Prograd 

 
Compromisso com as ações 
institucionais que cabem à 
Prograd de forma   coletiva 

 

04 Realização de 
reuniões com os 
Institutos e 
Coordenações de 

 ( x  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 

Compromisso com as ações 
institucionais que cabem à 
Prograd de forma   coletiva 
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curso sobre as 
demandas  

atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

05  Cumprimento da 
Agenda da Prograd –
junto á Câmara de 
Graduação -
Lançamentos dos 
Editais – entradas de 
alunos.  

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

Compromisso com as ações 
institucionais que cabem à 
Prograd de forma individual e 
coletiva 

 

06 Cumprimento da 
Agenda da Prograd –
junto á Câmara de 
Graduação -
Lançamentos dos 
Editais – entradas de 
alunos. 

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

Compromisso com as ações 
institucionais que cabem à 
Prograd de forma individual e 
coletiva 

 

07 Participação da 
Prograd junto à 
agendas externas  

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

Compromisso com as ações 
institucionais que cabem à 
Prograd de forma individual e 
coletiva 

 

08 Realização de 
reuniões com os 
estudantes - 

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

Compromisso com as ações 
institucionais que cabem à 
Prograd de forma individual e 
coletiva 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 
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Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021  Unidade: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Nome do servidor: MILENA SILVA FREIRE 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 
indicado 

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

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

1º Gestão, execução 
e 
encaminhamentos 
de processos na 
plataforma SEI. 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

 

2º Acompanhamento 
de email 
institucional da 
Prograd e da 
câmara de 
graduação 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

 

3º Suporte, 
acompanhamento 
e elaboração das 
atas de reuniões 
da Câmara de 
Graduação 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

 

Relatório de Avaliação - Milena Silva Freire (0278863)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 4



4º Administração da 
Agenda da 
Prograd e Câmara 
de Graduação 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

 

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 

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

Possibilidades eficiente 
de comunicação, 
disponibilizadas pela 
instituição, através do 
Google Meet, Gtalk e E-
mail institucional. 

 
 

6º Elaboração e 
acompanhamento 
de documentos 
diversos da 
Prograd (atas, 
ofícios, portarias, 
despachos...) 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação como o SEI 
que facilita o bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 Unidade PROGRAD 

Nome da chefia imediata GERANILDE COSTA E SILVA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora   tem   desenvolvido   suas    ações    laborais    com    presteza    e    competência. 
 
 
Atenciosamente, 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Graduação  

Nome do servidor: GEORGIA CAMILA MUNIZ FONSECA 

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

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

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

Ordem de 
prioridade Atividade Meta Resultado 

Fatores fundamentais 
que direcionaram para o 

resultado indicado 

Caso a meta não tenha 
sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º  
 

 
Fazer 

acompanhament

o de e-mails 

institucionais 

(funcional 

próprio e da 

Prograd), e de 

mensagens via 

direct das redes 

sociais da 

Prograd. 

 

Responder 
prontamente 
os e-mails e 
mensagens, 
de acordo 
com a 
demanda. 

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

- Adequada e  
pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das 
atividades de 
expediente. 
 
 

 

2º  
 

 
Demandas de 

análises e 

providências 

relativas a 

processos de 

 
Atendimento 

imediato da 

demanda 

com auxílio 

do sistema 

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

- Adequada e  
pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das 
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colação de grau 

especial e regular 

(virtual ou 

presencial). 

 

SEI. 

 

atividades de 
expediente. 

3º  
 

Demandas de 
análise e emissão 
de despacho em 
processos SEI 
relativos a 
Homologações 
de 1ª e 2ª vias de 
diplomas.  
 

Atendimento 
imediato da 
demanda 
com auxílio 
do Sistema 
SEI. 
 

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

- Adequada e  
pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das 
atividades de 
expediente. 

 

4º  
 

Processos SEI de 
solicitação de 
informações de 
acordo com a Lei 
de Acesso à 
Informação (LAI) 
e encaminhadas 
através da 
Ouvidoria. 
 

Reduzir o 

prazo de 

atendimento 

da demanda 

de 5 dias 

úteis 

(estabelecido 

pela 

Ouvidoria) 

para 4 dias 

úteis. 

 

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

- Adequada e  
pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das 
atividades de 
expediente. 

 

5º  
 

Demandas de 

análise de 

requerimento de 

incentivo à 

qualificação, e 

emissão de 

parecer em 

processo SEI. 

 

Atendimento 

imediato da 

demanda 

com auxílio 

do Sistema 

SEI. 

 

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

- A disponibilidade 
de ferramentas de 
edição de sites que 
agilizaram as 
publicações 
realizadas dentro do 
prazo solicitado 
atendendo o 
cronograma 
previstos nos editais 
publicados  e de 
outros tipos de 
publicações. 

 

6º Suporte, 
acompanhament
o e elaboração 
das atas de 
reuniões da 
Câmara de 
Graduação, e 
demais 

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

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

- Adequada e  
pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das 

Houve substituição 
da chefe de 
secretaria da 
Prograd, durante 
licença capacitação 
da titular da função 
(05/04 a 
04/05/2021).  
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atribuições da 
chefe de 
secretaria da 
Prograd. 

feito). atividades de 
expediente. 

Entretanto, não 
houve reuniões da 
Câmara de 
Graduação durante 
este período. 

 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 Unidade Pró-Reitoria de Graduação  

Nome da chefia imediata GERANILDE  COSTA E SILVA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

A servidora cumpriu suas atividades laborais com empenho, presteza e competência. 

 

Relatório de Avaliação - Georgia Camila Muniz Fonseca (0278866)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 9



ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 04/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Graduação  

Nome do servidor: EDGAR SOARES DOS SANTOS 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever 

resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso 

não seja cumprida. 

 

Observação: 

Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar 

expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 

repartição (Lei nº 8.112/1990). 

 

Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridad

e 
Atividade Meta Resultado 

Fatores 

fundamentais que 
direcionaram para 

o resultado 

indicado 

Caso a meta não tenha sido 

cumprida, descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a meta 

seja alcançada. 
1º  

 

 

 

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)  

 

Responder 

prontamente 

os e-mails de 

acordo com a 

demanda  

 

(  x ) Meta 

atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora do 

prazo. 
(   ) Meta não 

atendida. 

- Adequada e  

pronta 

disponibilizaçã

o pela 

instituição de 

ferramentas de 

comunicação 

de modo a 

facilitar ao bom 

andamento das 

atividades de 

expediente. 

 

 

 

2º  

 

 

 

 

 

( x ) Meta 

atendida no 
prazo. 

-Adequada e  

pronta 

disponibilizaçã
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Fazer 

documentos 

diversos ( ofícios 

declarações, atas 

, etc.)  

 

Atendimento 

imediato da 

demanda 

com auxílio 

do sistema 

SEI 

 

(   ) Meta 

atendida fora do 

prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

o pela 

instituição de 

sistemas 

informacionais 

como sistema 

SEI para 

elaboração de 

documentos 

solicitados 

dentro do 

prazo 

requerido. 

3º  

 

Elaboração de 

relatórios 

relativos ao 

acompanhament

o dos programas 

Capes Pibid e 

Residência 

Pedagógica e 

LIFE)  

 

Atendimento 

imediato ou 

de acordo 

com o prazo 

dado pela 

chefia para 

devolução da 

demanda  

 

(   ) Meta 

atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora do 

prazo. 
( x ) Meta não 

atendida. 

 Não houve requisição 

de relatórios pelos 

programas da Capes Pibi 

d e RP nesse período. 

4º  

 

Auxílio e registro 

em ata de 

reuniões  

 

 

 

Atendimento 

imediato ou 

de acordo 

com o prazo 

dado pela 

chefia (de 

acordo com o 

agendamento 

feito) 

 

( x ) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora do 

prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

- A correta e 

pronta 

disponibilizaçã

o de 

ferramentas de   

uso em 

registros de 

reuniões 

(agenda 

google, google 

meet, editor de 

texto, e-mail), 

além da rede 

de conexão da 

instituição no 

uso 

ferramentas 

que  

viabilizaram as 

reuniões 

virtuais. 

 

5º  

 

 

 

Manutenção do 

site da Prograd e 

outros portais e 

 

 

Atendimento 

imediato ou 

de acordo 

com o prazo 

( x ) Meta 

atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora do 

prazo. 
(   ) Meta não 

atendida. 

- A 

disponibilidade 

de ferramentas 

de edição de 

sites que 

agilizaram as 

publicações 
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redes sociais da 

Pró-reitoria  

 

dado pela 

chefia (de 

acordo com o 

agendamento 

feito) 

 

realizadas 

dentro do 

prazo solicitado 

atendendo o 

cronograma 

previstos nos 

editais 

publicados  e 

de outros tipos 

de publicações. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade Pró-Reitoria de Graduação  

Nome da chefia imediata GERANILDE  COSTA E SILVA 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 

definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 

ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 

do desempenho das atividades. 

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 

usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 

 

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 

repartição (Lei nº 8.112/1990). 

   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O servidor tem cumprido suas atribuições laborais  com presteza, eficiência e responsabilidade.  

 

Atenciosamente,  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº  05/2021  Unidade: PROGRAD  

Nome do servidor: ALISSON SARAIVA 
BEZERRA PINHEIRO 

 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º Atendimento a 
demandas de 
editais e criação 
de formulários 
eletrônicos 

Publicação de 
editais e 
formulários no 
site da Prograd 

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

Todas as demandas de 
criação de formulários 
eletrônicos para os editais 
da Prograd foram 
atendidos e publicados no 
site, assim como a 
divulgação dos mesmos. 

 

2º Atendimento a 
demandas de 
publicação no 
site da Prograd 

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

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

Todas as demandas 
solicitadas pelas 
coordenações e gabinete 
da Prograd foram 
atendidas e publico no 
site/instagram da prograd, 
assim como também as 
lives que foram realizadas 
no canal do youtube da 
prograd. 

 

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

Atualização do 
sistema Sisure 
com as novas 
funcionalidades 

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

Todos os erros e 
novas 
funcionalidades 
foram desenvolvidos 
dentro do prazo no 
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sisure (   ) Meta 
não 
atendida. 

sistema sisure, de 
acordo com as 
demandas da COEGS. 

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

Apoio técnico de 
TI nos processos 
seletivos em 
andamento da 
Prograd 

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

Foi prestado todo o 
apoio de T.I 
necessário nos 
processos seletivos 
da Prograd. 

 

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

Produção de 
parecer técnico 

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

Foi prestado todo o 
apoio técnico de T.I 
para tomada de 
decisão da Prograd 
no que tange a 
assuntos de T.I 

 

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

Desenvolvimento 
de novas páginas 
no site da 
Prograd 

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

Foi construído um 
novo site da Prograd 
neste período. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O servidor    cumpriu    suas   atividades    laborais   com   competência   e  presteza. 
 
 
Atenciosamente, 

 

Relatório de Avaliação - Alisson Saraiva Bezerra Pinheiro (0278869)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 16



ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021  Unidade: COEGS/PROGRAD 

Nome do servidor: Romulo Amancio Bastos Oliveira 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 

Fatores 
fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido 

cumprida, descreva 
o que é 

considerado, na sua 
percepção, para que 

a meta seja 
alcançada. 

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

Preencher todos os 
itens referentes à 
adesão ao SISU. 

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

Atenção aos prazos e 
cuidado no 
preenchimento das 
informações 

 

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

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

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

Necessária atenção, 
organização e 
planejamento de 
datas. 

 

3º Executar todos os 
procedimentos 
relativos aos editais 
desde as inscrições até 
a divulgação dos 

Operacionalizar as 
inscrições, 
classificação e 
resultados finais. 

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

Agilidade, atenção, 
domínio de 
ferramentas de 
edição de texto são 
fundamentais para a 
realização deste 
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resultados. prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

procedimento.  

4º Acompanhar 
diariamente o e-mail 
coegs@unilab.edu.br, 
com vistas a responder 
perguntas e sanar 
dúvidas, prestar 
encaminhamentos, 
resolver demandas da 
coordenação e solicitar 
informações. 

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

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

Acompanhamento 
diário do e-mail 
aproxima o setor do 
público-alvo 

 

5º Acompanhar 
diariamente o SEI 
referente à 
coordenação (coegs). 

Manter atualizado os 
processos e 
encaminhamentos do 
SEI.  

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

Acompanhamento 
frequente do SEI 
viabiliza a 
comunicação interna 
de forma célere. 

 

6º Elaborar o 
planejamento dos 
editais de ingresso em 
2020.2 e do SISU 
2021.1. 

Elaboração do 
calendário dos editais. 

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

Organização de dats 
dentro do semestre 
e organização de 
acordo com a 
particularidade de 
cada edital. 

 

7º Atualizar e manter 
funcionando o sistema 
online de pré-
matrícula, juntamente 
com a TI da PROGRAD.  

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

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

Acompanhamento a 
todo instante 
durante os períodos 
de pré-matrícula 
para manter o 
sistema funcionando. 
Necessário cuidado e 
agilidade. 

 

8º Realizar pré-matrícula. Realizar e auxiliar na 
supervisão das pré-
matrículas. 

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

Liderança, atenção e 
comunicação são 
fundamentais para o 
alcance da meta. 

 

9º Elaborar relatórios 
gerais da coordenação. 

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

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

Organização, 
interpretação e 
síntese das 
informações 
viabilizam o alcance 
das metas. 
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(   ) Meta 
não 
atendida. 

10º Manter contato com as 
coordenações em 
relação aos assuntos 
comuns.  

Manter uma 
comunicação 
constante e efetiva 
com as coordenações. 

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

Comunicação e 
clareza das 
informações. 
Realização de 
reuniões são 
importantes no 
alcance desta meta. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade PROGRAD 

Nome da chefia imediata Geranilde Costa e Silva 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O servidor tem evidenciado zelo, presteza e competência para o cumprimento de suas atividades laborais. 
 
Atenciosamente,  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021  Unidade: COEGS/PROGRAD 

Nome do servidor: Dante Barbosa Lima 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 

Fatores 
fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido 

cumprida, descreva 
o que é 

considerado, na sua 
percepção, para que 

a meta seja 
alcançada. 

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

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

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

Atenção ao prazo 
estipulado pelo 
SISUGESTAO. E 
cuidado no 
preenchimento das 
informações. 

 

2º Revisar minutas de 
editais de ingresso em 
2020.2 

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

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

Atenção na revisão. E 
sugestão de 
modificações. Tal 
procedimento 
resulta em um 
número baixo de 
aditivos por erros.  

 

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

Manter a 
comunicação com 
o público 
interessado nos 
editais. 

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

O acompanhamento 
diário do e-mail faz  
setor estabelecer um 
contato próximo com 
o público-alvo 
mesmo a distância 
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dúvidas, 
principalmente, 
referente à 
documentação. 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

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

Manter atualizado 
os processos e 
encaminhamentos 
do SEI.  

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

Acompanhamento 
diário do Sei permite 
que os processos 
sejam vistos e 
respondidos no 
tempo correto 

 

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

Revisar e auxiliar 
na elaboração do 
calendário dos 
editais. 

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

Colaboração e 
cooperatividade são 
fundamentais para 
realização desta 
atividade. 

 

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

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

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

Exige liderança e 
tomada de decisão 
frente aos desafios 
encontrados nesta 
atividade. 

 

7º Elaborar relatórios de 
pré-matriculados. 

Consolidar os 
dados de pré-
matriculados por 
edital 

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

Atividade realizada 
após as pré-
matrículas, demanda 
que exige atenção e 
organização. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade COEGS/PROGRAD 

Nome da chefia imediata Romulo Amâncio Bastos Oliveira 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Todas as atividades propostas para o servidor foram realizadas no tempo estipulado. O servidor 
demonstrou responsabilidade pelas metas e objetivos estabelecidos. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021  Unidade: PROGRAD/CPAC 

Nome do servidor: Solange Maria Morais Teles 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

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

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

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

Realização de reuniões 
remotas com grupo de 
trabalho. 

 

2ª Processos e-MEC 
nºs 202031661, 
20230191 e 
202030190  - 
Renovação de 
reconhecimento de 
cursos 

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

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

Disponibilidade dos 
coordenadores para 
inserção de informações e a 
criação de grupo de 
Whatsapp para dar mais 
rapidez nas tratativas 
envolvidas. 

 

3ª Acompanhar a 
gestão do Programa 
Pulsar 

Auxiliar as 
atividades do 
Programa 

(   ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Acompanhamento das 
atividades do programa por 
meio de reuniões. 
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Pulsar durante 
a execução e a 
vigência do 
Edital 02/2021 
para dar 
suporte 
administrativo 
e apoio 
pedagógico 
aos tutores do 
programa. 

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

 

  

4ª Acompanhamento 
do Programa de 
Bolsa de Monitoria 
(PBM) 

Melhorar e 
Ampliar os 
canais de 
atendimento 
aos monitores 

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

A presença de recursos 
tecnológicos no e-mail 
institucional, a exemplo do  
“Hangout” meat, whatsapp. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Nome da chefia imediata Geranilde da Costa e Silva 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora desempenhou com ética e competência as atribuições a ela atribuídas.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021  Unidade: Coordenação de Projetos e 
Acompanhamento Curricular - CPAC 

Nome do servidor: Maria de Fátima do Nascimento Rodrigues 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais 
que direcionaram para 

o resultado indicado 

Caso a meta 
não tenha sido 

cumprida, 
descreva o que 
é considerado, 

na sua 
percepção, 
para que a 
meta seja 
alcançada. 

1 Auxiliar na gestão 
do Programa Pulsar 

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 

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

- Acompanhamento 
das atividades do 
programa. 
- Supervisão. 
- Comunicação. 
- Orientação.  

 

2 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; 
 

Divulgar resultado e 
realizar convocação dos 
candidatos selecionados. 
 

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

- Acompanhamento 
das etapas do Edital 
02/2021/Prograd. 
- Planejamento. 
- Comunicação 
- Utilização de recursos 
tecnológicos. 
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3 Orientar, auxiliar e 
supervisionar, na 
elaboração de 
planilha para 
cadastro de dados 
dos tutores 
seniores e juniores 

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

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

- Recurso tecnológico 
adequado.. 
 

 

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

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

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

- Acompanhamento 
Pulsar. 
- Atendimento das 
demandas 
administrativas e 
pedagógicas em tempo 
hábil. 

 

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

 

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

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

- Acompanhamento do 
Cronograma do Edital 
02/2021/PROGRAD. 
- Recurso tecnológico 
adequado. 

 

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

Emitir declaração de 
participação quando 
solicitado 

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

- Acompanhamento do 
Programa Pulsar. 
- Recurso tecnológico 
adequado. 

 

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. 

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

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

- Consulta sistemática 
às normativas do 
Programa Pulsar. 
- Recurso tecnológico 
adequado. 
 
 

 

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

-  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. 

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

- Acompanhamento 
das etapas do processo 
de seleção do Edital 
02/2021. 
- Recurso tecnológico 
adequado. 

 

 

9º Reunião com os 
tutores do 
programa. 

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

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

- Acompanhamento do 
cronograma do Edital 
02/2021. 
- Apoio pedagógico. 
- Orientação 
- Comunicação. 
- Recurso tecnológico 
adequado. 

 

10 Planejar a 
configuração de 
apresentação das 

Definir a forma de 
apresentação das ações 
desenvolvidas pelos 

( X ) Meta atendida 
no prazo. 

- Acompanhamento do 
Programa Pulsar. 
-  Orientação. 
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atividades 
realizadas pelo 
Programa Pulsar na 
edição 02/2021. 

tutores no Programa 
Pulsar.  

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

- Apoio pedagógico. 
- Comunicação. 

 

11 Receber relatórios 
de Frequência 
Mensal do 
Programa Pulsar. 

Receber e supervisionar a 
entrega dos relatórios. 

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

- Acompanhamento do 
programa. 
- Supervião. 
- Comunicação. 
- Recurso tecnológico 
adequado. 

 

12º Elaborar Folha de 
Pagamento dos 
bolsistas do 
Programa Pulsar. 

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

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

- Acompanhamento do 
Programa Pulsar. 
- Recurso tecnológico 
adequado. 

 

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

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

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

- Recurso tecnológico 
adequado. 
- Comunicação.. 

 

14 Participar da 
subcomissão 
organizadora 
Encontro Pulsar na 
VII SEMUNI 

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

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

- Recurso tecnológico 
adequado. 
- Comunicação. 
-  Atendimento das 
demandas. 

 

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

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

 

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

- Acompanhamento 
das demandas. 
- Atendimento das 
demandas 

 

 Executar demanda 
CPAC  
Auxiliar no 
acompanhamento 
de processos dos 
PPC. 

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

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

- Acompanhamento 
das demandas. 
- Atendimento das 
demandas  

 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade Coordenação de Projetos e Acompanhamento 
Curricular - CPAC 

Nome da chefia imediata Solange Maria Morais Teles 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
Apesar do cenário de pandemia, a execução do plano de trabalho em tela foi bem-sucedido e alcançou a meta proposta. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021  Unidade: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) / 
Coordenação de Projetos e 

Acompanhamento Curricular (CPAC) 

Nome do servidor: Fabrine Ferreira de Noronha 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais 

que direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido 

cumprida, descreva 
o que é 

considerado, na 
sua percepção, 

para que a meta 
seja alcançada. 

1º Recebimento e 
consolidação em 
documento único, dos 
Resultados Finais dos 
cursos, referentes ao 
Processo Seletivo do 
Programa Pulsar (Edital 
PROGRAD 02/2021) 

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. 

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

Cumprimento de prazos 
estabelecidos; Acesso a 
documentos pertinentes 
 

 

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

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

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

Acesso a documentos 
pertinentes 
 

 

3º Recebimento, e 
consolidação de dados  
dos docentes indicados 
como Tutores Seniores - 

Encaminhamento  
de solicitação de 
Portaria para 
nomeação dos 

( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Acesso a documentos 
pertinentes 
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Edital 
02/2021/Prograd/Pulsar 

professores que 
atuarão como 
Tutores Seniores do 
Programa Pulsar. 

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

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

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

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

Acesso a documentos 
pertinentes 

 

 

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

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

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

Acesso a documentos 
pertinentes 
  

 

6º Auxílio no 
acompanhamento das 
atividades do Programa 
Pulsar 

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

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

Utilização do e-mail 
institucional; Utilização 
do sistema SEI; 
Comunicação com a 
equipe da 
DATPP/CPAC/PROGRAD 

 

7º Participação na 
subcomissão 
organizadora do 
Encontro do Programa 
Pulsar  na VII Semana 
Universitária 

Dar suporte à 
realização das 
atividades da VII 
Semana 
Universitária 
relacionadas ao 
Encontro do 
Programa Pulsar 

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

Acesso a documentos 
pertinentes; 
Comunicação com a 
equipe da organização 
geral da SEMUNI 
 

 

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

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

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

Acesso ao sistema SEI  

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

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

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

Acesso ao e-mail 
institucional; 
Comunicação com a 
equipe do Censo 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade CPAC/PROGRAD 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
Apesar do cenário de pandemia, a execução do plano de trabalho em tela foi bem-sucedido e alcançou a meta proposta. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 011/2021  Unidade: CPAC/PROGRAD 

Nome do servidor: NASÁRIO GOMES NETO 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1º 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. 

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

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: 
realização de reuniões 
remotas com grupo de 
trabalho. 

 

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

Ajustar dados para 
padronização de 
informações entre 
os dois sistemas;  
 

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: 
Informações disponíveis 
nos sistemas de 
referência.  
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necessário) 

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

Cadastrar todos 
Auxiliares 
Institucionais no 
novo sistema 
Censup 

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: Envio 
célere das informações 
pelos AIs envolvidos. 

 

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

Identificar e 
solicitar correção 
de possíveis 
inconsistências 
encontradas 

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: Apoio 
da TI e das unidades para 
onde foram solicitados os 
ajustes. 
Obs.: será necessário 
realizar os mesmos 
procedimentos para o 
semestre 20.2. 

 

5º Processos e-MEC nº 
202031661, 
20230191 e 
202030190  - 
Renovação de 
reconhecimento de 
cursos 

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

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: 
Disponibilidade dos 
coordenadores para 
inserção de informações e 
a criação de grupo de 
Whatsapp para dar mais 
rapidez nas tratativas 
envolvidas. 

 

6º Painel de Regulação 
– Atualização do 
Painel de Regulação 

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

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: 
Organização do tempo de 
trabalho para busca e 
atualização das 
informações. 
Obs.: é uma meta 
contínua e diária.  

 

7º Participação nos 
treinamentos on-
line do Censo. 

Capacitação para 
operacionalização 
do novo sistema 
Censup. 

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: a 
organização do tempo de 
trabalho foi fundamental 
para o cumprimento da 
meta no prazo devido. 

 

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

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

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

Meta atendida.  
Fator fundamental: Apoio 
da equipe de trabalho. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 011/2021 Unidade CPAC/PROGRAD 

Nome da chefia imediata Solange Maria Morais Teles 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
Apesar do cenário de pandemia, a execução do plano de trabalho em tela foi bem-sucedido e alcançou a meta proposta. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 12/2021  Unidade: Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular - Pró-Reitoria 

de Graduação 

Nome do servidor: José Veríssimo do Nascimento Filho 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores 

fundamentais que direcionaram para: 

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não seja cumprida. 

 

Observação: 

Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de 

terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades 

de comunicação com a equipe”... 

 

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

 

Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 

prioridade 
Atividade Meta Resultado 

Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 

indicado 

Caso a meta não tenha 

sido cumprida, descreva 

o que é considerado, na 

sua percepção, para que 

a meta seja alcançada. 

1º 
Acompanhamento 

Pedagógico dos 

monitores do 

Programa de Bolsa 

de Monitoria (PBM) 

Ampliar os 

canais de 

atendimento 

aos 

monitores 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(  ) Meta não 

atendida. 

A presença de recursos 

tecnológicos no e-mail 

institucional, a exemplo do  

“Hangout”. 

 

2º 
Emissão de 

declarações do 

Programa de Bolsa 

de Monitoria 

Reduzir o 

tempo de 

emissão para 

até 2 dias 

(   ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( x  ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

Declarações de edições 

recentes foram atendidas no 

prazo. No entanto, solicitação 

de declarações de edições 

antigas ocorre limitações de 

acesso aos documentos físicos, 

em decorrência do contexto da 
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atendida. pandemia. 

3º 
Consolidação do 

resultado do edital 

03/2021 da 

Monitoria  

Atingir 100% 

de ocupação 

das vagas 

remunerada

s 

( x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

A divulgação do edital nos 
canais de comunicação 

institucionais.  

 

 

4º 
Providências para 

reunião com 

monitores do PBM  

Emitir 

convite aos 

monitores 

com 

antecedênci

a mínima de 

48 horas 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

A utilização de aplicativos de 

mala direta para elaboração dos 

convites. 

 

5º 
Pesquisa técnica 

visando 

implementação do 

Módulo de Monitoria 

do SIGAA 

Redigir 

documentaç

ão técnica da 

proposta de 

implementaç

ão 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

A disponibilidade de 

documentação de outras IFES 

na Internet. 

 

6º 
Racionalizar os 

instrumentais de 

avaliação do PBM 

Rever todos 

instrumentai

s do PBM 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

O acúmulo de experiência de 

edições anteriores do 

programa. 

 

7º 
Acompanhamento 

mensal de 

frequências e 

relatórios do PBM 

 Reduzir o 

tempo de 

feedback aos 

monitores e 

orientadores 

em 3 dias 

úteis 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

A estabilidade da conexão de 

internet no home office. 
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8º 
Enviar à Prograd 

solicitação de 

providências para 

pedido de empenho 

referente ao 

pagamento das 

bolsas de Monitoria 

PMB – Edital 

03/2021 

Reduzir 

inconsistênci

a nos dados 

disponibiliza

dos para 

geração do 

empenho 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

A consistência da base de 

dados, com o contato dos 

monitores, disponível no 

Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas. 

 

9º 
Elaboração da folha 

de pagamento do 

edital 03/2021 do 

PBM  

Consolidaçã

o da folha de 

pagamento 

em d-1 do 

prazo limite 

estipulado 

pela Proad 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

A estabilidade da conexão de 

internet no home office. 

O incremento nas solicitações 

das frequências através de e-

mail alertando os prazos de 

entrega. 

 

10º 
Participação das 

reuniões do Comitê 

Local de 

Acompanhamento e 

Avaliação (CLAA) do 

Programa de 

Educação Tutorial 

(PET) 

Aumentar a 

carga horária 

de 

preparação 

para 

participar 

das reuniões 

do CLAA 

( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

A reestruturação da agenda de 

trabalho mediante otimização 

do tempo destinado a outras 

ações.  

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº __12__/2021 Unidade CPAC 

Nome da chefia imediata Solange Maria Morais Teles 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, definindo-o em uma das três 

avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A ideia é que o servidor 

possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua do desempenho das atividades. 

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a 

individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá usar expressões como “por motivos pessoais”, 

“por dificuldades de comunicação com a equipe”... 

 

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

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Apesar do cenário de pandemia, a execução do plano de trabalho em tela foi bem-sucedido e alcançou a meta proposta. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021  Unidade: CPAC/PROGRAD 

Nome do servidor: Vitória Ramos de Sousa 

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º 
Acompanhamento 
das solicitações de 
Revalidação de 
Diplomas na 
Plataforma 
Carolina Bori 

Reduzir o 
tempo de 
feedback 
aos 
solicitantes 

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

Acesso frequente à 
Plataforma Carolina Bori 
para acompanhamento das 
solicitações e para aprender 
a utilizar as funcionalidades 
do ambiente. 

 

2º 
Fazer a pré-análise 
dos documentos 
das solicitações de 
Revalidação de 
Diplomas na 
Plataforma 
Carolina Bori 

Reduzir o 
tempo de 
análise dos 
documento
s 

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

Leitura das normativas 
referente à análise 
documental. 

 

3º 
Acompanhamento 
Pedagógico dos 
monitores do 
Programa de Bolsa 
de Monitoria 
(PBM) 

Ampliar os 
canais de 
atendiment
o aos 
monitores 

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

A presença de recursos 
tecnológicos no e-mail 
institucional, a exemplo do  
“Hangout”. 
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(  ) Meta 
não 
atendida. 

4º 
Emissão de 
declarações do 
Programa de Bolsa 
de Monitoria 

Reduzir o 
tempo de 
emissão 
para até 2 
dias 

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

Declarações de edições 
recentes foram atendidas 
no prazo. No entanto, 
solicitação de declarações 
de edições antigas ocorre 
limitações de acesso aos 
documentos físicos, em 
decorrência do contexto da 
pandemia. 

 

5º 
Consolidação do 
resultado do edital 
03/2021 da 
Monitoria  

Atingir 
100% de 
ocupação 
das vagas 
remunerad
as 

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

A divulgação do edital nos 
canais de comunicação 
institucionais.  

 

6º 
Providências para 
reunião com 
monitores do PBM  

Emitir 
convite aos 
monitores 
com 
antecedênc
ia mínima 
de 48 horas 

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

A utilização de aplicativos 
de mala direta para 
elaboração dos convites. 

 

7º 
Pesquisa técnica 
visando 
implementação do 
Módulo de 
Monitoria do 
SIGAA 

Redigir 
documenta
ção técnica 
da 
proposta 
de 
implement
ação 

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

A disponibilidade de 
documentação de outras 
IFES na Internet. 

 

8º 
Racionalizar os 
instrumentais de 
avaliação do PBM 

Rever 
todos 
instrument
ais do PBM 

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

O acúmulo de experiência 
de edições anteriores do 
programa. 
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atendida. 

9º 
Acompanhamento 
mensal de 
frequências e 
relatórios do PBM 

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

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

A estabilidade da conexão 
de internet no home office. 

 

10º 
Enviar à Prograd 
solicitação de 
providências para 
pedido de 
empenho 
referente ao 
pagamento das 
bolsas de 
Monitoria PMB – 
Edital 03/2021 

Reduzir 
inconsistên
cia nos 
dados 
disponibiliz
ados para 
geração do 
empenho 

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

A consistência da base de 
dados, com o contato dos 
monitores, disponível no 
Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades 
Acadêmicas. 

 

11º 
Elaboração da 
folha de 
pagamento do 
edital 03/2021 do 
PBM  

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

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

A estabilidade da conexão 
de internet no home office. 
O incremento nas 
solicitações das frequências 
através de e-mail alertando 
os prazos de entrega. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade CPAC/PROGRAD 

Nome da chefia imediata Solange Maria Morais Teles 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Apesar do cenário de pandemia, a execução do plano de trabalho em tela foi bem-sucedido e alcançou a meta proposta devido a 
um trabalho de equipe. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 14/2021  Unidade: CRCA/PROGRAD 

Nome do servidor: Fábio Paulino de Oliveira 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1º  Análise e 
resolução dos 

problemas 
contidos nos 

e-mails 
enviados ao e-

mail institucional 
do servidor 
referente a 
questões 

diversas de 
controle 

acadêmico. 
 

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. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade.  

 

2º Orientação de 

discentes e 

docentes sobre 

dúvidas gerais a 

acerca dos 

diversos 

procedimentos 

acadêmicos sob 

a 

responsabilidade 

do setor. 

 

Dirimir e 
responder às 
dúvidas de 
discentes e 
docentes, 

enviadas por e-
mail, referentes 

aos 
procedimentos 

acadêmicos 
executados 
pela CRCA. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade. 
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3º Análise de 
comportamentos 

não esperados 
acerca da 

apresentação 
das informações 
acadêmicos no 

sistema 
acadêmico e nos 

documentos 
acadêmicos 
estudantis e 

decentes.  
 

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. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade. 

 

4º Participar de 
reuniões de 
articulação e 

planejamento de 
atividades 

conjuntamente 
aos diversos 
setores da 

universidade. 

Planejar 
conjuntamente 
ações de para a 
otimização do 

serviço 
prestado pelo 

setor.  

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 14/2021 Unidade PROGRAD 

Nome da chefia imediata GERANILDE COSTA E SILVA  

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O servidor tem desenvolvido suas funções laborais  com ética e competência. 
 
 
Atenciosamente,  

 

Relatório de Avaliação - Fábio Paulino de Oliveira (0280161)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 47



 

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

Plano de Trabalho nº 15/2021  Unidade: PROGRAD/CRCA 

Nome do servidor: Afra Sampaio Gomes 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 

Fatores 
fundamentais 

que 
direcionaram 

para o resultado 
indicado 

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

1º  Análise e 
Resposta aos  
e-mails enviados 
ao setor e ao da 
própria servidora, 
referentes às 
solicitações de 
Regime Especial, 
Colações 
regulares e 
especiais, 
Diplomas de 
Graduação, 
Certificados de 
lato Sensu, 
Certidões de 
conclusão de 
curso, 
declarações 
diversas no Ceará 
e na Bahia. 
 

Reduzir o tempo 
de análise da 

documentação e 
resposta aos 
pedidos dos 

alunos de 48h 
para 24h e assim 

melhorar a 
qualidade do 
atendimento 

prestado 

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

Flexibilidade 
do horário de 
trabalho no 

regime 
remoto, 

aumentando 
o grau de 

eficiência na 
atividade.  

 

2º Abertura, análise 
e 
encaminhamento 
dos processos de 

Realizar a análise 
e 

Encaminhamento 

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

Flexibilidade 
do horário de 
trabalho no 

regime 
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Regime Especial 
via SEI . 

dos processos em 
48 hrs. 

(  ) Meta não 
atendida. 

remoto, 
aumentando 

o grau de 
eficiência na 

atividade. 

3º Análise dos 
processos de 
solicitação de 
Colação Regular e 
Especial via SEI. 

Cumprir o 
período de 
análise e 
conclusão dos 
processos 
conforme 
calendário 
estabelecido. 

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

Flexibilidade 
do horário de 
trabalho no 

regime 
remoto, 

aumentando 
o grau de 

eficiência na 
atividade. 

 

4º Elaboração de 
atas e suporte aos 
formandos. 

Cumprir o 
Calendário 
estabelecido. 

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

Flexibilidade 
do horário de 
trabalho no 

regime 
remoto, 

aumentando 
o grau de 

eficiência na 
atividade. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 15/2021 Unidade CRCA 

Nome da chefia imediata Fábio Paulino de Oliveira 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora apresentou comprometimento, dedicação, proatividade, superando as expectativas do setor.  
 

 

Relatório de Avaliação - Afra Sampaio Gomes (0280162)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 50



 

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

Plano de Trabalho nº 16/2021  Unidade: PROGRAD/CRCA 

Nome do servidor: Selma Cruz Lima 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1º  Análise dos 
despachos dos 
Processos 
Enviados à 
Coordenação de 
Registro e 
Controle 
Acadêmico via 
SEI. 

Reduzir o 
tempo de 
análise da 

documentação 
e resposta aos 

pedidos dos 
alunos de 24h 

para 12. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade.  

 

2º Análise dos 
processos de 
Aproveitamentos 
de Graduação, 
Lato Sensu e 
Stricto Sensu via 
SEI. 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos de 

45 para 30 
dias. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade. 

 

3º Análise dos 
processos de 

Implantação de 
Histórico, 

Graduação IEAD 
via SEI. 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos de 

45 para 30 
dias. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade. 

 

4º Orientação 
dos 

Coordenadores 

Reduzir o 
tempo de 

resposta aos 

( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
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do Curso 
via e-mail 
acerca de 

dúvidas diversas 
reportadas ao 

Aproveitamento 
ou Implantação 

de Histórico. 

alunos de 48h 
para 24h, bem 

como 
melhorar a 

qualidade do 
atendimento 

prestado. 

atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

aumentando o grau 
de eficiência na 

atividade. 

 

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

Plano de Trabalho nº 16/2021 Unidade CRCA 

Nome da chefia imediata Fábio Paulino de Oliveira 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

A servidora apresentou comprometimento, dedicação, proatividade, superando as expectativas do setor.  
 

 

Relatório de Avaliação - Selma Cruz Lima (0280163)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 52



 

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

Plano de Trabalho nº 17/2021  Unidade: PROGRAD/CRCA 

Nome do servidor: Renata Aguiar Nunes 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1º  Triagem dos 
e-mails 
enviados à 
CRCA. 

Encaminhar as 
mensagens 

enviadas ao e-
mail da CRCA 

para os 
respectivos 
setores da 

coordenação 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade.  

 

2º Orientação 
de discentes 
e docentes 
acerca de 
dúvidas 
reportadas à 
coordenação. 

Responder às 
dúvidas de 
discentes e 
docentes, 

enviadas por 
email, relativas 
aos processos 

desempenhados 
pela CRCA, 

como 
cancelamento, 
trancamento, 

Regime 
Especial, 

matrícula etc. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade. 

 

3º Resolução de 
problemas 

apresentados 
por discentes 

Analisar e 
solucionar os 

problemas 
apresentados 

( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 
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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. 

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

de eficiência na 
atividade. 

4º Atendimento 
de demandas 
apresentadas 

pela chefia 
imediata. 

Atender às 
demandas de 

ofícios enviados 
à CRCA pelas 
coordenações 
de curso com 

solicitações de 
execução 
dentro do 
sistema 

acadêmico, 
como cadastro 
de discentes, 
correção de 

notas, alteração 
de turmas etc. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho 
no regime remoto, 
aumentando o grau 

de eficiência na 
atividade. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 17/2021 Unidade CRCA 

Nome da chefia imediata Fábio Paulino de Oliveira 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora apresentou comprometimento, dedicação, proatividade, superando as expectativas do setor.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 18/2021  Unidade: CRCA 

Nome do servidor: Emanuel Kleber Porto Soares 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1º  Análise dos 
e-mails 

enviados ao 
registro 

acadêmico e ao 
do próprio 
servidor, 

referentes às 
solicitações de 

diplomas. 
 

Reduzir o 
tempo de 
análise da 

documentação 
e resposta aos 

pedidos dos 
alunos de 72h 

para 48h. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho no 

regime remoto, 
aumentando o grau de 
eficiência na atividade.  

 

2º Análise dos 
processos de 

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

 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos de 

60 para 30 
dias. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho no 

regime remoto, 
aumentando o grau de 
eficiência na atividade. 

 

3º Análise dos 
processos de 

registro e 
expedição de 

certificados lato 
sensu via SEI e 

SIGAA. 

Reduzir o 
período de 
análise e 

conclusão dos 
processos de 

90 para 60 
dias. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho no 

regime remoto, 
aumentando o grau de 
eficiência na atividade. 
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4º Orientação 
de discentes 

via e-mail 
acerca de 
dúvidas 
diversas 

reportadas ao 
Registro 

Acadêmico. 

Reduzir o 
tempo de 

resposta aos 
alunos de 48h 
para 24h, bem 

como 
melhorar a 

qualidade do 
atendimento 

prestado. 

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

Flexibilidade do 
horário de trabalho no 

regime remoto, 
aumentando o grau de 
eficiência na atividade. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 18/2021 Unidade CRCA 

Nome da chefia imediata Fábio Paulino de Oliveira 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

O servidor apresentou comprometimento, dedicação, proatividade, superando as expectativas do setor.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

abril/2021, resultou em:
Validado com ressalvas

2 - Foi(ram) idenficado(s) na análise:
(a) os doc. 0280161, 0280162, 0280163, 0280169, 0280170, estão com

fatores fundamentais que direcionaram ao resultado indicado estão elencados de
forma genérica e idêntica em todas as metas. Isso não favorece a análise dos
usuários da informação.

3 - Ajuste(s) a ser(em) feito (s)recomendações:
(a) Não há necessidade de ajustar os relatórios indicados acima, porém

nos próximos relatórios de atividades, deverão ser atribuídos elencados de forma
mais detalhada cada meta atingida, de acordo com o previsto no plano de trabalho.

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

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

6 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
orientações.

 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
19/05/2021, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento

Despacho SGP 0281066         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 58

https://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19/


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 0281066 e o código CRC D0E2A7A4.
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