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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade:
Pró-reitoria de Relações Institucionais e
Internacionais

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

Observação:
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não
utilizar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o
resultado indicado

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

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1º

Supervisionar o
estágio curricular de
4 estudantes de
Administração
Pública e fazer a
gestão de suas
atividades,
envolvendo-os no
planejamento e na
execução de projetos
da Unidade.

4 relatórios de
atividades
aprovados,
indicando
projetos
institucionais
dos quais cada
estagiário
participou,
com os
devidos
produtos.

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

Comprometimento dos
estagiários e distribuição de
projetos entre eles.

––––

2º

Contribuir com o
planejamento e
liderar a execução
operacional de
evento online
reunindo prefeitos do
Maciço de Baturité, a
fim de iniciar as
discussões acerca de
um plano de
interiorização da
Unilab e do Conselho
de Integração
Comunitária - CE.

Evento online
realizado,
gravado e com
documento de
síntese
arquivado.

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

Disposição das prefeituras
em estreitar as relações
com a Unilab e desenvolver
parcerias.

––––
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3ª

Planejar e articular
com Secom a
produção de material
de comunicação
impresso e digital, de
caráter genérico,
para a divulgação do
Processo Seletivo de
Estudantes
Estrangeiros nos
países parceiros.

Materiais de
comunicação
aprovados e,
no que couber,
impressos e
disponíveis
para serem
levados aos
países pelos
missionários
do PSEE 2020.

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

Parceria profícua com
Secom, auxílio de estagiário,
disponibilidade
orçamentária,
cumprimentos dos prazos
pela gráfica.

––––

4º

Planejar, construir e
lançar site
institucional da
Proinst.

Site pronto e
disponível no
domínio da
Unilab.

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

––––

Conclusão de outros
projetos e ações
considerados prioritários.
Demanda de alta
complexidade, o que
requer mais tempo e foco.
Projeto em andamento.

5º

Produzir publicações
e fazer a gestão de
conteúdo do site da
Proinst, de março a
abril/2021.

Calendário de
publicações
definido e
aprovado,
assim como ao
menos 8 novas
publicações
além do
conteúdo
estático.

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

––––

Demanda diretamente
relacionada à anterior, a
ser realizada a partir do
lançamento do site.

6º

Planejar e executar
calendário editorial
(março a abril/2021)
para as mídias sociais
da Proinst: Instagram
e Facebook.

Calendário de
publicações
definido e
aprovado,
assim como ao
menos 12
novas
postagens (2
por semana).

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

Atividade conjunta para as
duas mídias e auxílio de
estagiárias.

––––

7º

Contribuir com o
planejamento e
liderar a execução
operacional de
seminário
internacional, online,
voltado à temática da
Internacionalização
no eixo Sul-global.

Evento online
realizado,
gravado e com
documento de
síntese
arquivado.
Além disso,
com 2 minutas
de resolução
discutidas e
validadas pelos
participantes.

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

Parceria com outros setores
(Reitoria, DTI e Secom),
tratativas profícuas com
palestrantes e debatedores
auxílio de estagiárias e
excelente aceitação pelo
público participante.

––––

8º

Construir e obter
aprovação dos fluxos
de trabalho da
unidade na
ferramenta Bizagi.

Fluxos de
trabalho
aprovados.

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

––––
Conclusão de outros
projetos e ações
considerados prioritários.

9º
Contribuir com o
planejamento e a
execução operacional

Reunião online
realizada,
gravada e com

(   ) Meta
atendida no
prazo.

––––
Articulação com as
prefeituras locais, a cargo
da Direção do Campus dos
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de evento online, em
parceria com a
Direção do Campus
dos Malês, reunindo
prefeitos do
Recôncavo Baiano, a
fim de iniciar as
discussões acerca de
um plano de
interiorização da
Unilab e do Conselho
de Integração
Comunitária - BA.

documento de
síntese
arquivado.

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

Malês. Além disso,
conclusão primeiramente
das ações do Grupo de
Trabalho instituído para
construir o plano de
interiorização – etapa
Ceará.

10º

Construir o
planejamento de
atividades para o
período de maio a
julho/2021.

Plano de
atividades
definido e
aprovado.

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

Avaliação da experiência
deste 1º trimestre.

––––

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade Pró-reitoria de Relações Institucionais e Internacionais
Nome da chefia imediata Artemisa Odila Candé Monteiro
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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Período marcado por ações de alta complexidade para a pró-reitoria, como o seminário de
internacionalização e o processo seletivo de estudantes estrangeiros, os quais exigiram priorização e
dedicação da Assessoria de Relações Públicas e Assuntos Internacionais, subunidade chefiada pelo
servidor. Foi possível produzir bastante e entregar importantes resultados estratégicos. Além disso, a
assessoria foi criada há poucos meses no organograma da Prointer e está em fase de estruturação.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 02/2021 
 

Unidade: 
Divisão de Projetos Internacionais 

 

Nome do servidor: 
Segone Ndangalila Cossa 

Orientações: 

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

descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 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). 

 

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

     

Fatores fundamentais 

Caso a meta não 

tenha sido cumprida, 
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Ordem de 

prioridade 
Atividade Meta Resultado 

que direcionaram 

para o resultado 

indicado 

descreva o que é 

considerado, na sua 

percepção, para que a 

meta seja alcançada. 

1º Entregar o 
produto final do 
GT sobre 
diretrizes da 
Internacionalizaçã
o (minuta de 
resolução 

1. 
Realiz
ação 
de 
uma 
confer
ência 
intern
aciona
l sobre 
Intern
aciona
lizaçã
o via 
Sul-
Global 
na 
UNILA
B; 
 
2. 
Envio 
de 
uma 
propos
ta de 
minut
a de 
resolu
ção ao 
Consu
ni.   

 

 

(X ) Meta 

atendida no 

prazo. 
 

(X) Meta 

não 

atendida. 

Estreitamento de 

relações com a CPLP, 

ABC e os países 

parceiros para tornar 

viável a 

Internacionalização da 

UNILAB.  

 A conferência 

internacional levantou 

questões importantes a 

considerar para tornar 

viável a nossa 

Internacionalização pelo 

Sul Global. Devemos 

incorporar tais sugestões 

à minuta de resolução 

antes de enviar ao 

Consuni.  

2º Entregar o 
produto final do 
GT (minuta de 
resolução) sobre 
políticas de 
acolhimento e 
acompanhamento 
dos estudantes 
internacionais na 
UNILAB. 

1. 
Promo
ção de 
3 
debat
es com 
os 
difere
ntes 
interv
enient
es do 
proces
so de 
acolhi
mento 
e 
acomp
anham
ento 
do 
estuda

 

 

 
 

(X) Meta 

não 

atendida. 

  A minuta só foi 

finalizada recentemente. 

As agremiações dos 

estudantes internacionais 

e os membros portariados 

no GT precisavam 

discutir a versão final da 

proposta de minuta de 

resolução.  
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nte 
intern
aciona
l em 
torno 
da 
propos
ta de 
minut
a de 
resolu
ção; 
 
2. 
Envio 
de 
uma 
propos
ta de 
minut
a de 
resolu
ção ao 
Consu
ni 

3º Criar uma equipa 
de trabalho e de 
retorno 
permanente para 
trabalhar com o 
Instituto de Bolsas 
de Moçambique 
(IBE). 

Celebr
ação 
de um 
acordo 
de 
cooper
ação 
acadê
mica e 
técnic
a 
entre 
a 
UNILA
B e o 
IBE 
para 
conces
são de 
bolsas 
aos 
estuda
ntes 
moça
mbica
nos na 
UNILA
B. 

 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 
 

. 

 Estreitamento de laços 

diplomáticos com os 

países parceiros e uma 

boa política da Prointer 

de valorizar os países 

parceiros.  
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4º Acompanhar o 
Projeto Consan 

Fornec
iment
o de 
suport
e 
admini
strativ
o à 
coorde
nadora 
do 
projet
o 
Consa
n 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 
 
 

 Desenvolvimento de 

uma política de 

comunicação e 

cooperação com os 

coordenadores de 

projeto, atendendo 

prontamente suas 

demandas 

administrativas. O 

auxílio do pessoal 

administrativo da 

PROINTER tem sido 

fundamenta.  

 

5º  Consolidar o 
Projeto Capoeira 

Realiz
ação 
de 
uma 
reuniã
o 
entre 
ABC/M
RE, 
UNILA
B e 
SECPL
P para 
ajusta
r os 
objeto
s, 
metas 
e 
indica
dores 
do 
projet
o 
capoei
ra 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 
 

Estreitamento de 

relações com a CPLP, 

ABC e os países 

parceiros para tornar 

viável a 

Internacionalização da 

UNILAB. 

 

6º Dar continuidade 
ao Projeto RIPEs, 
fase II 

Realiz
ação 
de um 
Webin
ário 
Intern
aciona
l entre 
os 
pontos 
focais 
do 
projet
o 
Ripes 

 

(X) Meta 

atendida no 

prazo. 
 

 

Estreitamento de laços 

diplomáticos com os 

países parceiros e uma 

boa política da Prointer 

de valorizar os países 

parceiros. 

 

Anexo Relatórios Planos de trabalho 1º trimestre 2021 (0279305)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 8



 

 

   não atendida.   

 
 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 

02/2021 

 
Unidade: 

Prointer 

Divisão de Projetos Internacionais 

  

 

Nome da chefia imediata 

 

Artemisa Odila Cande Monteiro 

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. 

 

Servidor se destaca na resolução das demandas que são a ele delegadas. Excelente e pró-

ativo, também durante o período de trabalho remoto. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 03/2021 
 

Unidade: SACC 
Serviço de Acordos de Cooperação e 
Convênios 

 

Nome do servidor: 
Pedro Henrique Rodrigues 

Orientações: 

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

resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 

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). 

 

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

     

Fatores fundamentais 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 
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Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
que direcionaram 
para o resultado 

indicado 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º Seguimento dos 

processos de 

celebração dos 

Acordos de 

Cooperação 

Nacional que estão 

em trâmite 

Conclu

são 

dos 

proces

sos de 

celebra

ção 

dos 

Acord

os de 

Coope

ração 

Nacion

al que 

estão 

em 

trâmite 

 

(X) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

Tratativas com os 
parceiros de 
cooperação no Brasil 

 

2º Seguimento dos 

processos de 

celebração de 

Acordos de 

Cooperação 

Internacionais que 

estão em trâmite 

Conclu

são 

dos 

proces

sos de 

celebra

ção de 

Acord

os de 

Coope

ração 

Interna

cionais 

 

(X) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

Tratativas com os 
parceiros de 
cooperação no exterior 

 

3º Seguimento dos 

processos de 

celebração de 

Convênios de 

Concessão de 

Estágio que estão 

em trâmite 

Conclu

são 

dos 

proces

sos de 

celebra

ção de 

Convê

nios de 

Conces

são de 

Estágio 

que 

estão 

em 

trâmite 

 

(X) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

Tratativas com os 
parceiros concedentes 
de estágio 
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4º Seguimento dos 

processos de 

celebração de 

Instrumentos de 

Cooperação 

diversos não 

listados acima que 

estão em trâmite 

Conclu

são 

dos 

proces

sos de 

celebra

ção de 

Instru

mentos 

de 

Coope

ração 

diverso

s não 

listados 

acima 

que 

estão 

em 

trâmite 

 

(X) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 

atendida 

Tratativas com os 
parceiros de 
cooperação  

 

5º Prospectar novos 

parceiros para 

celebração de 

Acordos de 

Cooperação, 

Convênios e demais 

instrumentos 

Início 

de 10 

negocia

ções 

com 

parceir

os 

naciona

is e 

interna

cionais 

 

(X) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida 

Contatos com novos 
parceiros para 
cooperação 
institucional 

 

6º Analisar inscrições 

no Edital de 

Credenciamento 

para Agentes de 

Integração 

Celebr

ação 

de 

Contra

to com 

Agente 

de 

Integra

ção 

 

(  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

(X) Meta não 
atendida 

 Os aprovados no Edital 
não assinaram os 
contratos, não obstante 
as tentativas de contato 
efetuadas 
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7º Remodelar o 

fluxograma do 

Serviço de Acordos 

de Cooperação e 

Convênios 

Otimiz

ação 

do 

fluxogr

ama do 

Serviço 

de 

Acord

os de 

Coope

ração e 

Convê

nios 

 

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

(X) Meta não 
atendida 

 A atividade está em 
andamento porém não 
foi possível a conclusão. 
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8º Revisar as 

informações que 

contam na página 

do Serviço de 

Acordos de 

Cooperação e 

Convênios 

Página 

remod

elada 

com 

inform

ações 

mais 

claras 

objetiv

as 

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

(X) Meta não 
atendida 

 A página está em 
processo de 
remodelação, porém 
não foi possível a 
conclusão desta 
atividade 

      

 
 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE (AVALIAÇÃO DA 

CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 
03/2021 

 
Unidade 

Pró-reitoria de Relações Institucionais e 
Internacionais 

  

 

Nome da chefia imediata 
Artemisa Odila Candé Monteiro 

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

 

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão. 

O servidor tem se destacado na resolução de demandas na sua área. É também um servidor pró-
ativo. 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 04/2021 – Unidade Máxima: PROINTER 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Carlos André Moura Barros 

Cargo efetivo Administrador Carga horária semanal  40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade Seção de Seleção 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Chefe da Seção de Seleção 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

 

Orientações: O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever 
resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 1. o cumprimento da meta dentro do prazo 
previsto; 2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 3. 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, 
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). Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab!  

 

 

 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Meta de 

desempenho 
Resultado 

Fatores 
fundamentais 

que 
direcionaram 

para o 
resultado 
indicado 

Caso a meta não 
tenha sido 
cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na 
sua concepção, 
para que a meta 
seja alcançada. 

1º 
Planejamento da Missão 

Internacional de 

Aplicação das Provas do 

Processo Seletivo de 

Estudantes Estrangeiros 

Planejar a missão 
de acordo com o 
atual cenário 
visando 
atendimento às 
normas de 
segurança 

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

Devido a 
pandemia, 
alteração nos 
voos e nas 
datas do 
processo 
seletivo, este 
não pode ser 
realizado no 
prazo 
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anteriormente 
indicado. 

2º 
Reunião com 

missionários e comissão 

de correção de provas 

construção e 

apresentação do 
treinamento para 
os aplicadores 
das provas de 
Redação e 
conhecimentos 
específicos 

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

  

3º 
Impressão e organização 

das provas 

Melhor 
organização das 
provas do PSEE 

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

  

4º Acompanhamento dos 
processos de 
afastamento 
internacional 

Cuidado com os 
prazos 

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

Devido a 
pandemia, 
alteração nos 
voos e nas 
datas do 
processo 
seletivo, este 
não pode ser 
realizado no 
prazo 
anteriormente 
indicado. 

 

5º Articulação com MRE, 
embaixadas e postos 
aplicadores para os dias 
e locais de aplicação 

Organização do 
cronograma de 
aplicação das 
provas 

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

  

 
6º 
 
 
 
 
 
 
 

Realização da Missão 
Internacional de 
Aplicação das provas do 
PSEE 

Participação do 
afastamento 
para a missão 
internacional 

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

Devido a 
pandemia, 
alteração nos 
voos e nas 
datas do 
processo 
seletivo, este 
não pode ser 
realizado no 
prazo 
anteriormente 
indicado. 
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7º Gerenciamento do 
sistema de seleção - 
SELEST 

Verificar se o 
sistema está 
pronto para 
upload dos 
documentos 

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

  

8º Acompanhar o 
desenvolvimento do 
SELEST 

Inserção de 
todas as 
informações 
referentes à 
inserção das 
redações, dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos e 
resultado do 
PSEE/2020 
 

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

  

9º Parametrizar o SELEST 
para a inserção das 
redações, dos gabaritos 
das provas de 
conhecimentos 
específicos e resultado 
do PSEE/2020 

Inserção de 
todas as 
informações 
referentes à 
inserção das 
redações, dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos e 
resultado do 
PSEE/2020 
 

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

  

10º Organização dos 
resultados das provas do 
PSEE 

Organização e 
publicação dos 
resultados do 
PSEE 2020 

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

Devido os 
atrasos 
ocasionados 
pela pandemia 
esta fase ainda 
será executada. 

Esta fase ainda 
será executada 
de acordo com o 
novo 
cronograma. 

11º Convocação para 
matrícula 

Organização e 
publicação dos 
resultados do 
PSEE 2020 

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

Devido os 
atrasos 
ocasionados 
pela pandemia 
esta fase ainda 
será executada. 

Esta fase ainda 
será executada 
de acordo com o 
novo 
cronograma. 

12º Organização dos dados 
estudantis para o Censo 
estudantil 

Realização de 
um mapeamento 
estudantil 

( ) Meta atendida 
no prazo. 

Em execução Ação em 
execução 
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 ( ) Meta 
atendida fora do 
prazo. 
 ( x) Meta não 
atendida.  

13º Realização do Censo 
Estudantil. 

Realização de 
um mapeamento 
de diversos 
dados estudantis 

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

E execução Ação em 
execução 

14º Planejamento e 
organização do 
acolhimento e chegada 
dos estudantes 

Ações integradas 
com Prograd e 
Propae para 
recebimento e 
matrícula dos 
novos 
estudantes 

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

Devido ao 
atraso da 
aplicação das 
provas do PSEE 
ocasionado 
pela pandemia. 

Ainda indefinido. 

15º Organização da 
documentação dos 
estudantes e 
agendamentos com 
Polícia Federal e Receita 
Federal 

Legalização do 
estudante no 
Brasil 

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

Devido ao 
atraso da 
aplicação das 
provas do PSEE 
ocasionado 
pela pandemia. 

Ainda indefinido. 

 
 
 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 
04/2021 

 
Unidade 

Pró-reitoria de Relações Institucionais e 

Internacionais 

  

 

Nome da chefia imediata 
Artemisa Odila Candé Monteiro 
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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 que justificam sua decisão. 

O servidor tem sido um excelente servidor, demonstrando capacidade fora do comum e habilidades 

para resolução das atividades. Atualmente, tem se destacado durante o trabalho remoto como um dos 

melhores servidores para todas as demandas, especificamente da área da sua coordenação. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

 

 
Plano de Trabalho nº 05/2021 
 

 
Unidade: 

 
Coordenação de Seleção, 
Acolhimento e Acompanhamento 
 

 
Nome do servidor: 
 

 
Diego Oliveira 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 Realização do upload 
de gabaritos e redações 
de provas referente 
Processo Seletivo de 
Estudantes 
Estrangeiros 2020 
(angola) 

Realização de 
mais de 100 
uploads de 
gabaritos e 
redações do 
processo 
seletivo 

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

O modelo de trabalho remoto 
facilitou o processo, já que 
todo o trabalho é feito por 
sistemas, possibilitando uma 
otimização da divisão de 
tempo e esforço no 
desempenho da função.   
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2º Levantamento inicial 
de dados dos 
estudantes 
internacionais, além 
do alinhamento 
desses dados com os 
objetivos propostos 

Foi levantado e 
cruzado 
informações de 
vários sistemas 
da universidade 
(dados de 1776 
estudantes 
internacionais) 

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

O modelo de trabalho remoto 
facilitou o processo, já que 
todo o trabalho é feito por 
sistemas, possibilitando uma 
otimização da divisão de 
tempo e esforço no 
desempenho da função.   

 

3º Pesquisa referente ao 
questionário do 
mapeamento dos 
estudantes 

Foi criado o 
questionário 
do 
mapeamento 
com 
base nos dados 
levantados, 
terminando 
com sua 
divulgação e 
coleta dos 
dados 

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

O modelo de trabalho remoto 
facilitou o processo, já que 
todo o trabalho é feito por 
sistemas, possibilitando uma 
otimização da divisão de 
tempo e esforço no 
desempenho da função.   

 

4º Pesquisa referente 
aos métodos de 
apresentação dos 
resultados do 
mapeamento 

Apresentação 
visual dos 
resultados do 
mapeamento 

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

 O decorrer 
natural dos 
processos 
atrasou o 
mapeamento, 
adiando o 
resultado 
para o mês 
subsequente. 
Deve-se 
realizar a 
otimização do 
tempo.   

5º Atualização de dados 
do mapeamento de 
acordos e missões 

Pesquisa foi 
feita e 
ordenada em 
uma linha do 
tempo dos 
eventos mais 
importantes da 
universidade, 
com imagens e 
datas das ações.  

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

O modelo de trabalho remoto 
facilitou o processo, já que 
toda a pesquisa é feita por 
sistemas, possibilitando uma 
otimização da divisão de 
tempo e esforço no 
desempenho da função.   

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 
05/2021 

 
Unidade 

Coordenação de Seleção, Acolhimento e 

Acompanhamento 

  

 

Nome da chefia imediata 
Carlos André Moura Barros 
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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 que justificam sua decisão. 

Servidor pró-ativo e atende a todas às demandas que são delegadas. 
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ANEXO II 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 07/2021 
 

Unidade: 
 Seção de Seleção_SSE/CSAA 

 

Nome do servidor:  
 Isabelle de Araújo Soares 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se meta foi atendida ou não dentro do prazo 

pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que 

direcionaram para: 

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 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). 

 

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

     

Fatores fundamentais 
Caso a meta não 

tenha sido cumprida, 

Anexo Relatórios Planos de trabalho 1º trimestre 2021 (0279305)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 27



Instrução Normativa 8 (0207709) SEI 23282.411678/2020-52 / pg. 2 
 

Ordem 
de 
priorida
de 

Atividade Meta Resultado 
que 

direcionaram 
para o 

resultado 
indicado 

descreva o que é 
considerado, na 
sua percepção, 
para que a meta 
seja alcançada. 

1 Elaborar, revisar 
e atualizar os 
documentos de 
orientação da 
missão ( aplicação 
das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos) do  
PSEE/2020, junto 
à chefia: manuais 
e tutoriais; 

Confecção de 
manuais, tutoriais e 
treinamentos a 
serem utilizados 
antes da aplicação 
das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020  

 

(X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta                        não 
atendida. 

Planejamento  das 

atividades com 

organização e 

prazo razoáveis 

para o seu 

cumprimento. 

 

2 Elaborar e 
ministrar o 
treinamento para 
os aplicadores das 
provas de 
Redação e 
conhecimentos 
específico 

construção e 

apresentação do 
treinamento para 
os aplicadores das 
provas de Redação 
e conhecimentos 
específicos 

 

(X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta                     não 
atendida. 

Planejamento  das 

atividades com 

organização e 

prazo razoáveis 

para o seu 

cumprimento. 

 

3 

 Realizar os testes 

referentes à fase 

de inserção das 

redações e 

gabaritos das 

provas de 

conhecimentos 

específicos no  

SELEST. 

 

Realização dos 
testes referentes à 
fase de inserção 
das redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no  
SELEST, com 
objetivo de evitar 
bugs no sistema 

 

 

(X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta                não 
atendida. 

Planejamento  das 

atividades com 

organização e 

prazo razoáveis 

para o seu 

cumprimento. 

 

4 Participar do 
planejamento e 
da organização 
dos materiais a 
serem utilizados  
durante aplicação 
das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020 

Impressão e 
organização dos  
materiais a serem 
utilizados  durante 
aplicação das 
provas de redação 
e conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020: provas, 
gabaritos, listas de 
frequência e folhas 

 

(X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida 

Planejamento  das 

atividades com 

organização e 

prazo razoáveis 

para o seu 

cumprimento. 
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 de ocorrências. 

 

5 Inserir redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST 

Inserção de de 
redações e 
gabaritos das 
provas de no 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST   

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

(X ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta  não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para 

a aplicação das 

provas de 

conhecimentos 

específicos e 

redação nos países 

parceiros, portanto a 

inserção de 

gabaritos e redações 

está sendo feita à 

medida que as 

provas vão sendo 

aplicadas. 

6 Acompanhar a 
logística da 
missão 
internacional 
juntamente com a 
coordenação 

Acompanhamento 
do grupo criado no 
whatsApp com 
objetivo de apoiar 
os missionários 
durante a aplicação 
das provas   

(  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

(X ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta            não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para 

a aplicação das 

provas de 

conhecimentos 

específicos e 

redação nos países 

parceiros e a missão 

foi realizada bem 

depois do previsto. 

Com as fronteiras 

fechadas e 

ausências de vôos, 

as provas em Guiné 

só foram realizadas 

em abril.   

7  
Acompanhar o 
andamento dos 
trabalhos das 
comissões 
responsáveis 
pelas avaliações 
das redações e 
pela análise dos 
recursos dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos 

Envio de e-mails 
para as comissões 
responsáveis pelas 
avaliações das 
redações e pela 
análise dos 
recursos dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos, com 
objetivo de 
acompanhar o 
andamento dos 

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

(X ) Meta          não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para 

a aplicação das 

provas de 

conhecimentos 

específicos e 

redação nos países 

parceiros, portanto 

não ocorreu ainda a 

fase de interposição 

de recursos. 
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trabalhos. 

8 Planejar e 
acompanhar a 
elaboração e 
envio das cartas 
de aceite para os 
candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 

Criação e 
atualização do 
texto para 
Elaboração e envio 
das cartas de aceite 
para os candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 
 

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

(X ) Meta  não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para 

a aplicação das 

provas de 

conhecimentos 

específicos e 

redação nos países 

parceiros, portanto 

as cartas de aceite 

não foram enviadas 

aos candidatos 

aprovados. 

9 Parametrizar o 
SELEST para a 
insersão das 
redações, dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos e 
resultado do 
PSEE/2020 

Insersão de todas 
as informações 
referentes à 
insersão das 
redações, dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos e 
resultado do 
PSEE/2020 

 

(  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

(X ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta                  não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para 

a aplicação das 

provas de 

conhecimentos 

específicos e 

redação nos países 

parceiros e a missão 

foi realizada bem 

depois do previsto. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 07/2021 
 

Unidade 

 CSAA 

  

 

Nome da chefia imediata 
 Carlos André Moura Barros 

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. 

Servidora atende a todas às demandas que são delegadas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 08/2021 
 

Unidade: 
SSE 

 

Nome do servidor: 
Renata Primo de Sousa Paz 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se meta foi atendida ou não dentro do prazo 

pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que 

direcionaram para: 

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 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). 

 

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

     

Fatores 
fundamentais 

Caso a meta não 
tenha sido 
cumprida, 
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Orde
m de 
priorid
ade 

Atividade Meta Resultado 
que 

direcionaram 
para o 

resultado 
indicado 

descreva o que é 
considerado, na 
sua percepção, 
para que a meta 
seja alcançada. 

1ª Elaborar, revisar e 
atualizar os 
documentos de 
orientação da 
missão ( 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos) do  
PSEE/2020, junto 
à chefia: manuais 
e tutoriais; 

Confecção de 
manuais, 
tutoriais e 
treinamentos 
a serem 
utilizados 
antes da 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conheciment
os específicos 
do PSEE/2020 

 

( x) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

Planejamento  das 

atividades com 

organização e prazo 

razoáveis para o seu 

cumprimento.  

 

2ª Elaborar e 
ministrar o 
treinamento para 
os aplicadores 
das provas de 
Redação e 
conhecimentos 
específicos 

construção e 

apresentação 
do treinamento 
para os 
aplicadores 
das provas de 
Redação e 
conhecimentos 
específicos 

 

( x) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

Planejamento  

atividades com 

organização e prazo 

razoáveis para o seu 

cumprimento. 

 

3ª Realizar os testes 
referentes à fase 
de inserção das 
redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no  
SELEST 

Realização 
dos testes 

referentes à 
fase de 
inserção das 
redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no  
SELEST, com 
objetivo de 
evitar bugs no 
sistema 

 

 

( x) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

Planejamento das 

atividades com 

organização e prazo 

razoáveis para o seu 

cumprimento. 
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4ª Participar do da 
organização dos 
materiais a 
serem utilizados  
durante 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020 
 

Impressão e 
organização 
dos  
materiais a 
serem 
utilizados  
durante 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conheciment
os específicos 
do 
PSEE/2020: 
provas, 
gabaritos, 
listas de 
frequência e 
folhas de 
ocorrên 

(x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

Planejamento e das 

atividades com 

organização e prazo 

razoáveis para o seu 

cumprimento. 

 

5ª Inserir redações 
e gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST 

Inserção de 
de redações 
e gabaritos 
das provas de 
no 
conheciment
os específicos 
no SELEST   

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

(x ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para a 

aplicação das provas 

de conhecimentos 

específicos e redação 

nos países parceiros, 

portanto a inserção 

de gabaritos e 

redações está sendo 

feita à medida que as 

provas vão sendo 

aplicadas. 

6ª Receber e 
enviar para as 
comissões 
responsáveis, os 
recursos dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos. 
 

Recebimento 
e envio dos 
e-mails 
referentes 
aos recursos 
dos gabaritos 
das provas de 
conheciment
os específicos 
para as 
comissões 
responsáveis 
por analisá-
los. 

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( x)Meta     não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para a 

aplicação das provas 

de conhecimentos 

específicos e redação 

nos países parceiros, 

portanto não ocorreu 

ainda a fase de 

interposição de 

recursos. 
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 7ª Participar da 
elaboração e 
envio das cartas 
de aceite para 
os candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 

Elaboração e 
envio das 
cartas de 
aceite para 
os candidatos 
convocados 
no 
PSEE/2020. 
 

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( x)Meta     não 
atendida. 

 Devido à pandemia 

houve alteração nas 

datas previstas para a 

aplicação das provas 

de conhecimentos 

específicos e redação 

nos países parceiros, 

portanto as cartas de 

aceite não foram 

enviadas aos 

candidatos 

aprovados. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 08/2021 
 

Unidade 

SSE 

  

 

Nome da chefia imediata 
Isabelle de Araujo Soares 

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. 

 

 
Concordo e justifico a decisão baseada na coerência entre o preenchimento, com o resultado das 
metas e o planejamento prévio. Apesar dos imprevistos devido a pandemia houve diálogo, 
adaptação e dedicação para a busca de soluções e o cumprimento das metas traçadas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 09/2021 
 

Unidade: 
 SSE 

 

Nome do servidor: 
 Mayara Santos de Sousa 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se meta foi atendida ou não dentro do prazo 

pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que 

direcionaram para: 

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 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). 

 

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

     

Fatores fundamentais 
Caso a meta não 

tenha sido cumprida, 
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Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
que 

direcionaram 
para o 

resultado 
indicado 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

 

1ª 

Arquivar e fazer 
a gestão dos 
documentos 

(físicos e 
nuvem), 

referentes a 
aplicação de 

provas e 
resultados do 

PSEE/2020 

Arquivamento 
dos 

documentos 
(físicos e 
nuvem), 

referentes a 
aplicação de 

provas e 
resultados do 

PSEE/2020 

 

 

(x) Meta 
atendida no    
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

 O apoio e 

acompanhamento 

da chefia e o prazo 

estimulado foi 

adequado para a 

obtenção do 

resultado 

 

 

2ª Realizar os 

testes referentes 

à fase de 

inserção das 

redações e 

gabaritos das 

provas de 

conhecimentos 

específicos no  

SELEST. 

 

Realização dos 
testes 

referentes à 
fase de 

inserção das 
redações e 

gabaritos das 
provas de 

conheciment
os específicos 
no  SELEST, 

com objetivo 
de evitar 
bugs no 
sistema 

 

 

(x) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

O apoio e 

acompanhamento 

da chefia e o prazo 

estimulado foi 

adequado para a 

obtenção do 

resultado 

 

 

3ª 

Participar  da 
organização dos 

materiais a 
serem utilizados  

durante 
aplicação das 

provas de 
redação e 

conhecimentos 
específicos do 

PSEE/2020 

 

Impressão e 
organização 

dos  materiais 
a serem 

utilizados  
durante 

aplicação das 
provas de 
redação e 

conhecimentos 
específicos do 

PSEE/2020: 
provas, 

gabaritos, 
listas de 

frequência e 
folhas de 

ocorrências. 

 

 

(x) Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida. 

O apoio e 

acompanhamento 

da chefia e o prazo 

estimulado foi 

adequado para a 

obtenção do 

resultado 
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4ª 

Inserir redações 
e gabaritos das 

provas de 
conhecimentos 
específicos no 

SELEST 

Inserção de de 
redações e 

gabaritos das 
provas de no 

conhecimentos 
específicos no 

SELEST 

 

() Meta 
atendida no 
prazo. 
 

(X ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

( ) Meta não 
atendida 

 Devido a pandemia o 

cronograma do PSEE foi 

aditivado e alterado 

causando atraso nas 

fases. 

 

5ª 

Participar da 
logística do 
período de 

confirmação de 
interesse de 

matrícula dos 
candidatos 

classificados e 
classificáveis 

Verificação dos 
e-mails 

enviados pelas 
embaixadas 

com os 
documentos 

dos alunos que 
confirmarem 
interesse de 
matrícula; 

organização 
em pastas dos 
documentos 

dos candidatos 
que 

confirmarem 
interesse de 
matricula; 

preparação 
das listas dos 

candidatos que 
confirmaram 
interesse de 
matrícula. 

 

() Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

(X ) Meta não 
atendida 

 Devido a pandemia o 

cronograma do PSEE foi 

aditivado e alterado e o 

PSEE ainda está em 

andamento. 

 

6ª 

Participar da 
elaboração e 

envio das cartas 
de aceite para os 

candidatos 
convocados no 

PSEE/2020. 

Criação e 
atualização do 

texto para 
Elaboração e 

envio das 
cartas de 

aceite para os 
candidatos 

convocados no 
PSEE/2020. 

 

() Meta 
atendida no 
prazo. 
 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
 

(X ) Meta não 
atendida 

 Devido a pandemia o 

cronograma do PSEE foi 

aditivado e alterado e o 

PSEE ainda está em 

andamento. 
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   não 
atendida. 

  

 
 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 09/2021 
 

Unidade 

SSE 

  

 

Nome da chefia imediata 
Isabelle de Araújo Soares 

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. 

Concordo e justifico a decisão baseada na coerência entre o preenchimento, com o resultado das 
metas e o planejamento prévio. Apesar dos imprevistos devido a pandemia houve diálogo, 
adaptação e dedicação para a busca de soluções e o cumprimento das metas traçadas. 

 

Anexo Relatórios Planos de trabalho 1º trimestre 2021 (0279305)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 43



Instrução Normativa 8 (0207709) SEI 23282.411678/2020-52 / pg. 6 
 

 
 
 

Anexo Relatórios Planos de trabalho 1º trimestre 2021 (0279305)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 44



Instrução Normativa 8 (0207709) SEI 23282.411678/2020-52 / pg. 2 
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 10/2021 
 

Unidade: 
 SSE 

 

Nome do servidor: 
 ANA HÉRICA BRASIL FIGUEIREDO 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se meta foi atendida ou não dentro do prazo 

pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que 

direcionaram para: 

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 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). 

 

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

     

Fatores fundamentais 
Caso a meta não 

tenha sido cumprida, 
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Ordem 
de 
priorida
de 

Atividade Meta Resultado 
que 

direcionaram 
para o 

resultado 
indicado 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1ª Participar da 

revisão e 

atualização dos 

documentos de 

orientação da 

missão ( 

aplicação das 

provas de 

redação e 

conhecimentos 

específicos) do  

PSEE/2020, 

junto à chefia: 

manuais e 

tutoriais; 

 

Revisão e 

atualização de 

manuais, 

tutoriais e 

treinamentos a 

serem 

utilizados antes 

da aplicação 

das provas de 

redação e 

conhecimentos 

específicos do 

PSEE/2020 

( X) Meta 
atendida 
no prazo. 
 

( ) Meta 
atendid
a fora 
do 
prazo. 
 

( ) Meta 
não 
atendida. 

Acompanhamento 

da chefia imediata. 

 

2ª Participar da 

elaboração  do 

treinamento para 

os aplicadores 

das provas de 

Redação e 

conhecimentos 

específicos 

Participação de 

reuniões para a 

construção do 

treinamento 

para os 

aplicadores das 

provas de 

Redação e 

conhecimentos 

específicos 

 

(X ) Meta 
atendida 
no prazo. 
 

( ) Meta 
atendid
a fora 
do 
prazo. 
 

( ) Meta 
não 
atendida. 

Acompanhamento 

da chefia imediata. 

 

3ª Realizar os 

testes referentes 

à fase de 

inserção das 

redações e 

gabaritos das 

provas de 

conhecimentos 

específicos no  

SELEST. 

Realização dos 

testes 

referentes à 

fase de 

inserção das 

redações e 

gabaritos das 

provas de 

conhecimentos 

específicos no  

SELEST, com 

objetivo de 

evitar bugs no 

sistema 

( ) Meta 
atendida 
no prazo. 
 

( X ) 
Meta 
atendid
a fora 
do 
prazo. 
 

( ) Meta 
não 
atendida. 

Falta de organização 

nas prioridades de 

trabalho da 

servidora. 
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4ª Participar do da 

organização dos 

materiais a 

serem utilizados  

durante 

aplicação das 

provas de 

redação e 

conhecimentos 

específicos do 

PSEE/2020 

Impressão e 

organização 

dos  materiais a 

serem 

utilizados  

durante 

aplicação das 

provas de 

redação e 

conhecimentos 

específicos do 

PSEE/2020: 

provas, 

gabaritos, listas 

de frequência e 

folhas de 

ocorrências. 

( ) Meta 
atendida 
no prazo. 
 

( ) Meta 
atendid
a fora 
do 
prazo. 
 

( X ) Meta 
não 
atendida. 

Atividade foi 

realizada pela chefia. 

 

5ª Inserir redações 

e gabaritos das 

provas de 

conhecimentos 

específicos no 

SELEST 

 

Inserção de de 

redações e 

gabaritos das 

provas de no 

conhecimentos 

específicos no 

SELEST   

( ) Meta 
atendida 
no prazo. 
 

(X ) 
Meta 
atendid
a fora 
do 
prazo. 
 

( X ) Meta 
não 
atendida. 

Mudança no 

calendário do PSEE. 

 

6ª Participar da 

elaboração e 

envio das cartas 

de aceite para os 

candidatos 

convocados no 

PSEE/2020. 

Elaboração e 

envio das 

cartas de aceite 

para os 

candidatos 

convocados no 

PSEE/2020. 

( ) Meta 
atendida 
no prazo. 
 

( ) Meta 
atendid
a fora 
do 
prazo. 
 

( X ) Meta 
não 
atendida. 

Mudança no 

calendário do PSEE. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

 

Plano de Trabalho nº 10/2021 
 

Unidade 

 SSE 

  

 

Nome da chefia imediata 
Isabelle de Araujo Soares 

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  (X ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo 

 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 

Concordo com ressalva e o motivo justifica-se porque todos os servidores da seção de seleção 

participaram do planejamento das atividades supracitadas. A fase de testes no sistema é uma prioridade 

no processo seletivo para evitar bugs e retrabalho. O cronograma do PSEE sofreu alterações que 

exigiram adaptação para cumprir as metas ( mesmo que fora do prazo). Nas demais atividades estou de 

acordo e reintero a importância da participação e colaboração da servidora para obtenção dos 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 
 

Unidade: 
Seção de Acolhimento e 
Acompanhamento – 
SAA/CSAA/PROINTER 

 
Nome do servidor: 

 
 CARLOS SUBUHANA 

Orientações: 

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

os fatores fundamentais que direcionaram para: 

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 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). 

 

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

     

Fatores fundamentais 
Caso a meta não tenha 
sido cumprida, 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
que direcionaram 
para o resultado 

indicado 

 descreva o que é 
considerado, na sua 
percepção, para que a 
meta seja alcançada. 
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1º Docência 
– 
Graduação 
(IH) 

Aulas em duas 
disciplinas no curso 
(BHU e 
Terminalidade 
Antropologia) 

Finaliza
r as 
discipli
nas até 
o final 
do 
semest
re, de 
acordo 
com o 
calend
ário 
acadê
mico 
da 
Gradua
ção. 

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

Disciplinas finalizadas até 
o final do semestre, de 
acordo com o calendário 
acadêmico da Graduação. 

 

2º Docência 
– Pós-
graduação 
(MIH) 

Aulas em uma 
disciplina 

Finaliza
r as 
discipli
nas até 
o final 
do 
semest
re, de 
acordo 
com o 
calend
ário 
acadê
mico 
da Pós-
Gradul
ção. 

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

Disciplinas a ser finalizada 
no semestre, de acordo 
com o calendário 
acadêmico da Pós-
Gradulção. 

Semestre Letivo em 
andamento. 

3º Pesquisa Atividades de 
pesquisa em 
projeto no 
PIBIC/UNILAB. 

Desde 
01/01/
2021 

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

 
( ) Meta não 
atendida. 

Atividades de pesquisa em 
projeto no PIBIC/UNILAB 
em andamento. 
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4º Extensão Atividades de 
Extensão no 
PIBEAC/UNILAB. 

Desde 
01/01/
2021 

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

Atividades de Extensão no 
PIBEAC/UNILAB em 
andamento. 

 

   não atendida.   

5º Gestão 
(Seção de 
Acolhiment
o e 
Acompanha
mento – 
SAA/PROIN
ST/UNILAB) 

Convocar reuniões 
de monitoramento 
de chegadas de 
estudantes 
internacionais 
(PROINST, 
PROGRAD, PROPAE, 
DIVTRANS/PROAD). 
 

Qualid
ade na 
realizaç
ão de 
ativida
des 
que 
envolv
em o 
proces
so de 
acolhid
a e 
acomp
anham
ento 
dos 
estuda
ntes 
interna
cionais. 

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

Atividades 
desempenhadas junto de 
servidores e tutores do 
PAIE (PSEE – 2020). 
 

 

6º Gestão 
(Seção de 
Acolhiment
o e 
Acompanha
mento – 
SAA/PROIN
ST/UNILAB) 

Elaboração de 
editais e 
recebimento de 
inscrições para 
organização de 
Cadastro de 
Estudantes 
interessados/as em 
compartilhar 
moradia (Estudante 
Acolhedor/a) com 
ingressantes 
internacionais. 

Elabora
ção de 
editais 
que 
atenda
m 
todos 
os 
tramite
s 
burocr
áticos, 
bem 
como 
sinaliza
r no 
edital o 
tipo de 
Acolhe
dores 
que se 
espera 
para 

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

 
( ) Meta não 
atendida. 

Teve Aditivo 1 do edital 
02/2020/propae do 
cadastro para 
compartilhamento de 
moradia ingresso 2020.1 
 
Atraso no PSEE/UNILAB 
2020, por causa de 
dificuldades de aplicação 
de provas nos países 
parceiros 
 
 

Aguardando os resultados 
finais do PSEE/UNILAB 
2020. 
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recebe
r/acolh
er os 
ingress
antes 
interna
cionais. 
 

 

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

IMEDIATA) 

 
Plano de Trabalho nº 
11/2021 

 
Unidade 

Seção de Acolhimento e Acompanhamento 

  

 
Nome da chefia imediata 

Carlos André Moura Barros 

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 
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Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão. 

 
 
Servidor atende às demandas que são delegadas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 12/2021 
 

Unidade: 

Seção de Acolhimento e 
Acompanhamento – 
SAA/CSAA/PROINTER 

 
Nome do servidor: 

 
FRANCISCO MARCELINO GUIMARÃES BARBOSA 

Orientações: 

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 

3. 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, 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). 

 

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

     

Fatores fundamentais 
Caso a meta não tenha 

sido cumprida, 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
que direcionaram 
para o resultado 

indicado 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 
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Tratar 
documento
s 

Registrar a entrada 
e saída de 
documentos; triar e 
distribuir 
documentos; 
conferir dados e 
datas; verificar 
documentos 
conforme normas; 
conferir notas 
fiscais e faturas de 
pagamentos; 
identificar 
irregularidades nos 
documentos; 
conferir cálculos; 
submeter pareceres 
para apreciação da 
chefia; classificar 
documentos, 
segundo critérios 
preestabelecidos; 
arquivar 
documentos 
conforme 
procedimentos. 
 

Melhora
r a 
qualidad
e do 
trabalho 
na 
Unidade
. 

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

Trata-se de atividade de 
Fluxo contínuo, que não 
teve tanto prejuizo apesar 
de estarmos em plena 
pandemia.  

 

Preparar 
relatórios 
formulários 
e planilhas 
 

Coletar dados; 
elaborar planilhas 
de cálculos; 
confeccionar 
organogramas, 
fluxogramas e 
cronogramas; 
efetuar cálculos; 
elaborar 
correspondência; 
dar apoio 
operacional para 
elaboração de 
manuais técnicos. 

Criar um 
banco 
de 
dados 
sobre os 
serviços 
prestado
s pela 
Unidade
. 

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

 
( ) Meta não 
atendida. 

Trata-se de atividade de 
Fluxo contínuo, que não 
teve tanto prejuizo apesar 
de estarmos em plena 
pandemia, pois requer 
trabalhar 
presencialmente. 

 

Acompanha
r processos 
administrati
vos 

Verificar prazos 
estabelecidos; 
localizar processos; 
encaminhar 
protocolos 
internos; atualizar 
cadastro; 
convalidar 
publicação de atos; 
expedir ofícios e 
memorandos. 

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

O SEI agiliza/facilita a 
realização de atividades 
que lidam com processos 
administrativos. 
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Reuniões 
de 
monitoram
ento de 
chegadas 
de 
estudantes 
internacion
ais, entrada 
2020.2 

Convocar reuniões 
de monitoramento 
de chegadas de 
estudantes 
internacionais 
(PROINST, 
PROGRAD, PROPAE, 
DIVTRANS/PROAD). 

Qualida
de na 
realizaçã
o de 
atividad
es que 
envolve
m o 
processo 
de 
acolhida 
e 
acompa
nhamen
to dos 
estudant
es 
internaci
onais. 

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

Atraso no PSEE/UNILAB 
2020, por causa de 
dificuldades de aplicação 
de provas nos países 
parceiros 

Aguardando os resultados 
finais do PSEE/UNILAB 
2020. 

      

 

Elaboraçã
o do 
edital 
processo 
seletivo e 
os 
critérios 
para o 
preenchi
mento de 
vagas no 
Programa 
de 
Acolhime
nto e 
Integraçã
o de 
Estudante
s 
Estrangeir
os (PAIE), 
entrada 
2020.2 

Seção de 
Acolhimento e 
Acompanhament
o 
(SAA/CSAA/PROI
NST) e Núcleo de 
Informação e 
Documentação de 
Assistência ao 
Estudante – 
NIDAE/COEST/PR
OPAE), Seção de 
Relações 
Institucionais 
(SERINST/Bahia) e 
Seção de Políticas 
Estudantis (Bahia) 

Elabor
ação 
de 
editais 
que 
atenda
m 
todos 
os 
tramit
es 
burocr
áticos, 
bem 
como 
sinaliz
ar no 
edital 
o tipo 
de 
Acolhe
dores 
que se 
espera 
para 
recebe
r/acol
her os 
ingress
antes 
intern
aciona
is. 
 

( ) Meta 
atendida 
no prazo. 
 
( ) Meta 
atendid
a fora 
do 
prazo. 
 
( x ) Meta 
não 
atendidas 

Atraso no PSEE/UNILAB 
2020, por causa de 
dificuldades de 
aplicação de provas nos 
países parceiros 

Atividades seriam 
desempenhadas junto de 
servidores e tutores do 
PAIE (PSEE – 2020), mas 
trata-se de uma ação que 
depende dos resultados 
finais do PSEE – 2020. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE (AVALIAÇÃO DA CHEFIA 
IMEDIATA) 

 
Plano de Trabalho nº  
12/2021 

 
Unidade 

 
Seção de Acolhimento e Acompanhamento – 
SAA/CSAA/PROINTER 

  

 
Nome da chefia imediata 

 
CARLOS SUBUHANA 

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 que justificam sua decisão. 

O servidor FRANCISCO MARCELINO GUIMARÃES BARBOSA desempenhou suas atividades profissionais, 
remotamente, e conseguiu cumprir as metas que são de sua alçada.  

____________________________________________________________________________________________ 
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Plano de Trabalho n 13/2021 
 

 
Unidade: Prointer 

 
Serviço de Acolhimento e Acompanhamento 

 
Nome do Servidor 
  

 
David Ferreira Lima       

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 
 

2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou 
 

3. 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, 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). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo Relatórios Planos de trabalho 1º trimestre 2021 (0279305)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 59



 
Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 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 
Apoio a Renovação de 

Vistos dos estudantes do  

PSEE  

A Garantir informação, articulação 
com órgãos de controle e 
acompanhamento aos estudantes 

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

Articulação com órgãos 
externos e internos realizada, 
bem como contato 
permanente com os 
estudantes. 

 

 
 

     

2º 
Realização do 

acompanhamento da vida 

acadêmica de todos os 

estudantes internacionais 

da Unilab 

B Acompanhar o desenvolvimento 
acadêmico  dos estudantes do 
PSEE  

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

Definição do período 
semestral da matrícula para 
atualização do banco de dados  

 

3º 
Apoio às Associações de 

Estudantes 

B  
Institucionalização e melhor 
funcionamento das associações  

( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( x  ) Meta 

Apoiado Ações em conjunto 
com Associações, a partir das 
demandas destas. 
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atendida 
fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 
atendida. 

4º Acompanhamento e 
Apoio ao Censo  de 
Estudantes 
Internacionais  

B Apoio aos responsáveis pelo 
Censo, com dados e debate  do 
projeto  

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

 Necessário adaptação 
maior aos prazos dos 
parceiros. 

5º Organização da 
documentação dos 
estudantes e 
agendamentos com 
Policia Federal e Receita 
Federal 

A Legalização do estudante no Brasil (x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 
atendida.l 

Ações em conjunto com Seção 
de Acolhimento e 
Acompanhamento. 
Promovido  ida a PF para 
regularização, de estudantes 
em situação de 
vulnerabilidade social 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE (AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº  
/2021 

 
Unidade 

 
Seção de Acolhimento e Acompanhamento – SAA/CSAA/PROINTER 

  

Nome da chefia imediata CARLOS SUBUHANA 

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 David Ferreira Lima desempemhou suas atividades profissionais, remotamente, e conseguiu cumprir as metas que são de sua alçada, apesar das dificudades 
impostas pela pandemia.  
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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

2 - Foi(ram) idenficado(s) na análise:
(a) Plano de Trabalho nº 01/2021 - algumas metas não atingidas por

considerar as atividades complexas, que requerem maior tempo para
execução/priorização de outras tarefas mais urgentes ;

(b) Plano de Trabalho nº 03, 04 e 13 - algumas metas não atendidas
dentro do prazo por depender de outros agentes;

(c) Plano de Trabalho nº 05/2021, meta não atingida por atraso não
especificando exatamente o que desencadeou a demora; e

(d) Plano de Trabalho nº 10/2021, observou-se metas não cumpridas por
alteração de calendário ou que foram acompanhadas ou resolvidas pela chefia
imediata, bem como falta de organização nas prioridades de trabalho.

3 - Ajuste(s) a ser(em) feito (s)/recomendações:
(a) as metas que não puderam ser cumpridas poderão ser incluídas no

próximo plano de trabalho;
(b) as metas que puderam ser atendidas por dependerem de outros

agentes, recomenda-se o fortalecimento de maior comunicação com esses agentes,
principalmente para explicar a necessidade do atendimento mais tempestivo do
prazo;

(c) quanto a eventuais atrasos em processos por motivos alheios ao do
servidor ou atividade, faz-se necessário observar o que motiva esses atrasos a fim
de que os problemas que ocasionem isso sejam mitigados; e

(d) atividades que eventualmente estão sendo atendidas pela chefia
imediata, quando já distribuídas para o servidor, pode gerar sobrecarga de trabalho a
quem executa. Dessa forma, entende-se pelo retorno negativo pela chefia imediata
ao servidor envolvido para que esse problema seja corrigido. A questão de "falta de
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organização" deve ser observada pela chefia imediata no sentido de identificar o que
está é necessário para a correta distribuição das atividades semanais, estabelecendo,
inclusive, por grau de prioridade de atendimento, como por exemplo, demandas
externas com prazo específico, cumprimento de normas etc.

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.

 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
17/05/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0279846 e o código CRC BD787C09.
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https://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19/
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