
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    001/2021 Unidade: SECRETARIA
DA REITORIA

Nome do servidor: APARECIDA TORRES DE MOURA ROMEIRO

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
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meta seja
alcançada.

1º

Assessorar
o Reitor:
Gestão,
protocolo e
despacho
de
documentos

Recebimento/análise/encaminhamento
das demandas durante o expediente
(2 ou mais vezes ao dia)

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Constante
interação
com a
gestão
superior

 

2º

Gerir as
rotinas de
Secretaria:
planejar,
organizar e
dirigir os
serviços

Recebimento/encaminhamento de
demandas durante todo o expediente,
conforme necessidade

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
gestão
superior e
equipe

 

3º

Articular
para a
instrução de
processos,
conforme
necessidade
da Reitoria

Recebimento/encaminhamento de
demandas durante todo o expediente,
conforme necessidade

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
gestão
superior e
equipe

 

4º
Atender
pedidos e
solicitações
diversas

Recebimento/encaminhamento de
demandas durante todo o expediente,
conforme necessidade

(X   )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

Constante
interação
com a
gestão
superior e
equipe
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(   ) Meta
não
atendida.

5º

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

Organização quinzenal dos atos
expedidos pela Gestão Superior

(X   )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
equipe

 

6º

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

Organização mensal dos
afastamentos dos colaboradores e/ou
conforme necessidade

(X   )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a chefia
imediata e
equipe

 

7º

Executar
outras
atividades
que se
incluam no
âmbito de
sua
competência

Conforme necessidade

(X   )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
gestão
superior,
chefia
imediata e
equipe

 

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA TORRES DE MOURA
ROMEIRO, CHEFE DE SECRETARIA, em 27/04/2021, às 16:16, 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?
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0269060 e o código CRC 4E4F9E58.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0269060
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    002/2021 Unidade: SECRETARIA DA REITORIA

Nome do servidor: LUCIA HELENA DA COSTA DE SOUSA

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
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.

( X  ) Meta
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1
Assessorar a
Chefe de
Secretaria

Conforme
necessidade
da Chefia

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

2

Elaborar
documentos:

Redigir ofícios,
portarias,
elaborar
relatórios; digitar
e formatar
documentos

Conforme
necessidade
do setor

(X   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

3 Atendimento do
público interno

Conforme
necessidade
do setor

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Constante
interação com a
chefia imediata

 

4

Autuar
processos;

Receber,
tramitar e enviar
processos

Conforme
necessidade
do setor

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

Gerenciar
informações:
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5

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

Conforme
necessidade
do setor

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida

Constante interação
com a chefia
imediata

 

6

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

Conforme
necessidade
do setor

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida

Constante interação
com a chefia
imediata

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIA HELENA DA COSTA DE
SOUSA, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 27/04/2021, às 16:02,
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 0269062 e o código CRC 887CF4D1.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0269062
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº   003/2021 Unidade: SECRETARIA DO GABINETE DA
REITORIA

Nome do servidor: JOSELY DE SOUSA ALVES

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.
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1º

Acompanhamento
de processos e
emissão de
despachos na
unidade GR

P

( X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Estatísticas de
processos no SEI e
interação com as
unidades Chefia de
Gabinete e Secretaria
da Reitoria.

 

2º
Acompanhar as
demandas de
órgãos externos.

P

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Estabelecimento de
prazo de respostas às
solicitações externas.

 

3º

Participação em
reuniões
semanais da
Comissão de
Revisão dos Atos
Normativos
inferiores a
Decreto

A/P

(   ) Meta
atendida no
prazo.

( X ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Reunião semanal via
Google Meet e
interações com os
demais membros por
grupos de mensagens.

Ainda em fase de
análise dos
documentos

4º
Acompanhar as
demandas no e-
mail 

A/P

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação com
os membros do Comitê
e atendimento das
solicitações via e-mail. 

 

(  x ) Meta
atendida no
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5º
Acompanhamento
dos e-mails e
 agenda do setor

A

prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida

 Constante interação
com a Chefia de
Gabinete.

 

6º

Assessoramento
do Comissão de
Ética Pública e
agendamento das
reuniões.

A/P

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida

 Constante interação
com os membros da
Comissão via aplicativos
de mensagens e e-mail,
a fim de encaminhar os
processos referente a
decisões da Comissão
de Ética Pública na
Unilab.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSELY DE SOUSA ALVES,
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 27/04/2021, às 12:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0269063 e o código CRC E0B9CA3D.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0269063
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    010/2021 Unidade: Corregedoria

Nome do servidor: Maria Aparecida Martins Firmino

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.
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1ª

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

Diária/Por
demanda.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Ao chegar uma
demanda ao setor,
informamos ao
gestor da unidade. A
partir do
direcionamento dado
por ele, fazemos o
devido
encaminhamento ou
damos suporte na
preparação de
minutas de
documentos que
venham a auxiliá-lo
na tomada de
decisão. Essa
interação faz com
que tenhamos um
resultado
satisfatório.

 

2ª

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.

Informar à
comissão
quando restar
no mínimo
7 dias para o
encerramento
do prazo.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Além do
acompanhamento 
dos prazos por meio
de planilhas, o
Sistema de Gestão
de Processos
Disciplinares - CGU-
PAD notifica por e-
mail a equipe da
Corregedoria
quando tem uma
portaria de comissão
em curso próxima ao
vencimento. Isso nos
permite ter um maior
controle dos prazos
e o atendimento à
demanda dentro do
prazo estipulado.

 

3ª

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

Diária/Por
demanda.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A Corregedoria
trabalha com o
acesso delegado à
conta de e-mail da
Unidade. Com isso,
ao chegar uma
demanda, todos tem
acesso imediato.
Essa facilidade de
acesso permite que
a demanda seja
atendida
prontamente.
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4ª

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.

Diária/Por
demanda.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Dispomos de um
grupo no qual todos
os servidores do
setor estão lotados.
Nesse grupo a
equipe troca
mensagens sobre as
demandas que
surgem, bem como
troca ideias e
informações sobre
os encaminhamentos
a serem dados a
cada demanda.
Como o SEI é
monitorado durante
todo o expediente,
ao recebermos
alguma demanda via
SEI, toda a equipe é
prontamente
notificada.

 

5ª

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

Cumprir os
prazos a
serem
estipulados
no
cronograma
da comissão.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

As reuniões eram
previamente
agendadas,
facilitando um
planejamento para a
participação na
atividade. Vale
informar que não
faço mais parte do
GT, conforme
Portaria Reitoria Nº
048, de 12 de
fevereiro de 2021,
publicada no boletim
de serviços de 23 de
fevereiro de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA MARTINS
FIRMINO, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 27/04/2021, às 13:37,
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 0270254 e o código CRC 10FBC470.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    011/2021 Unidade: Corregedoria

Nome do servidor: George Gondim Gomes

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais
que direcionaram para
o resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

( X ) Meta
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1ª

Elaborar
documentos
técnicos, tais
como pareceres,
portarias, etc.

Diária/Por
demanda.

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O trabalho diário nos
processos
investigativos e
disciplinares
acumulados.

 

2ª Analisar
processos.

3
processos
por
semana.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Há grande demanda
reprimida das gestões
anteriores que
estamos trabalhando
para debelar. Com a
ajuda da equipe
estamos conseguindo
atingir a meta
proposta, e em breve
estaremos com nosso
passivo sanado e
poderemos agir mais
nas tarefas gerenciais
entre elas as ações
preventivas. Trabalho
sistemático de
analisar diariamente e
direcionar a solução
dos processos
investigativos e
disciplinares.

 

3ª Elaborar ações
preventivas.

Por
demanda.

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X) Meta
não
atendida.

Pandemia. Passivo de
processos deixado por
gestões anteriores.

Acabar com o passivo
de processos
acumulados. Estar em
uma atmosfera de
trabalho presencial
normal.

4ª

Administrar e-
mails e dar
suporte às
comissões
formadas para

Diária/Por
demanda.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do

A Corregedoria
trabalha com o acesso
delegado à conta de
e-mail da Unidade.
Com isso, ao chegar
uma demanda, todos
tem acesso imediato.  
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formadas para
acompanhar
processos.

prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Essa facilidade de
acesso permite que a
demanda seja
atendida de forma
mais rápida.

5ª

Estudar e
atualizar-se nos
assuntos
necessários à
execução das
atribuições
anteriores.

Por
demanda.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Fazendo curso online
da ENAP sobre
atividade correcional.

 

 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 30/04/2021, às 10:31, 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 0270272 e o código CRC B6230257.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0270272
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    013/2021 Unidade: Corregedoria

Nome do servidor: Arnaldo Fernandes Nogueira

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.

( X ) Meta
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1ª

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

Diária/por
demanda.

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

  

2ª 

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

Diária/por
demanda.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

  

3ª

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.

Informar à
comissão
quando restar
no mínimo
7 dias para o
encerramento
do prazo.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Geralmente essa
atividade é
realizada pela
Secretaria da
Unidade, na qual
atuo quando
necessário.

 

4ª

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

Diária/por
demanda.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

  Geralmente
nessa atividade é
realizada pela
Secretaria da
Unidade, na qual
atuo quando
necessário.
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5ª

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.

Diária/por
demanda.

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Geralmente essa
atividade é
realizada pela
Secretaria da
unidade, na qual
atuo quando
necessário.

 

6ª

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.

Cumprir os
prazos a
serem
estipulados
no
cronograma
da comissão.

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  ) Meta
não
atendida.

  Participei de
algumas reuniões,
mas como eu
estava na
eminência de sair
do GT/Comissão,
inclusive por não
ter condições de
saúde para
conciliar a
participação no
referido GT com
as muitas
demandas da
CRG, não pude
acompanhar
adequadamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARNALDO FERNANDES
NOGUEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 30/04/2021, às 13:00,
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 0270287 e o código CRC 8E1326FD.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0270287
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   
 010/2021 Unidade Corregedoria

Nome da chefia imediata George Gondim Gomes

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Considerando as informações constante no relatório de atividades da servidora Maria Aparecida
Martins Firmino (doc. 0270254), concordo com o relatório por apresentar consistência com a
realidade do trabalho da servidora nesta Corregedoria.

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 27/04/2021, às 14:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0270326 e o código CRC A5897CAF.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0270326
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 013/2021 Unidade Corregedoria

Nome da chefia imediata George Gondim Gomes

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Considerando as informações constante no relatório de atividades do servidor Arnaldo Fernandes
Nogueira (doc. 0270287), concordo com o relatório por apresentar consistência com a realidade
do trabalho do servidor nesta Corregedoria.

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 30/04/2021, às 13:16, 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 0270338 e o código CRC 94E4A6FB.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0270338
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 002/2021 Unidade SECRETARIA DA REITORIA

Nome da chefia imediata APARECIDA TORRES DE MOURA ROMEIRO

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Aprovo o relatório de atividades apresentado pela servidora Lúcia Helena da Costa de Sousa,
conforme formulário 0269062, considerando que a mesma realiza as atividades com eficiência,
mantendo-se sempre à disposição para que as metas sejam cumpridas no menor tempo possível.
A servidora é proativa, sempre buscando soluções diante dos diversos desafios que são
recebimentos diariamente nesta Unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA TORRES DE MOURA
ROMEIRO, CHEFE DE SECRETARIA, em 27/04/2021, às 16:28, 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 0270537 e o código CRC 8B100318.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0270537
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº     003/2021 Unidade: Seção de Cerimonial e
Protocolo- SECEP

Nome do servidor: SÂMIA DE SOUSA OLIVEIRA

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais
que direcionaram
para o resultado

indicado

Caso a meta não
tenha sido

cumprida, descreva
o que é

considerado, na
sua percepção,
para que a meta
seja alcançada.
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 1º

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

Demanda/
Diária

Dentro do
prazo de três
dias.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Despachos e
encaminhamentos no
prazo.

 

2º
Verificação de e-
mails,
encaminhamentos
e respostas;

Demanda/
Diária

Dentro do
prazo de três
dias

(  X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Respostas e
encaminhamentos
dentro do prazo.

 

3º
Encaminha
mentos para
Colação de Grau
2020.2

Mensal

Dentro do
prazo de três
meses

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Encaminhamentos
ativos na organização
e interações com a
chefia imediata.

Evento acontecerá em
Maio/2021.

 

4º

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

Mensal

Dentro do
prazo de três
meses.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Presença nas
reuniões de
planejamento,
elaboração de
documentos e
interações com a
equipe organizadora
do evento.

Evento acontecerá em
Julho/2021.
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5º

Apoio na
organização da
Semana
Universitária
2021.

Mensal

Dentro do
prazo de três
meses.

Conforme
solicitação
da Comissão
Organizadora

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Presença nas
reuniões semanais via
Google Meet e
interações com a
Comissão
Organizadora.

Evento acontecerá em
Junho/2021.

 

6º
Gerenciamento
dos Contratos de
Eventos 2021.

Demanda/
Mensal

Dentro do
prazo de três
meses.

Conforme
solicitação
de algum
demandante.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Despachos e
encaminhamentos
dentro do prazo.

 

7º

Atividades de
caráter de
emergência e
soluções de
dúvidas e
contratempos
solicitadas pela
Chefia de
Gabinete.

Demanda/
Diária

Dentro do
prazo de três
dias.

Conforme
necessidade

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a
Chefia Imediata.  

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SAMIA DE SOUSA OLIVEIRA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 28/04/2021, às 10:16, 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 0270790 e o código CRC 89AADBB0.
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Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0270790
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 02/2021 Unidade: Serviço de Secretaria do
Consuni (SSCONSUNI)

Nome do servidor: João Felipe Rodrigues do Nascimento

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que

direcionaram
para o resultado

indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

Relatório de Atividades SSCONSUNI 0270841         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 31



1º

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

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

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(X) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  ) Meta
não
atendida.

 - Encaixe na
agenda da
Presidência do
Consuni para
despachos de
processos
"urgentes".

 - Necessidade
de estudo para
matérias
atípicas à rotina
administrativa do
Conselho.

 - Por vezes, por
questões de agenda
para despacho ou pela
necessidade de
estudo do processo
não é possível
despachar os
processos em dois
dias. Como são
questões que não são
possíveis de antecipar,
nesse caso, o ideal
seria aumentar a
quantidades de dias
para que o processo
seja encaminhado.

2º

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

Evitar atrasos
no
recebimento
dos Pareceres
e o acúmulo
de processos
para
deliberação
do Consuni.
Cobrar
Pareceres em
atraso
postergando o
prazo em
apenas 3
(dias) úteis
após o
vencimento do
prazo inicial.

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 -
Acompanhamento
junto aos
Conselheiros
sobre os
eventuais
gargalos que
impediriam o
cumprimento do
prazo inicial.

 

3º
Organizar os
processos aptos
para deliberação
do Consuni.

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Edição do
documento de
pauta após o
envio dos
Pareceres dos
relatores
de processos a
serem incluídos
na pauta.

 - Controle
realizado pela
SODS sobre os
processos aptos
para deliberação.

 

(X) Meta
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4º

Elaborar
documentos
oficiais, de
acordo com a
demanda.

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Correção das
minutas pelo
SSCONSEPE e
pela SODS.

 - Acesso à
Presidência do
Consuni por parte
da SODS para
despachos
pontuais.

 

 

5º

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

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.

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

  - Pronto envio
dos documentos
assinados pelo
Presidente do
Consuni à
Secretaria de
Comunicação e
ao setor
responsável pelo
Boletim de
Serviço .

 - Pronto
atendimento da
Secretaria de
Comunicação
para as
publicações
solicitadas.

 

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.

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Alinhamento de
informações entre
a SODS,
SSCONSEPE e
SSCONSUNI.

 - Ter todos os
atos do Conselho
Universitários
publicados em
sua página no
site da Unilab.

 

(X) Meta
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7º
Elaborar as atas
das sessões do
Conselho.

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.

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Planejamentos
das atividades
diárias para se
dedicar à
demanda.

 

8º

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

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - O
acompanhamento
do e-mail
institucional é
algo rotineiro e se
configura como
umas das
principais
ferramentas de
trabalho.

 

 

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.

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Alinhamento
com a Chefia da
SODS para a
liberação para
fins de
atendimentos as
atividades da
Comissão.

 

10º
Editar a pauta da
sessão ordinária
do Consuni.

Obter a
assinatura do
Presidente
do Consuni
para que a
SODS possa
encaminhar a
convocação
da sessão
ordinária em
até 48h antes

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta

 - Constante
tratativas com a
SODS para fins
de elaboração do
documento.

 - Alinhamento da
Chefia da SODS
com a
Presidência do
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até 48h antes
da sessão,
obedecendo
o prazo
regimental.

(   ) Meta
não
atendida.

Consuni para fins
de elaboração do
documento. 

11º

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

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Além de
reservas feitas
por e-mail e
sistema, as
demandas foram
tratadas
diretamente com
os envolvidos.

 

12º

Publicar e dar os
devidos
encaminhamentos
às decisões do
Consuni.

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.

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Pronto
atendimento da
Secretaria de
Comunicação
para as
publicações
solicitadas.

 

 

13º

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

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.

( X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Alinhamento da
Chefia da SODS
com a
Presidência do
Consuni para fins
de elaboração do
documento. 

 -
Estabelecimento
da data de
reunião prevista
em Resolução do
Conselho
Universitário.
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14º

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

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Além de
reservas feitas
por e-mail e
sistema, as
demandas foram
tratadas
diretamente com
os envolvido

 

15º
Dar
encaminhamentos
às decisões do
Consuni.

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Pronto
atendimento da
Secretaria de
Comunicação
para as
publicações
solicitadas.

 

16º
Alimentar as
planilhas de
controle do setor.

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

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Promoção da
atualização das
planilhas de
controle de
resoluções logo
após a emissão
dos atos.

 - Promoção da
atualização das
planilhas de
controle de
mandatos logo
após a ciência da
Presidência do
Consuni sobre o
resultado das
eleições.

 

 

Garantir os
dados
atualizados
para dispor
de
informações

(X) Meta
atendida no
prazo.

 - As unidades
formalizaram por
meio de processos
os resultados das
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17º
Realizar o
controle dos
mandatos dos
Conselheiros.

informações
de modo
ágil e
eficiente,
bem como
controlar os
mandatos
dos
conselheiros
no Consuni.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

os resultados das
eleições.

 - Envio de Ofício ao
DCE e às unidades
acadêmicas
informando os
mandatos próximos
do prazo expiração.

 

18º
Conferir as
edições do
boletim
informativo.

Garantir a
publicidades
dos atos do
Consuni.

(X) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 -
Encaminhamento de
e-mail, por parte do
setor responsável
pelo Boletim,
informando à SODS
a confirmação de
publicação dos
atos.

 - Acompanhamento
das edições do
Boletim
encaminhadas aos
e-mails dos
servidores e das
unidades.

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO FELIPE RODRIGUES DO
NASCIMENTO, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 29/04/2021, às
13:32, 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 0270841 e o código CRC FE6A5CBB.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0270841
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  05  /2021 Unidade:
Serviço de Secretaria do

Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão

Nome do servidor: Naziane de Sousa Martins

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
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percepção,
para que a
meta seja
alcançada.

1º

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

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

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
sistemático e estudo dos
regramentos da Instituição.

 

2º

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

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

(x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
sistemático, controle do
tempo e interação com os
Conselheiros do Consepe.

 

3º
Organizar os
processos aptos
para deliberação
do Consepe.

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.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização do
tempo, planejamento e
interação com a chefia. 

 

Elaborar
documentos Garantir o

atendimento

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida

Organização,
concentração,
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4º oficiais, de
acordo com a
demanda.

atendimento
às demandas
das unidades.

atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

estudos/qualificação sobre
redação oficial e técnica
legislativa.

 

5º

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

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

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e
planejamento.  

6º
Elaborar termos
de homologação,
de acordo com a
demanda.

Garantir o
atendimento
às demandas
dos docentes.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização,
concentração,
estudos/qualificação sobre
redação oficial e técnica
legislativa.

 

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.

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

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Planejamento, organização,
interação com a equipe da
SODS e engajamento para
atendimento do prazo,
busca de
informações/orientações
em outros setores.

 

Garantir o
envio das atas
ao Conselho
para sua (  x ) Meta
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8º
Elaborar as atas
das sessões do
Conselho.

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

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização,
concentração,
estudos/qualificação sobre
redação oficial e técnica
legislativa.

 

9º

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

Manter o e-
mail
organizado e
sem
respostas
pendentes.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
sistemático e interação
com a equipe.

 

10º
Editar a pauta da
sessão ordinária
do Consepe.

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

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento,
controle do tempo e
interação com a chefia.

 

11º

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

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

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento
e interação com os setores
responsáveis. 
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12º

Publicar e dar os
devidos
encaminhamentos
às decisões do
Consepe.

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

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento,
interação com a chefia e
outros setores.

 

13º
Editar a pauta da
sessão ordinária
do Consepe.

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

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento,
controle do tempo e
interação com a chefia.

 

14º

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

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

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento
e interação com os setores
responsáveis. 

 

15º

Publicar e dar os
devidos
encaminhamentos
às decisões do
Consepe.

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

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento,
interação com a chefia e
outros setores.

 

( x  ) Meta
atendida
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16º

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

Planejar e
garantir a
realização da
sessão do
Consuni.

atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a equipe
responsável, cronograma
previamente aprovado e
reuniões de alinhamento.

 

17º
Alimentar as
planilhas de
controle do setor.

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

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e
planejamento.  

18º
Realizar o
controle dos
mandatos dos
Conselheiros.

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

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e
planejamento.  

19º
Conferir as
edições do
boletim
informativo.

Garantir a
publicidades
dos atos do
Consepe.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e
planejamento.  

 

Documento assinado eletronicamente por NAZIANE DE SOUSA MARTINS,
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CHEFE DO SERVIÇO DE SECRETARIA, em 29/04/2021, às 10:44, 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 0271054 e o código CRC A2633D3A.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0271054
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    004/2021 Unidade:
Secretaria dos Órgãos de

Deliberação Superior
(SODS)

Nome do servidor: Adriana Gonçalves

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
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que a meta seja
alcançada.

1º

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

Garantir o
pleno
funcionamento
dos
Conselhos.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
sistemático, estudo dos
regramentos da
instituição, pesquisas,
interação com a gestão
superior e apoio da
equipe. Quando
necessário, foram
realizadas reuniões de
alinhamento.

 

 

2º

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

Garantir o
bom
funcionamento
do setor e
atendimento
das
demandas.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação frequente com
a equipe.  

3º

Prestar
assessoria técnica
ao Reitor nas
demandas dos
Conselhos de
Deliberação
Superior.

Assessorar a
Gestão.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a gestão
superior, apoio da
equipe, interação com
outros setores, estudo
dos regramentos da
instituição e pesquisas.

 

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

Propiciar um
trabalho de
excelência
aos
Conselhos e
demais
setores da

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta

Estudo dos regramentos
da instituição,
pesquisas, interação
com a gestão superior e
com a equipe.
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realizados por
Hangouts, e-mail
institucional,
celular ou
WhatsApp.

Universidade. (   ) Meta
não
atendida.

5º

Revisar/aprovar
documentos
oficiais para
assinatura e
posterior
publicação.

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

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização do tempo e
concentração.
Estudos/qualificação
sobre redação oficial e
técnica legislativa.

 

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.

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

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Planejamento e
engajamento da equipe
para atendimento do
prazo, busca de
informações/orientações
em outros setores e,
interação e apoio da
gestão superior.

 

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

Garantir a
aprovação e
publicidade
das atas de
reuniões.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização do tempo e
concentração.  

Apresentar
proposta de pauta
à presidência do
Conselho,
coordenar os Garantir a

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta Organização do tempo,
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8º
coordenar os
preparativos das
reuniões de
acordo com o
planejamento
interno e realizar a
convocação das
reuniões.

realização
das sessões
dos
Conselhos.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

planejamento e reuniões
de alinhamento com a
equipe, interação com a
gestão superior.

 

9º

Dar suporte à
Comissão
Organizadora do
processo de
escolha para
Reitor e Vice-
Reitor da Unilab
no que for de
competência da
secretaria.

Propiciar que
o processo
ocorra de
forma
eficiente.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Contatos constantes
com o presidente da
comissão, reuniões de
alinhamento com a
equipe e o presidente
da comissão, estudos e
pesquisas sobre
processo eleitoral em
outras instituições.

 

10º

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

Planejar e
garantir a
realização da
sessão do
Consuni.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a equipe
responsável,
cronograma
previamente aprovado,
interação com o
presidente da comissão
organizadora do
processo e reuniões de
alinhamento.

 

11º

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

Garantir o
cumprimento
das decisões
do plenário
dos
Conselhos

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a equipe
responsável.  

12º

Produzir um
relatório analítico
sobre o
Regimento Geral
da Unilab, para

Subsidiar o
trabalho a
comissão de
revisão do

(   ) Meta
atendida
no prazo.

( x ) Meta
atendida

Considerando o volume
de outras demandas
que surgiram e dada a
complexidade da  
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12º da Unilab, para
subsidiar o
trabalho de
revisão do
Regimento.

revisão do
Regimento
Geral da
Unilab.

fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

complexidade da
atividade, foi necessário
um tempo maior para
sua conclusão.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GONCALVES, CHEFE DE
SECRETARIA, em 29/04/2021, às 10:49, 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 0271111 e o código CRC D6AB15F2.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0271111
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº   14 /2021 Unidade:  Divisão de Arquivo e
Protocolo - DIARP

Nome do servidor: Irany Rodrigues Barbosa

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
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meta seja
alcançada.

1º Processos de Contratação
dos correios

Não se
aplica

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X ) Meta
não
atendida.

 

Aguardando
confecção das
minutas pela
ECT (Órgão
externo).

 

Obs.: Fase final
para obtenção
da meta.

2º

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

Não se
aplica

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Treinamento
da equipe;
Trabalho
escalonado;
Aplicativo
instalado
nos celulares
para buscas
mais
precisas dos
códigos de
classificação
do
CONARQ;

Obs.: Atividade
temporariamente
suspensa devido
agravamento da
pandemia no
município de
Redenção.

 

3º Sistemas de permissões
SEI/SIP

Não se
aplica

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade diária
podendo ser
realizada
remotamente via
sistema.

 

Obs.: Atividade
contínua.

 

( X  ) Meta
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4º
Atendimento no CGSEI
(Membro do
comitê/Negocial)

Não se
aplica

atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade diária
podendo ser
realizada
remotamente via
sistema.

 

Obs.: Atividade
contínua.

 

5º
Membro da Portaria de
Revisão dos Atos
Normativos

31/03/2021

(X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida

Atividades de
análises
realizadas em
equipe
(subgrupo) por
meio de reuniões
semanais (via
Google Meet) e
confecções de
documentos via
sistema SEI.

 

Obs.: Atividade
contínua.

 

6º
Elaboração da normativa
interna do Arquivo e
Protocolos

14/04/2021

(  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  X ) Meta
não
atendida

 
Se encontra em
processo de
estudo.

 

 

Documento assinado eletronicamente por IRANY RODRIGUES BARBOSA,
GERENTE DA DIVISÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO, em 29/04/2021, às
15:31, 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
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verificador 0271241 e o código CRC 634B167C.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0271241
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº    04/2021 Unidade Serviço de Secretaria do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão

Nome da chefia imediata Adriana Gonçalves

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Considerando as informações constante no relatório de atividades da servidora Naziane de
Sousa Martins (doc. 0271054), manifesto concordância com o relatório apresentado. A servidora
se mostra comprometida, busca desempenhar suas atividades com zelo e responsabilidade.
Apresenta contribuições que ajudam no bom desempenho das ações da unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GONCALVES, CHEFE DE
SECRETARIA, em 29/04/2021, às 15:29, 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 0271358 e o código CRC 5C3D3658.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0271358
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  004/2021 Unidade REITORIA

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Adriana Gonçalves,
conforme relatório, documento 0271111.

O relatório é consistente e apresenta precisamente dentro do prazo com excesso de um único
item. Embora tenha ocorrido, o setor sob a égide da servidora cumpre cabalmente sua atividade.
Além disso, sabe-se das atividades constante e o compromisso com a qualidade do serviço.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 29/04/2021, 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 0271533 e o código CRC E331A3C6.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0271533
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     02/2021 Unidade Serviço de Secretaria do Consuni (SSCONSUNI)

Nome da chefia imediata Adriana Gonçalves

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Considerando as informações constante no relatório de atividades do servidor João Felipe
Rodrigues do Nascimentos (doc. 0270841), manifesto concordância com o relatório apresentado.
O servidor apresenta contribuições que ajudam no bom desempenho das ações da unidade. É
prestativo, comprometido e desempenha suas atividades com zelo e responsabilidade.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GONCALVES, CHEFE DE
SECRETARIA, em 29/04/2021, às 15:29, 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 0271580 e o código CRC 5981FD30.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0271580
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 011/2021 Unidade REITORIA

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho REITORIA 0271943         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 60



Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor George Gondim Gomes,
conforme relatório, documento 0270272. 

Todos os itens assinalados condizem com os fatos. O servidor in oculis realiza todos as suas
atividades com rigor e dentro dos prazos. O item assinalado com o "não" é seguido com uma
justificativa plausível.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 30/04/2021, às 14:34, 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 0271943 e o código CRC A1AE3565.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0271943
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   
 001/2021 Unidade Secretaria da Reitoria

Nome da chefia imediata Joaquim Torres Filho

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Aparecida Torres de
Moura Romeiro, conforme relatório 0235830, documento .

O relatório apresenta informações consistentes com a devida relação de cada meta executada
dentro do prazo estipulado. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 11/05/2021, às 11:08, 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 0272041 e o código CRC A0D3418C.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0272041
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   
 003/2021 Unidade Secretaria do Gabinete da Reitoria 

Nome da chefia imediata Joaquim Torres Filho

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Josely de Sousa Alves,
conforme relatório, documento 0234943. 

Ressaltamos que A servidora esteve de licença capacitação entre os meses de março e abril.

Ainda assim, o relatório apresenta informações consistentes com a devida relação de cada meta
executada dentro do prazo estipulado. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 11/05/2021, às 11:07, 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 0272043 e o código CRC C327F915.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0272043
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     /2021 Unidade SECEP

Nome da chefia imediata JOAQUIM TORRES FILHO

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Samia de Sousa Oliveira,
conforme relatório, documento 0270790. 

O relatório apresenta informações consistentes com a devida relação de cada meta executada
dentro do prazo estipulado. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 11/05/2021, às 11:08, 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 0272153 e o código CRC 077C998B.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0272153
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     /2021 Unidade DIARP

Nome da chefia imediata JOAQUIM TORRES FILHO

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Irany Rodrigues Barbosa,
conforme relatório, documento 0271241. 

ressalto que o relatório apresenta informações consistentes com a devida relação de cada meta
executada dentro do prazo estipulado. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 11/05/2021, às 11:09, 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 0272809 e o código CRC 044D6506.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0272809
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 009 /2021 Unidade: Ouvidoria

Nome do servidor: Adriana de Melo Barros

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.

Acompanhar as
demandas

( x ) Meta
atendida
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1º

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

Recebimento/análise/encaminhamento
das demandas durante o expediente.

no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Facilidades da
plataforma Fala.br
e constante
contato com a
Chefia Imediata.

 

2º

Monitorar o SEI
(receber,
autuar processo,
cadastrar
documentos,
despachos e
registrar envio de
processos).

Recebimento/análise/encaminhamento
das demandas durante o expediente.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante contato
com a Chefia
Imediata, o que
facilitou e agilizou
a assinatura e
envio de
processos.

 

3º

Assessorar o
Ouvidor no
encaminhamento
das
demandas.

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

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
da Chefia
Imediata, assim
como a abertura
para propor
ideias e
estabelecimento
de diálogo para
solução das
demandas.

 

4º

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

Responder os e-mails e realizar os
encaminhamentos diários.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante contato
com a Chefia
Imediata.

 

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

Seguir o Cronograma da comissão

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

Disponibilização
das datas das
reuniões com
antecedência.
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que
forem atribuídas.

não
atendida.

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DE MELO BARROS,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/05/2021, às 15:20, 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 0275444 e o código CRC FE46C09D.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0275444
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   009/2021 Unidade OUVIDORIA

Nome da chefia imediata Tecla Lorena Albuquerque Silva

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Adriana Melo de Barros,
lotada na Ouvidoria, conforme relatório, documento nº 0275444. 

Ressalto que o relatório apresenta informações consistentes com cada meta executada dentro do
prazo estipulado.

Considerando que a Chefia Imediata encontra-se de licença capacitação, aprovo o referido Plano
de Trabalho. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 10/05/2021, às 10:22, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0275540 e o código CRC DA9C0401.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0275540
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

abril/2021, resultou em:
Validado com ressalvas

2 - Foi(ram) idenficado(s) na análise:
(a) alguns relatórios de atividades (docs. 0269060, 0269062 e 0271054)

estão com fatores que conduziram ao resultado das metas de forma bastante
genérica ou idêntica em todas as atividades.

(b) identificou-se também que uma das metas do doc. doc. 0270272 não
foram atingidas devido ao excesso de processos existentes na unidade.

3 - Recomendações:
(a) Não há necessidade de ajustar os relatórios indicados acima com

base nas observações fetias, porém nos próximos relatórios de atividades, deverão
ser melhor detalhados os fatores que resultaram no resultado das metas de acordo
com o previsto no plano de trabalho.

(b) Quanto ao excesso de processos, recomenda-se proceder a listagem
de processos por prioridade, a partir de uma ordem cronológica ou por grau de
complexidade, a fim de buscar maior eficiência à entrega do produto da unidade.

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

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

 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas
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https://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19/


Superintendente de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
13/05/2021, às 08:26, 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 0278200 e o código CRC 3FC2ED15.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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