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

Plano de Trabalho nº 004/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  Adriana Gonçalves 

Cargo efetivo Secretária Executiva Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (    ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º 

Analisar os processos 
recebidos na Unidade, 
despachar as demandas 
com a presidência do 
órgão e orientar a 
equipe quantos aos 
encaminhamentos. 

P 

Garantir o 
pleno 
funcionamento 
dos Conselhos. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

2º 

Realizar 
acompanhamento das 
demandas repassadas 
para a equipe e dos 
controles internos do 
setor. 

A 

Garantir o bom 
funcionamento 
do setor e 
atendimento 
das demandas. 

- 
Ação realizada 
diariamente. 

3º 
Prestar assessoria 
técnica ao Reitor nas 
demandas dos 

A 
Assessorar a 
Gestão. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 
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Conselhos de 
Deliberação Superior. 

4º 

Realizar e/ou orientar à 
equipe quanto ao 
atendimento aos 
diversos setores da 
Universidade em 
assuntos de 
competência dos 
Conselhos. Os 
atendimentos podem 
ser realizados por 
Hangouts, e-mail 
institucional, celular ou 
WhatsApp. 

A 

Propiciar um 
trabalho de 
excelência aos 
Conselhos e 
demais setores 
da 
Universidade. 

- 
Ação realizada 
diariamente. 

5º 

Revisar/aprovar 
documentos oficiais 
para assinatura e 
posterior publicação. 

P 

Garantir que 
os atos sejam 
publicados de 
acordo com as 
deliberações, 
normas 
internas e a 
legislação 
vigente. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

6º 

Compilar as 
informações para 
produção dos relatórios 
do Consuni e Consepe 
que irão compor o 
relatório de gestão 
2020, e apresentar a 
versão final do 
compilado das 
unidades para ciência e 
aprovação da 
presidência dos órgãos. 

P 

Garantir ampla 
publicidade e 
transparência 
dos atos dos 
Conselhos e 
atendimento 
da demanda 
da Proplan. 

1º a 12 de 
fevereiro de 

2021. 
- 

7º 
Revisar/corrigir as atas 
das sessões do 
Conselho. 

P 

Garantir a 
aprovação e 
publicidade 
das atas de 
reuniões. 

De acordo 
com as datas 

das 
reuniões. 

Ação realizada 
por demanda. 

8º 

Apresentar proposta de 
pauta à presidência do 
Conselho, coordenar os 
preparativos das 
reuniões de acordo 
com o planejamento 
interno e realizar a 
convocação das 
reuniões. 

P 

Garantir a 
realização das 
sessões dos 
Conselhos. 

De acordo 
com as datas 

das 
reuniões. 

Ação realizada 
por demanda. 

9º Dar suporte à Comissão P Propiciar que o 18 de Ação realizada 
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Organizadora do 
processo de escolha 
para Reitor e Vice-
Reitor da Unilab no que 
for de competência da 
secretaria. 

processo 
ocorra de 
forma 
eficiente. 

janeiro a 22 
de março de 

2021. 

por demanda. 

10º 

Planejar juntamente 
com o SSCONSUNI a 
sessão para formação 
da Listra Tríplice de 
Reitor e Vice-Reitor. 

A 

Planejar e 
garantir a 
realização da 
sessão do 
Consuni. 

Uma 
semana (15 

a 22 de 
março de 

2021. 

- 

11º 

Supervisionar e 
orientar a equipe 
quanto aos 
encaminhamentos das 
deliberações havidas 
nas reuniões dos 
Conselhos.  

A 

Garantir o 
cumprimento 
das decisões 
do plenário 
dos Conselhos 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

12º 

Produzir um relatório 
analítico sobre o 
Regimento Geral da 
Unilab, para subsidiar o 
trabalho de revisão do 
Regimento. 

A 

Subsidiar o 
trabalho a 
comissão de 
revisão do 
Regimento 
Geral da 
Unilab. 

1º a 28 de 
fevereiro de 

2021. 
- 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 05/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  Naziane de Sousa Martins 

Cargo efetivo Secretária Executiva Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Serviço de Secretaria do Consepe 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Adriana Gonçalves 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (    ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º 

Dar 
encaminhamento aos 
processos que 
chegarem por meio 
do Sistema 
Eletrônico de 
Informações (SEI). 

P 

Garantir o 
pleno 
funcionamento 
dos Conselhos 
e o 
atendimento 
às demandas 
das unidades. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

2º 

Acompanhar os 
processos 
encaminhados aos 
Relatores do 
Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(Consepe) 

P 

Evitar atrasos 
no 
recebimento 
dos Pareceres 
e o acúmulo 
de processos 
para 
deliberação do 

- 
Ação realizada 
por demanda. 
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Consepe. 

3º 

Organizar os 
processos aptos para 
deliberação do 
Consepe. 

P 

Garantir que 
os processos 
com Pareceres 
de relator e 
sem 
pendências 
sejam 
despachados 
por meio da 
SODS com o 
Presidente 
para a 
formulação 
das pautas das 
sessões do 
Conselho. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

4º 
Elaborar documentos 
oficiais, de acordo 
com a demanda. 

P 

Garantir o 
atendimento 
às demandas 
das unidades. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

5º 

Solicitar a publicação 
no site e no boletim 
informativo da 
Unilab dos 
documentos 
emitidos no âmbito 
do Consepe. 

P 

Garantir a 
publicização 
dos atos do 
Consepe bem 
como a 
divulgação 
entre a 
comunidade 
acadêmica. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

6º 

Elaborar termos de 
homologação, de 
acordo com a 
demanda. 

P 

Garantir o 
atendimento 
às demandas 
dos docentes. 

    

7º 

Fornecer 
informações sobre a 
atuação do Consepe 
no ano 2020 para a 
elaboração do 
documento que a 
SODS irá encaminhar 
à Coordenação de 
Planejamento para a 
elaboração do 
Relatório de Gestão. 

P 

Trabalhar 
juntamente 
com a SODS 
para garantir 
ampla 
publicidade e 
transparência 
dos atos dos 
Conselhos e 
atendimento 
da demanda 
da Proplan. 

Uma 
semana (1º 
a 05 de 
fevereiro de 
2021). 

- 

8º 
Elaborar as atas das 
sessões do Conselho. 

P 

Garantir o 
envio das atas 
ao Conselho 
para sua 
aprovação de 

Duas 
semanas (27 
de janeiro a 
10 de 
fevereiro de 

- 
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modo que não 
ultrapasse o 
prazo de até 
três sessões 
ordinárias 
posteriores em 
atendimento 
ao art. 16 do 
Regimento 
Geral da 
Unilab. 

2021). 

9º 

Acompanhar o e-mail 
institucional da SODS 
e atender as 
demandas 
solicitadas. 

A 

Manter o e-
mail 
organizado e 
sem respostas 
pendentes. 

Fevereiro a 
março de 
2021. 

Ação realizada 
diariamente. 

10º 
Editar a pauta da 
sessão ordinária do 
Consepe. 

P 

Obter a 
assinatura do 
Presidente do 
Consepe para 
que a SODS 
possa 
encaminhar a 
convocação da 
10ª sessão 
ordinária. 

Dois dias 
(fevereiro 
2021). 

De acordo com as 
datas das 
reuniões. 

11º 

Planejar e tomar as 
devidas providências 
junto à Secom e DTI 
para a realização da 
sessão ordinária do 
Consepe. 

A 

Garantir o 
suporte para a 
realização da 
10ª sessão 
ordinária do 
Consepe. 

Uma 
semana 
(fevereiro 
2021). 

De acordo com as 
datas das 
reuniões. 

12º 

Publicar e dar os 
devidos 
encaminhamentos às 
decisões do Consepe. 

P 

Garantir a 
publicização 
dos atos do 
Consepe bem 
como a 
divulgação 
entre a 
comunidade 
acadêmica. 

Uma 
semana 
(fevereiro 
2021). 

De acordo com as 
datas das 
reuniões. 

13º 
Editar a pauta da 
sessão ordinária do 
Consepe. 

P 

Obter a 
assinatura do 
Presidente do 
Consepe para 
que a SODS 
possa 
encaminhar a 
convocação da 
11ª sessão 
ordinária. 

Dois dias 
(abril 2021). 

De acordo com as 
datas das 
reuniões. 
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14º 

Planejar e tomar as 
devidas providências 
junto à Secom e DTI 
para a realização da 
sessão ordinária do 
Consepe. 

A 

Garantir o 
suporte para a 
realização da 
11ª sessão 
ordinária do 
Consepe. 

Uma 
semana 
(abril 2021). 

De acordo com as 
datas das 
reuniões. 

15º 

Publicar e dar os 
devidos 
encaminhamentos às 
decisões do Consepe. 

P 

Garantir a 
publicização 
dos atos do 
Consepe bem 
como a 
divulgação 
entre a 
comunidade 
acadêmica. 

Uma 
semana 
(abril 2021). 

De acordo com as 
datas das 
reuniões. 

16º 

Auxiliar a SSCONSUNI 
no planejamento da 
sessão para 
formação da Lista 
Tríplice de Reitor e 
Vice-Reitor, no que 
couber à secretaria. 

A 

Planejar e 
garantir a 
realização da 
sessão do 
Consuni. 

Uma 
semana (15 
a 19 de 
março de 
2021). 

- 

17º 
Alimentar as 
planilhas de controle 
do setor. 

A 

Garantir os 
dados 
atualizados 
para dispor de 
informações 
de modo ágil e 
eficiente. 

- 
Ação realizada 
diariamente. 

18º 
Realizar o controle 
dos mandatos dos 
Conselheiros. 

A 

Garantir os 
dados 
atualizados 
para dispor de 
informações 
de modo ágil e 
eficiente. 

- 
Ação realizada 
diariamente. 

19º 
Conferir as edições 
do boletim 
informativo. 

A 

Garantir a 
publicidades 
dos atos do 
Consepe. 

- 
Ação realizada 
semanalmente. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 008 /2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  Joaquim Torres Filho 

Cargo efetivo  Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante  (   ) 

Unidade Gabinete da Reitoria 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início:  

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
X 

Período 
Início: 22/04/2021 

 Fim: 06/05/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Gestão das 
atividades 
do Gabinete 
da Reitoria 

A Qualitativa Diária  

2º      

3º      

4º      

5º      

6º      

7º      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 009/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  Adriana de Melo Barros 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Ouvidoria 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento Licença Capacitação 
Período 

Início:  01/03/2021 

 Fim:     05/04/2021 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º  Acompanhar as 
demandas 
que chegam no 
Fala.br. 
(analisar, 
acompanhar os 
prazos, os 
recursos e 
registrar 
respostas). 

A Recebimento/análise/encaminhamento 
das demandas durante o expediente. 

Diário Por ser 
uma 
atividade 
que 
depende 
da 
demanda, 
não há 
como 
estipular 
uma meta. 

2º Monitorar o sei 
(receber, 
autuar processo, 
cadastrar 
documentos, 
despachos e 
registrar 

P Recebimento/análise/encaminhamento 
das demandas durante o expediente. 

Diário Por ser 
uma 
atividade 
que 
depende 
da 
demanda, 
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envio de 
processos). 

não há 
como 
estipular 
uma meta. 

3º Assessorar o 
Ouvidor no 
encaminhamento 
das 
demandas. 

A Encaminhamento das demandas/ 
despachos dos processos no SEI e 
Fala.br. 

 
Diário 

Por ser 
uma 
atividade 
que 
depende 
da 
demanda, 
não há 
como 
estipular 
uma meta. 

4º Monitorar e 
responder os e- 
mails que chegam 
à 
Ouvidoria. 

A Responder os e-mails e realizar os 
encaminhamentos diários. 

Diário Por ser 
uma 
atividade 
que 
depende 
da 
demanda, 
não há 
como 
estipular 
uma meta. 

5º Participar das 
reuniões do GT 
instituído pela 
Portaria Reitoria 
N° 534, de 30 de 
dezembro de 
2020, bem como 
realizar os 
encaminhamentos 
das atividades que 
forem atribuídas. 

A Seguir o Cronograma da comissão 31/03/2020  

6º      

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 010/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Maria Aparecida Martins Firmino 

Cargo efetivo Secretária Executiva Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Corregedoria 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Gondim Gomes 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x  ) 

Revezamento (     ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Assessorar o 
corregedor dando 
suporte no 
encaminhamento 
das demandas aos 
setores 
competentes. 

A Por 
demanda 

Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 

2º Verificar prazos 
de portarias de 
comissões em 
curso, a fim de 
encaminhar e-
mail aos 
membros, quando 

A Por 
demanda 

Informar à 
comissão com 
o prazo de 7 
dias para o 
encerramento 
do prazo 

Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 
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estiver próximo 
do prazo de 
conclusão dos 
trabalhos, assim 
como manter as 
informações 
atualizadas nas 
planilhas de 
controle interno. 

previsto na 
portaria. 

3º Checar a caixa de 
e-mail do setor, 
responder 
(quando de sua 
competência) ou 
encaminhar ao 
servidor 
competente. 

A Por 
demanda 

Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 

4º Monitorar o 
Sistema Eletrônico 
de Informações 
do setor, a fim de 
observar as 
demandas que 
surgirem, 
direcionando as 
demandas a quem 
tiver competência 
para dar o devido 
encaminhamento. 

P Por 
demanda 

Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 

5º Participar das 
reuniões do GT 
instituído pela 
Portaria GR nº 
Portaria Reitoria 
Nº 534, de 30 de 
dezembro de 
2020, bem como 
realizar os devidos 
encaminhamentos 
que forem 
deliberados 
durante as 
sessões. 

A Cumprir os 
prazos a 
serem 
estipulados 
no 
cronograma 
da comissão. 

31/03/2021  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 011/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  George Gondim Gomes 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Corregedoria 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento Férias 
Período 

Início: 18/02/2021 

 Fim: 19/02/2021 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Plano de Trabalho Geroge Gondim (0233171)         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 18



PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (    ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de prioridade Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Elaborar 

documentos 

técnicos, tais 

como 

pareceres, 

portarias, etc. 

 

P Por demanda Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 

demanda, não há 
como estipular 

uma meta. 

2º Analisar 

processos. 

 

P 3 processos 
por semana 

Semanal - 

3º Elaborar 
ações 

preventivas. 

A Por demanda Por demanda Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 

demanda, não há 
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como estipular 
uma meta. 

4º Administrar 
e-mail´s e 

dar suporte 
às comissões 

formadas 
para 

acompanhar 
processos. 

A Por demanda Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 

demanda, não há 
como estipular 

uma meta. 

5º Estudar e 

atualizar-se 

nos assuntos 

necessários à 

execução das 

atribuições 

anteriores. 

A Por demanda Por demanda Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 

demanda, não há 
como estipular 

uma meta. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 012/2021 – Unidade Máxima: Reitoria 

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  Bárbara Eleodora Santiago Gomes 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Gondim Gomes 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento Licença para cursar Mestrado 
Acadêmico em Sociobiodiversidade e 
Tecnologias Sustentáveis na Unilab. 

Período 

Início: 05/10/2020 

 Fim: 12/08/2021 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x  ) 

Revezamento (    ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de prioridade Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º      

2º      

3º      

4º      

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 013/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  Arnaldo Fernandes Nogueira 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Corregedoria 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Gondim Gomes 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento Férias 
Período 

Início: 08/02/2021 

 Fim: 27/02/2021 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x  ) 

Revezamento (     ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Assessorar o 
corregedor dando 
suporte no 
encaminhamento 
das demandas aos 
setores 
competentes. 

A Por 
demanda 

Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 

2º  Cadastrar e 
atualizar os 
processos no 
Sistema de Gestão 
de Processos 
Disciplinares – 
CGU-PAD. 

A Por 
demanda 

Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 
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3º Verificar prazos 
de portarias de 
comissões em 
curso, a fim de 
encaminhar e-
mail aos 
membros, quando 
estiver próximo 
do prazo de 
conclusão dos 
trabalhos, assim 
como manter as 
informações 
atualizadas nas 
planilhas de 
controle interno. 

A Por 
demanda 

Informar à 
comissão com 
o prazo de 7 
dias para o 
encerramento 
do prazo 
previsto na 
portaria. 

Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 

4º Checar a caixa de 
e-mail do setor, 
responder 
(quando de sua 
competência) ou 
encaminhar ao 
servidor 
competente. 

A Por 
demanda 

Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 

5º Monitorar o 
Sistema Eletrônico 
de Informações 
do setor, a fim de 
observar as 
demandas que 
surgirem, 
direcionando as 
demandas a quem 
tiver competência 
para dar o devido 
encaminhamento. 

P Por 
demanda 

Diariamente Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não há 
como estipular 
uma meta. 

6º Participar das 
reuniões do GT 
instituído pela 
Portaria GR nº 
Portaria Reitoria 
Nº 534, de 30 de 
dezembro de 
2020, bem como 
realizar os devidos 
encaminhamentos 
que forem 
deliberados 
durante as 
sessões. 

A Cumprir os 
prazos a 
serem 
estipulados 
no 
cronograma 
da comissão. 

31/03/2021  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 014/2021 – Unidade Máxima: GABINETE DA REITORIA-GR  

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  IRANY RODRIGUES BARBOSA 

Cargo efetivo TÉCNICA EM ARQUIVO Carga horária semanal 40H/S 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade DIVISÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO-DIARP 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOAQUIM TORRES FILHO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Processos de Contratação 
dos correios  

P Não se aplica Não se 
aplica 

Processo crítico 
em fases finais 

2º Orientação/Gerenciamento 
da Equipe na Classificação 
dos processos físicos e 
demais demandas do 
setor. 

A Média de 40 
caixas de 
processos 
físicos por 
mês 

Meta 
mensal 

A divisão 
também possui 
outras unidades 
de 
arquivamento a 
exemplo de 
Pasta A/Z com 
documentos 
avulsos. 

3º Sistemas de permissões 
SEI/SIP 

P Não se aplica Não se 
aplica 

Por demanda 

4º Atendimento no CGSEI 
(Membro do comitê/ 

P e A Não se aplica Não se 
aplica 

Por demanda 
(E-mails, 
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Negocial) Criação de 
tipologias 
Processuais, 
criação de 
documentos 
digitais, ajustes 
e configurações 
no sistema. 

5º Membro da Portaria de 
Revisão dos Atos 
Normativos 

P e A Análise na 
fase de 
exame e 
consolidação 
do Atos 
Normativos 

31/03/2021 Portaria GR nº 
534 de 
30/12/2020 

6º Elaboração da normativa 
interna do Arquivo e 
Protocolos 

P Elaboração e 
submissão 
da minuta 

15/04/2021  

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 003/2021 – Unidade Máxima: Gabinete Reitoria   

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  JOSELY DE SOUSA ALVES 

Cargo efetivo SECRETARIA EXECUTIVA Carga horária semanal 40 H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade GABINETE REITORIA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOAQUIM TORRES FILHO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença LICENÇA CAPACITAÇÃO 
Período 

Início: 22/03/2021 

 Fim:  18/02/2021 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Acompanhamento 
de processos e 
emissão de 
despachos GR. 

P Atender as 
solicitações 
dentro do 
prazo 
estipulado.  

Diária Mediante 
demanda. 

2º Membro da 
Portaria de 
Revisão dos Atos 
Normativos. 

A Acompanhar 
o 
cronograma 
da comissão 

30.03.2021  

3º Acompanhar as 
demandas no e-
mail do Comitê 
Gestor do SEI. 

p Atender as 
solicitações 
de acordo 
com a 
demanda. 

Diária  
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4º Solicitação de 
viagens, 
equipamentos e 
espaços para 
reuniões. 

A Mediante  
demanda da 
chefia. 

Mensal  

5º Acompanhamento 
dos e-mails e da 
agenda do setor. 

A Mediante 
demanda 

Diária  

6º Assessoramento 
do Comissão de 
Ética Pública e 
agendamento das 
reuniões. 

P Mediante o 
recebimento 
de denúncias 

Semanal/Mensal Reuniões 
mensais. 

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 007/2021 – Unidade Máxima: Gabinete da Reitoria  

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  Sâmia de Sousa Oliveira 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Seção de Cerimonial e Protocolo- SECEP 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Joaquim Torres Filho 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento Licença Capacitação- 28 dias 
Período 

Início: 04/03/2021 

 Fim: 31/03/2021 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
1º período – 12 dias 

Período 
Início: 05/04/2021 

 Fim: 16/04/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

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

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

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

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

aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Verificação, 
acompanha
mento e 
abertura de 
processos 
no SEI sob 
atribuição 
do 
Cerimonial, 
despachos e 
encaminha
mentos; 

P Qualitativa 

 

Demanda/ 
Diária 
 
Dentro do 
prazo de 
três dias. 
 
 

 

2º Verificação 
de e-mails, 
encaminha

A Qualitativa Demanda/ 
Diária 
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mentos e 
respostas; 

Dentro do 
prazo de 
três dias 

3º Encaminha
mentos para 
Colação de 
Grau 2020.2. 

A Qualitativa Mensal 
 
Dentro do 
prazo de 
três meses. 

 

4º Encaminha
mentos para 
produção do 
V Festival 
das Culturas 
da Unilab. 

A Qualitativa Mensal 
 
Dentro do 
prazo de 
três meses. 

 

5º Apoio na 
organização 
da Semana 
Universitária 
2021. 

A Qualitativa Mensal 
 
Dentro do 
prazo de 
três meses. 

Conforme 
solicitação da 
Comissão 
Organizadora. 

6º Gerenciame
nto dos 
Contratos de 
Eventos 
2021. 

P Qualitativa Demanda/
Mensal 
 
Dentro do 
prazo de 
três meses. 

Conforme 
solicitação de 
algum 
demandante.  

7º Atividades 
de caráter 
de 
emergência 
e soluções 
de dúvidas e 
contratemp
os 
solicitadas 
pela Chefia 
de Gabinete. 

A Qualitativa Demanda/ 
Diária 
 
Dentro do 
prazo de 
três dias. 

Conforme 
necessidade. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 001/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  Aparecida Torres de Moura Romeiro 

Cargo efetivo Secretária Executiva Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Secretaria da Reitoria 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Joaquim Torres Filho 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

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

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

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

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

aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Assessorar o 
Reitor: 
Gestão, 
protocolo e 
despacho de 
documentos 

A e P Recebimento/análise/encaminhamento 

das demandas durante o expediente (2 

ou mais vezes ao dia) 

 

Diária Conforme 
disponibilidade 
da Gestão 
Superior. Por 
ser uma 
atividade que 
depende da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta 

2º Gerir as 
rotinas de 
Secretaria: 
planejar, 
organizar e 

A e P Recebimento/encaminhamento   de 

demandas durante todo o expediente, 

conforme necessidade 

 

Diária Conforme 
disponibilidade 
da Gestão 
Superior 
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dirigir os 
serviços 

3º Articular 
para a 
instrução de 
processos, 
conforme 
necessidade 
da Reitoria 

P Recebimento/encaminhamento   de 

demandas durante todo o expediente, 

conforme necessidade 

 

Diária Conforme 
disponibilidade 
da Gestão 
Superior.        
Por ser uma 
atividade que 
depende da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta 

4º Atender 
pedidos e 
solicitações 
diversas 

A Recebimento/encaminhamento   de 

demandas durante todo o expediente, 

conforme necessidade 

 

1 dia Conforme 
disponibilização 
da informação 
pela Secretaria 
da Reitoria.   
Por ser uma 
atividade que 
depende da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta 

5º Orientação 
para 
publicação 
de atos do 
Reitor 
(Portarias) 
no sítio 
oficial da 
Instituição; 

A e P Organização quinzenal dos atos 

expedidos pela Gestão Superior 

Mensal Conforme 
urgência, a 
publicação será 
solicitada de 
imediato.       
Por ser uma 
atividade que 
depende da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta 

6º Orientar, 
planejar e 
proceder ao 
controle de 
frequência, 
férias e 
licenças dos 
servidores 
lotados na 
Secretaria 
da Reitoria; 

A Organização mensal dos afastamentos 

dos colaboradores e/ou conforme 

necessidade 

 

 

Mensal Por ser uma 
atividade que 
depende da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta 

7º Executar 
outras 
atividades 

A e P Conforme necessidade Diária Conforme 
disponibilidade 
da Gestão 
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que se 
incluam no 
âmbito de 
sua 
competência 

Superior e da 
Secretaria da 
Reitoria. 
Por ser uma 
atividade que 
depende da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 002/2021 – Unidade Máxima: REITORIA  

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  LUCIA HELENA DA COSTA DE SOUSA 

Cargo efetivo SECRETÁRIA EXECUTIVA Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  X ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome APARECIDA TORRES DE MOURA ROMEIRO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
05 DIAS 

Período 
Início: 01/02/2021 

 Fim: 05/02/2021 

Férias 05 DIAS 
Período 

Início: 08/02/2021 

 Fim: 12/02/2021 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Assessorar a Chefe de Secretaria A Conforme 
necessidade 
da Chefia 

Diária Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta.  

2º Elaborar documentos: 
Redigir ofícios, portarias, elaborar 
relatórios; digitar e formatar 
documentos 

A e P Conforme 
necessidade 
do setor 

Diária Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta.  
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3º Atendimento do público interno A Conforme 
necessidade 
do setor 

Diária Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta.  

4º Autuar processos; 
Receber, tramitar e enviar 
processos 
 

P Conforme 
necessidade 
do setor 

Diária Conforme 
disponibilidade 
da Gestão 
Superior.               
Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta.  

5º Gerenciar informações: 
Ler   documentos; 
levantar   informações; 
consultar   outros   departamentos; 
cobrar ações, respostas, relatórios; 
controlar cronogramas, prazos; 
direcionar informações; 
acompanhar processos; reproduzir 
documentos. 
 

A e P Conforme 
necessidade 
do setor 

Diária Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta.  

6º Executar outras atividades 
inerentes à área que venham a ser 
delegadas pela Chefe de Secretaria 

A e P Conforme 
necessidade 
do setor 

Diária Por ser uma 
atividade que 
dependerá da 
demanda, não 
há como 
estipular uma 
meta.  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº /2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  Joaquim Torres Filho 

Cargo efetivo Professor Associado III Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante  (   ) 

Unidade Gabinete da Reitoria 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Férias 

Período 
Início: 22/04/2021 

 Fim: 06/05/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Gestão  
Gabinete 

A Atender as 
solicitações 
dentro do 
prazo. 

Mensal  

2º Elaboração das 
audiências com a 
Reitoria 

A Reuniões por 
demanda 

Semanal  

3º Acompanhamento 
das reuniões do 
CIEC. 

A Atender as 
solicitações 
dentro do 
prazo. 

Semanal  

4º      

5º      

6º      

7º      
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: Reitoria  

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  João Felipe Rodrigues do Nascimento 

Cargo efetivo Secretário Executivo Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Serviço de Secretaria do Consuni 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Adriana Gonçalves 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (    ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º 

Dar 
encaminhamento 
aos processos que 
chegarem por 
meio do Sistema 
Eletrônico de 
Informações (SEI). 

P 

Despachar os 
processos em até 2 
(dois) dias úteis 
após chegarem na 
Secretaria. 

4 semanas. 
Ação realizada 
por demanda. 

2º 

Acompanhar os 
processos 
encaminhados aos 
Relatores do 
Conselho 
Universitário 
(Consuni). 

P 

Evitar atrasos no 
recebimento dos 
Pareceres e o 
acúmulo de 
processos para 
deliberação do 
Consuni. Cobrar 
Pareceres em 
atraso postergando 

Abril de 
2021. 
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o prazo em apenas 
3 (dias) úteis após o 
vencimento do 
prazo inicial. 

3º 

Organizar os 
processos aptos 
para deliberação 
do Consuni. 

P 

Elaborar/editar a 
prévia da pauta ao 
final de cada 
semana para fins de 
controle. 

Fevereiro a 
abril de 
2021. 

Ação será 
realizada 

semanalmente. 

4º 

Elaborar 
documentos 
oficiais, de acordo 
com a demanda. 

P 

Garantir que as 
demandas 
aprovadas pelo 
Consuni sejam 
atendidas, seguindo 
a padronização 
oficial dos 
documentos. 

- 
Ação realizada 
por demanda. 

5º 

Solicitar a 
publicação no site 
e no boletim 
informativo da 
Unilab dos 
documentos 
emitidos no 
âmbito do 
Conselho 
Universitário. 

P 

Garantir a 
publicização dos 
atos do Consuni 
bem como a 
divulgação entre a 
comunidade 
acadêmica, 
estabelecendo o 
envio dos 
documentos no 
mesmo dia de sua 
assinatura. 

Abril de 
2021. 

Ação realizada 
por demanda. 

6º 

Fornecer 
informações 
sobre a atuação 
do Conselho 
Universitário no 
ano 2020 para a 
elaboração do 
documento que a 
SODS irá 
encaminhar à 
Coordenação de 
Planejamento 
para a elaboração 
do Relatório de 
Gestão. 

P 

Elaborar um 
documento com as 
informações acerca 
das atividades do 
Consuni no ano de 
2020. 

Uma 
semana (1º 

a 05 de 
fevereiro de 

2021). 

- 
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7º 
Elaborar as atas 
das sessões do 
Conselho. 

P 

Garantir o envio 
das atas ao 
Conselho para sua 
aprovação de modo 
que não ultrapasse 
o prazo de até três 
sessões ordinárias 
posteriores em 
atendimento ao art. 
16 do Regimento 
Geral da Unilab. 

Abril de 
2021. 

- 

8º 

Acompanhar o e-
mail institucional 
da SODS e 
atender as 
demandas 
solicitadas. 

A 

Ao final de cada dia 
verificar se há itens 
pendentes e 
organizá-los para 
despacho/respostas 
no dia seguinte. 

Ação 
realizada 

diariamente. 

 

9º 

Participar das 
reuniões e 
atender as 
demandas da 
Comissão 
responsável pelo 
exame, 
consolidação ou 
revogação dos 
atos normativos 
previstos no 
Decreto nº 
10.139/2020. 

A 

Analisar em média 
3 atos normativos  
inferior a decreto 
por semana e, em 
seguida, 
encaminhá-los as 
unidades 
pertinentes para 
revisão e 
consolidação. 

Abril de 
2021. 

Ação será 
realizada 

semanalmente. 

10º 
Editar a pauta da 
sessão ordinária 
do Consuni. 

P 

Obter a assinatura 
do Presidente do 
Consuni para que a 
SODS possa 
encaminhar a 
convocação da 
sessão ordinária em 
até 48h antes da 
sessão, 
obedecendo o 
prazo regimental. 

Dois dias 
(março 
2021). 

De acordo com 
as datas das 

reuniões. 

11º 

Planejar e tomar 
as devidas 
providências junto 
à Secom e DTI 
para a realização 
da sessão 

A 

Garantir o suporte 
para a realização e 
transmissão da 72ª 
sessão ordinária do 
Consuni. 

Uma 
semana 
(março 
2021). 

De acordo com 
as datas das 

reuniões. 
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ordinária do 
Consuni. 

12º 

Publicar e dar os 
devidos 
encaminhamentos 
às decisões do 
Consuni. 

P 

Garantir a 
publicização dos 
atos do Consuni 
bem como a 
divulgação entre a 
comunidade 
acadêmica em até 
dois dias úteis após 
a realização da 
sessão. 

Uma 
semana 
(março 
2021). 

De acordo com 
as datas das 

reuniões. 

13º 

Editar a pauta da 
sessão 
extraordinária 
para formação da 
Listra Tríplice de 
Reitor e Vice-
Reitor. 

P 

Obter a assinatura 
do Presidente do 
Consuni para que a 
SODS possa 
encaminhar a 
convocação da 
sessão 
extraordinária, em 
até 48h antes da 
sessão, 
obedecendo o 
prazo regimental. 

Dois dias 
(março de 

2021) 

De acordo com 
as datas das 

reuniões. 

14º 

Planejar e tomar 
as devidas 
providências junto 
à Secom e DTI 
para a realização 
da sessão 
ordinária do 
Consuni. 

A 

Garantir o suporte 
para a realização e 
transmissão da 60ª 
sessão 
extraordinária do 
Consuni. 

Uma 
semana (15 

a 19 de 
março de 

2021). 

- 

15º 

Dar 
encaminhamentos 
às decisões do 
Consuni. 

P 

Garantir a 
publicização dos 
atos do Consuni 
bem como a 
divulgação entre a 
comunidade 
acadêmica em até 
dois dias após a 
realização da 
sessão. 

Dois dias (23 
e 24 de 

março de 
2021). 

- 

16º 
Alimentar as 
planilhas de 
controle do setor. 

A 

Garantir os dados 
atualizados para 
dispor de 
informações de 

- 
Ação realizada 
diariamente. 
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modo ágil e 
eficiente. 

17º 

Realizar o 
controle dos 
mandatos dos 
Conselheiros. 

A 

Garantir os dados 
atualizados para 
dispor de 
informações de 
modo ágil e 
eficiente, bem 
como controlar os 
mandatos dos 
conselheiros no 
Consuni. 

- 
Ação realizada 
diariamente. 

18º 

Conferir as 
edições do 
boletim 
informativo. 

A 
Garantir a 
publicidades dos 
atos do Consuni. 

- 
Ação realizada 
semanalmente. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Processo nº 23282.001308/2021-91

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

FAVORÁVEL
2 - Os Planos de Trabalho Individual validados neste processo

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
05/02/2021, às 07:23, 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 0237315 e o código CRC B3191189.
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