
ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 02 Unidade: Diretoria do Sistema de Bibliotecas 

Nome do servidor:  Gleydson Rodrigues Santos – Siape: 2133413 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais 
que direcionaram para 

o resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido 

cumprida, descreva 
o que é 

considerado, na sua 
percepção, para que 

a meta seja 
alcançada. 

1º Apuração como 

presidente de 

Comissão de Processo 

Administrativo 

Disciplinar (PAD) para 

apurar os atos e fatos 

que constam no 

Processo nº 

23282.012894/201 8-

02, bem como as 

demais infrações 

conexas. 

Garantir investigação 

de possível infração 

disciplinar com foco 

na lisura, retidão e 

alinhado as melhores 

práticas do direito 

administrativo 

disciplinar e 

sancionador no 

âmbito do direito 

administrativo. 

 

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

Engajamento na análise 
dos autos do processo 
administrativo 
arrolados no 
procedimento 
investigatório   

 

2º Levantamento de 

necessidade do 

Sibiuni para Plano 

Anual de 

Contratações (PAC) 

de 2022 conforme 

consta no processo 

SEI Processo nº 

23282.006486 

/2021-17. 

Assegurar, do ponto 
de vista estratégico, o 
crescimento 
sistemático e contínuo 
do Sibiuni através das 
possibilidades de 
aquisições pautadas 
no PAC como 
instrumentos de 
governança e gestão.  

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

Inclusão de materiais e 
insumos informacionais 
incluídos no Plano. 
Aguardando efetivação 
de aquisição em 
2021/2022. 

 

3º Força tarefa para 
inclusão de produções 
acadêmicas e 
levantamento de 
inconsistências no 
Repositório Institucional 
(RI). 

Garantir o máximo 

de materiais 

informacionais 

adicionados no RI 

para suavizar a 

demanda reprimida 

por falta de 

recursos humanos 

qualificados.  

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

Registra-se avanços 
qualificáveis no 
processo de inclusão de 
materiais 
informacionais 
adicionados no RI  
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4º Organizar, planejar e 
orientar a utilização do 
uso dos recursos 
humanos, físicos e 
tecnológicos do Sistema 
de Bibliotecas da Unilab 
(Sibiuni) por meio de 
Reuniões periódicas e 
por demandas com 
todos os Setores. 

Garantir a atuação do 
Sistema de Bibliotecas 
da Unilab diante das 
adversidades advindas 
do estado de 
calamidade contra a 
pandemia de covid-19 
e do trabalho 
mediado por 
tecnologia 
(teletrabalho) em 
toda sua estrutura, o 
que constituem, 
serviços e produtos 
em observância às 
normas e legislações 
vigentes. 

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

Engajamento na busca 
pela melhoria contínua 
das ações com foco na 
qualidade e buscando 
contornar possíveis 
falhas sem perder o 
foco e a motivação da 
equipe. 

 

5.º Implementar 
conjuntamente 
ações que 
minimizem os 
impactos das 
restrições de 
atendimento 
presencial assim 
com os demais 
serviços 
administrativos do 
sibiuni impossíveis 
de atendimento 
presencial 
devido ao quadro 
de pandemia. 

Manter e fomentara 
prestação de serviços 
e produtos com uso 
das Tecnologias de 
Comunicação e 
informação (TIC) 
direcionando tais 
conjunto de 
recursos 
tecnológicos para 
aumentar os 
atendimentos do 
Sibiuni via suas 
plataformas de 
redes e mídias 
digitais.  

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

Acompanhamento pari 
passu independente do 
horário de trabalho, 
com foco na busca de 
uma resolução eficiente 
na hora de eventuais 
ocorrências. 

 

6.º Acompanhar e 
propor (expedir 
orientações) 
soluções de 
natureza gerencial 
e/ou operacional 
referente aos 
canais de 
atendimento via 
email 
institucional 
do Sibiuni 
(dsibiuni@unilab.e 
du.br); WhatsApp 
Business e Sistema 
Pergamum(e-mail). 

Fornecer os 
instrumentos 
essencial através 
de respostas 
(feedback) que vá 
ao encontro das 
necessidades 
informacionais dos 
Usuários do 
Sibiuni, evitando a 
todo custo 
usuários sem 
resposta (falha no 
atendimento da 
Sibiuni) 

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

Atendimento e triagens 
das observações 
surgidas a partir dos 
canais de atendimento 
de forma 
rápida.  

 

 

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

Plano de Trabalho nº 02 Unidade Reitoria da Unilab  

Nome da chefia imediata Roque do Nascimento Albuquerque 

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

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL  

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020  

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 
Plano de Trabalho nº 01 – Unidade Máxima: Sistema de Biblioteca da Unilab 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração 

para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.  

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.  

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números 

do plano de trabalho. 

 

 

DADOS DO SERVIDOR  

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Carlos da Silva Cardozo 

Cargo efetivo  Assistente em Administração  Carga horária semanal  40h 

Ocupante de CD 

ou FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade  Diretoria do Sistema de Bibliotecas 

 

 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome chefia 
imediata 

Gleydson Rodrigues Santos 

Ocupante de CD 

ou FG 

CD-2 ( ) CD-3 ( x ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( ) Não ocupante ( X ) 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

FORÇA DE TRABALHO 

PLANEJAMENTO INTERNO 

FORÇA DE TRABALHO 
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O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 

houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 

à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período 
 

Início: // 

 Fim: / / 

Tipo de afastamento   Período Início: // 

 Fim: / / 

Tipo de Licença   Período Início: / / 

 Fim: / / 

Tipo de Licença   Período Início: / / 

 

 

   Fim: / / 

Férias   Período  Início: // 

 Fim: // 

Férias   Período  Início: / / 

 Fim: / / 

Outros tipos de   

ausências 

previstas  em Lei  

 Período Início: / / 

 Fim: / / 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO  

PLANEJAMENTO INTERNO 

ATIVIDADE EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Relatório Plano de Trabalho - Carlos (0319087)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 5



Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três 

meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de 

dezembro de 2020).  

Importante!  

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o 

período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade 

entre a  natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho  Remoto  ( X ) 

Revezamento  ( ) 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO 

PLANEJAMENTO INTERNO 

 

METAS DE DESEMPENHO 

 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho 

remoto,  quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial 

(dias  trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os 

próximos três  meses, conforme descrição a seguir:  

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

serão  desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.  

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

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada 

ao  SEI.  

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

processo  SEI.  

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

qualitativamente,  dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da 

unidade máxima.  

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

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

ultrapasse três  meses após a aprovação da SGP. 

 

 

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

Atividade Nature

za da 

ativida

de 

Meta de   

desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 

Observação 

1º 
Monitoramento do 

e-mail institucional 

do servidor; leitura e 

resposta de 

mensagens 

A 
Proporcionar o 
melhor 
atendimento 
possível de acordo 
com as 
necessidades dos 
usuários 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

2º 
Criação, recepção, 
tramitação de 
processos no SEI 

P Trabalhar para que 
os processos sejam 

criados e 

encaminhados 

dentro do prazo 

estabelecido 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

3º 
Monitoramento de 

demandas do 

sistema de 

bibliotecas 

pergamum e 

atendimento das 

mesmas. 

A 
Recepcionar as 
demandas que 
envolva a 
requisição de 
documentos.  

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

4º Assessorar 
remotamente 
atividades 
relacionadas a rotinas 
administrativas do 
setor  

A 
Como parte 
essencial do 
trabalho 
administrativo 
acompanhar e 
desenvolver todas 
atividades 
inerentes ao cargo 
TAE que 
competem para o 
Setor de 
Bibliotecas, tanto 
o Campus da Bahia 
quanto os Campi 
do Ceará. 

Agosto a 
Outubro de 
2021 
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5º 
Elaboração e envio 

de nada consta para 

pedidos advindos do 

setor de registro 

acadêmico – SRCA 

(trancamento, 

cancelamento de 

matrícula etc.) 

A 
Atender com 
agilidade as 
demandas dos 
estudantes e 
usuários com o 
estado de quites 
com o Sistema de 
Bibliotecas. 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

6º 
Participar como 

secretário de 

processos eleição 

do SIBIUNI.  

A Secretariar 

comissões que 

envolvam processos 

eletivos do SIBIUNI. 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

7º 
Colaboração na 

construção de 

conteúdo para as 

mídias sociais do 

Sibiuni 

A 
Sempre estar 
participando de 
forma ativa na 
elaboração de 
conteúdos para as 
mídias sociais do 
Sistema de 
Bibliotecas 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

8º 
Acompanhar 

mudanças dos 

setores 

administrativos 

do Sibiuni e 

instalação 

(mudança) da 

Biblioteca. 

A 
Auxiliar, fazendo 
uso de recursos 
internos, 
transporte e 
destinação de 
materiais 
permanentes da 
biblioteca.  

Agosto a 
Outubro de 
2021 
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PLANO   DE   TRABALHO   INDIVIDUAL     

Instrução   Norma�va   SGP/UNILAB   nº   8   de   novembro   de   2020     

  
  

DADOS   DO   SERVIDOR     

  
  

DADOS   DA   CHEFIA   IMEDIATA     

  
  

PLANEJAMENTO   INTERNO     

FORÇA   DE   TRABALHO   

PLANO   DE   TRABALHO   INDIVIDUAL   
Plano   de   Trabalho    nº   02 –   Unidade   Máxima:    Diretoria   do   Sistema   de   Biblioteca   da   Unilab   

O   número   do   plano   de   trabalho   é   sequência   numérica   a   par�r   de   “01”   e   deve   ser   apenas   uma   
numeração    para   cada   plano   de     

trabalho   no   âmbito   da   unidade   máxima.     

O   obje�vo   do   número   do   plano   de   trabalho   é   facilitar   a   iden�ficação   para   controle   e   acompanhamento.     

O   dirigente   de   unidade   deverá   coordenar   a   sequência   numérica   para   que   não   haja   duplicidade   de   
números    do   plano   de   trabalho.   

Dados   do   Servidor   

Nome     Gleydson   Rodrigues   Santos   

Cargo   efe�vo     Bibliotecário-documentalista     Carga   horária   semanal     40h   

Ocupante   de   CD   

ou   FG   

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

Não   ocupante   (    )   

Unidade     Diretoria   do   Sistema   de   Biblioteca   da   Unilab   -   Sibiuni   

Dados   da   Chefia   Imediata   

Nome     Roque   do   Nascimento   Albuquerque   

Ocupante   de   CD   

ou   FG   

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

Planejamento   Interno   
Força   de   Trabalho   

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

ATIVIDADES   EM   TRABALHO   REMOTO   OU   SOB   REVEZAMENTO     

Tipo   de   afastamento      Período   Início:    /     /   

  Fim:    /     /   

Tipo   de   afastamento      Período   Início:    /     /   

  Fim:    /     /   

Tipo   de   Licença       Período   Início:    /     /   

  Fim:    /     /   

Tipo   de   Licença       Período   Início:    /     /   

  Fim:    /     /   

Férias       Período     Início:    /     /   

  Fim:    /     /   

Férias       Perío 
d     
o   

Início: //   

  Fim: //   

    Perío 
d     
o   

Início: //   

  Fim://   

Outros   �pos   de     

ausências   
previstas    em   Lei   

      

Planejamento   Interno   
ATIVIDADE   EM   TRABALHO   REMOTO   OU   SOB   REVEZAMENTO   
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PLANEJAMENTO   INTERNO     

METAS   DE   DESEMPENHO   

  
  

Indique   abaixo   a   modalidade   de   trabalho   predominante   esperada   para   o   servidor   nos   próximos   três   
meses    contados   a   par�r   do   envio   das   informações   à   SGP   (Art   7º   da   IN   SGP/UNILAB   nº   8   de   04   de   
dezembro   de    2020).     

Importante!     

Lembrando   que,   ainda   que   a   modalidade   (remoto   ou   revezamento)   possa   ser   alterada   durante   o   
período    de   três   meses,   sempre   deverá   ser   feita   pela   chefia   imediata   a   avaliação   da   incompa�bilidade   
entre   a    natureza   das   a�vidades   desempenhadas   pelo   servidor   e   o   regime   de   trabalho   remoto.   

Regime   de   trabalho     Remoto     (X   )   

Revezamento     (   )   

PLANEJAMENTO   INTERNO   
  

METAS   DE   DESEMPENHO   

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

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

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

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

(d)   Meta   de   desempenho   –   Resultado   esperado   para   a   a�vidade,   quan�ta�va   ou   
qualita�vamente,    dentro   do   período   proposto   de   acordo   com   o   planejamento   interno   da   

unidade   máxima.     

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

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

Ordem   de   
prioridade     

Atividade   Natureza    
da     
atividade   

Meta   de     
desempenho   

Período   
para   
atingimento    

Observação   
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da   meta   

1ª   Gerenciamento   do   
processo   de   
atualização   dos   
membros   do   
Conselho   Gestor   
do   Sistema   de   
Bibliotecas   
conforme   processo   
SEI   
23282.010103/202 
1-05,   bem   como   
suas   demais   
conexões.   

P   Garan�r   lisura   
do   processo   de   
composição   dos   
membros   do   
conselho   Gestor   
do   Sibiuni.   

Agosto   a   
outubro   de   
2021   

  

2ª   Gerenciamento   do   
processo   de   
renovação   do   
contrato   n°   
11/2020   que   trata   
da   contratação   de   
So�ware   de   
Automação   de   
Biblioteca   (SAB)   
conforme   processo   
SEI   
23282.400654/202 
0-78,   bem   como   
suas   demais   
conexões.   

  

P   Reunir   e   encaminhar   
as   documentações   
necessárias   a   
renovação   do   
contrato   alinhados   
ao   Termo   de   
Referência   de   TI,   a   
IN   SGD/ME   nº   
1/2019   e   a   Portaria   
Proad   nº   02/2020   

Agosto   a   
outubro   de   
2021   

Os   
levantament 
os   das   
necessidades   
referente   a   
esta   
a�vidade   não   
são   garan�a   
de   aquisição.   
Pois   o   Sibiuni   
não   é   
ordenador   de   
despesas.   

Relatório Plano de Trabalho - Gleydson (0319089)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 12



  
  

3ª   Força   tarefa   para   
inclusão   de   
produções   
acadêmicas   e   
levantamento   de   
inconsistências   no   
Repositório   
Ins�tucional   (RI).   

A   Implementação   de   
correções   no   RI   
obje�vando   melhor   
usabilidade   e   
eficiência   do   
Repositório   

Agosto   a   
outubro   de   
2021   

  
Levantament 
os   em   
disposi�vos   
de   
armazename 
nto   para   
verificação   
de   arquivos   
não   
localizados   
sem   previsão   
de   conclusão.  
    

4ª   Organizar,   planejar   
e   orientar   a   
u�lização   do   uso   
dos   recursos   
humanos,   �sicos   e   
tecnológicos   do   
Sistema   de   
Bibliotecas   da   
Unilab   (Sibiuni)   por   
meio   de   Reuniões   
periódicas   e   por   
demandas   com   
todos   os   Setores.   

  

A   Garan�r   a   
atuação   do   
Sistema   de   
Bibliotecas   da   
Unilab   diante   
das   
adversidades   
advindas   do   
estado   de   
calamidade   
contra   a   
pandemia   de   
covid-19   e   do   
trabalho   
mediado   por   
tecnologia   
(teletrabalho)   
em   toda   sua   
estrutura,   o   
que   
cons�tuem,   
serviços   e   
produtos   em   
observância   às   
normas   e   
legislações   
vigentes.   

  

Agosto   a   
Outubro   de   
2021   

Meta   
caracterizada   
como   de   
modo   cíclico,   
permanente,   
com   
reuniões   
externas   e   
internas   
conforme   
demanda   o   
cargo   de   
direção   do   
Sibiuni.   
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5ª   Implementar   
conjuntamente   
ações   que   
minimizem   os   
impactos   das   
restrições   de   
atendimento   
presencial   assim   
com   os   demais   
serviços   
administra�vos   do   
sibiuni   impossíveis   
de   atendimento   
presencial   
devido   ao   quadro   
de   pandemia   

  

A   Manter   e   
fomentar   a   
prestação   de   
serviços   e   
produtos   com   
uso   das   
Tecnologias   
de   
Comunicação   
e   Informação   
(TIC)   
direcionando   
tais   conjunto   
de   recursos   
tecnológicos   
para   
aumentar   os   
atendimentos   
do   Sibiuni   via   
suas   
plataformas   
de   redes   e   
mídias   
digitais.   

  

Agosto   a   
outubro   de   
2021   

Meta   
passível   de   
diagnós�co   
baseado   em   
premissas   
quan�ta�vas   
e   qualita�vas   
alinhadas   ao   
manual   de   
diretrizes   
para   atuação   
em   redes   
sociais   do   
Sistema   de   
Bibliotecas   
da   Unilab   

  

6ª   Acompanhar   e   
propor   (expedir   
orientações)   
soluções   de   
natureza   gerencial   
e/ou   operacional   
referente   aos   
canais   de   
atendimento   via  
email   
ins�tucional   
do   Sibiuni   
(dsibiuni@unilab.e   
du.br);   WhatsApp   
Business   e   Sistema   
Pergamum(e-mail).   

  

A   Fornecer   os   
instrumentos   
essencial   
através   de   
respostas   
(feedback)   
que   vá   ao   
encontro   das   
necessidades   
informacionais   
dos   
Usuários   do   
Sibiuni,   
evitando   a   
todo   custo   
usuários   sem   
resposta   
(falha   no   
atendimento   
da   Sibiuni)   

  

Agosto   a   
outubro   de   
2021   

O   Sibiuni   
possui   um   
campo   de   
atuação   
per�nente   a   
toda   
comunidade   
acadêmica.   
Isto   posto,   as   
demandas   de  
atendimento   
através   dos   
canais   de   
atendimento   
aqui   listados   
estão   
sempre   sob   
demanda   
reprimida.   
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7ª   Planejar   
campanha   para   
devolução   livros   
emprestados   para   
proceder   com   a   
organização   do   
acervo   visando   
retorno   dos   
emprés�mos   
domiciliares   aos   
usuários   assim   que   
for   possível   
conforme   o   
aparato   de   
recursos   
humanos,   �sicos   e   
tecnológicos   do   
das   Bibliotecas,   e   
alinhado   às   
medidas   com   vistas   
a   garan�r   as   
condições   
sanitárias   de   
proteção   diante   da   
pandemia   da   covid   
19   na   Unilab   

  

A   Garan�r   a   
atuação   
execução   do   
serviço   (quando   
for   possível)   
diante   
das   
adversidades   
advindas   do   
estado   de   
calamidade   
contra   a   
pandemia   de   
covid-19     

Agosto   a   
outubro   de   
2021   

Meta   
passível   de   
diagnós�co   
baseado   em   
premissas   
quan�ta�vas   
e   qualita�vas   
conforme   
avaliação   de  
resultados   
das   
campanhas     
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 03 – Unidade Máxima: Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma

numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de

números  do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

Nome Angela Aparecida Patricio Bandeira

Cargo efetivo Bibliotecária/Documentalista Carga horária semanal 40h

Ocupante de CD

ou FG

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

Não ocupante ( )

Unidade Divisão de Desenvolvimento de Acervos – DDA/Sibiuni

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Gleydson Rodrigues dos Santos

Ocupante de CD

ou FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências,

se  houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das

informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Férias Período Início:

Fim:

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRAALHO REMOTO OU SOB REVEZAMETO
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três

meses  contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de

dezembro de  2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o

período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade

entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento ( )

PLANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho

remoto,  quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial

(dias  trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os

próximos três  meses, conforme descrição a seguir:

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

serão  desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(n) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada

ao  SEI.

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

processo  SEI.

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

qualitativamente,  dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade

máxima.

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

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

ultrapasse três  meses após a aprovação da SGP.

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

Ordem de
prioridade

Atividade Natureza

da

atividade

Meta de

desempenho

Período

para

atingimento

da meta

Observação
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1ª Monitoramento da rede
social Instagram do
Sibiuni (nível de
engajamento,
postagens, comentários
e críticas, número de
seguidores)

A Acompanhar o
engajamento e

avaliar o
conteúdo das
postagens da
rede social –

Instagram perfil
Sibiuni.

Atividade diária
e permanente.

Agosto a
outubro de

2021

2ª Verificação de
processos no Sistema
SEI

P Manter
atualizados

todos os
processos.

Agosto a
outubro de

2021

3ª Leitura de e-mails
(institucional) 

A Manter
atualizados os

contatos
institucionais.

Agosto a
outubro de

2021

4ª
Renovação do contrato

do software
Pergamum. Juntada de

documentos para
compor o processo de

renovação. Contato
com a empresa para

envio de documentos,
verificação de
documentos,

preparação de
justificativa para

renovação. Envio de
documentos para o

gestor do contrato abrir
processo no SEI

P & A Manter a
renovação do

contrato
11/2020.

Agosto a
outubro de

2021

5ª Elaboração de conteúdo
instrucional para a rede
social Instagram do
Sibiuni. Os temas mais
requisitados pelos
usuários são: tipos de
trabalhos acadêmicos,
uso das normas da
ABNT, outros tipos de
normas para trabalhos
acadêmicos,
metodologia do
trabalho científico

A Manter o
engajamento

/interesse
dos

seguidores
das redes
sociais do

Sibiuni

Agosto a
outubro de

2021

Relatório Plano de Trabalho - Angela (0319092)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 18



6ª Elaboração de
conteúdo para
segundo Plantão
tira- dúvidas
(tema: citações)

A Apresentar
informações
relevantes

sobre o
tema para

os usuários
do Sibiuni.
Orientar na
formatação

dos
trabalhos

acadêmicos

Agosto a
outubro de

2021

7ª Elaboração de
conteúdo para
quarto e quinto
Plantão
tira-dúvidas
(tema: Citações e
Como evitar o
plágio em
trabalhos
acadêmicos)

A Apresentar
informações
relevantes
sobre os

temas para
os usuários
do Sibiuni.
Orientar na
formatação

dos
trabalhos

acadêmicos

Agosto a
outubro de

2021

8ª Fiscal técnico do
contrato 11/2020 -

Software Pergamum

A Manter os
dados sobre

o
pagamento
das notas

fiscais
atualizados.
Acompanhar

o serviço
prestado

pela
empresa

fornecedora
do serviço.

Agosto a
outubro de

2021

9ª
Reuniões com o diretor

do Sistema de
bibliotecas - prestação

de contas das
atividades

desenvolvidas,
demandas etc

A Atualizar o
diretor sobre

as
atividades

desenvolvid
as.

Agosto a
outubro de

2021

10ª Reuniões com equipes
de colaboradoras da
DDA

A Atualizar
sobre

atividades
desenvolvid
as. Manter

fluxo de
demandas

Agosto a
outubro de

2021
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atualizado e
atendido

dentro dos
prazos

estabelecido
s. Manter
motivação

da equipe no
trabalho
híbrido.

11º Reuniões com a
responsável pela seção
de aquisição.

A Manter
atualizada a
responsável
pelo setor de

aquisição
dos

processos
que

envolvem a
aquisição de

livros e
equipamento

s para o
Sibiuni.

Manter fluxo
de

demandas
para o setor
atualizado.

Agosto a
outubro de

2021

12º Reuniões com a
responsável pelo setor
de processamento
técnico.

A Manter
atualizada a
responsável
pelo setor

processame
nto técnico.
Manter fluxo

de
demandas

para o setor
atualizado.

Agosto a
outubro de

2021

13º Reuniões com equipe
responsável pelas
redes sociais do
Sibiuni

A Discutir e
avaliar
conteúdos
postados nas
redes sociais.
Avaliar
engajamento
das redes.

Discutir
propostas de

conteúdo.

Agosto a
outubro de

2021
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 04 – Unidade Máxima: Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma

numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de

números  do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

Nome Ana Elita Andrade Manso

Cargo efetivo Assistente em administração Carga horária semanal 40h

Ocupante de CD

ou FG

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

Não ocupante ( )

Unidade Setor de Seleção e Aquisição do Sibiuni

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Angela Aparecida Patricio Bandeira

Ocupante de CD

ou FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências,

se  houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das

informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Férias Período Início: 09.08.2021

Fim: 13.08.2021

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRAALHO REMOTO OU SOB REVEZAMETO
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três

meses  contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de

dezembro de  2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o

período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade

entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento ( )

PLANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho

remoto,  quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial

(dias  trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os

próximos três  meses, conforme descrição a seguir:

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

serão  desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(n) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada

ao  SEI.

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

processo  SEI.

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

qualitativamente,  dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade

máxima.

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

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

ultrapasse três  meses após a aprovação da SGP.

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

Ordem de
prioridade

Atividade Natureza

da

atividade

Meta de

desempenho

Período

para

atingimento

da meta

Observação
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1ª Acompanhamento e
execução de atividades
referentes à função de

agente de contratações/
compras

P Acompanhar e
dar

prosseguimento
aos

procedimentos
necessários à
aquisição de

livros

Agosto a
outubro de

2021

2ª
Controle e

acompanhamento dos
dados patrimoniais

inseridos no Sistema
Pergamum

P Emissão de
relatórios e

verificação de
inconsistências

na última
semana de cada

mês

Agosto a
outubro de

2021

Envio mensal de
relatórios à
Divisão de

Contabilidade

3ª
Acompanhamento de
emails institucionais

(setor e pessoal) para
devidas leituras e

respostas

A Cumprimento

de prazo para

respostas

Agosto a
outubro de

2021

4ª
Monitoramento dos

trâmites dos processos no
SEI

P Cumprimento

de prazo para

respostas

Agosto a
outubro de

2021

5ª
Atendimento remoto via

aplicativo Whatsapp
Business do SIBIUNI

A Verificação a
cada hora

Agosto a
outubro de

2021

Atendimento

online dos

usuários

6ª
Administração e

monitoramento dos perfis
do Sibiuni no Facebook e

Instagram

A Verificação a
cada duas

horas

Agosto a
outubro de

2021

Postagens e

respostas aos

usuários –

tarefa

compartilhada

7ª Elaboração de conteúdos
informativos para os

seguidores/ usuários das
bibliotecas

A Atendimento
ao cronograma
de publicações

Agosto a
outubro de

2021

Tarefa

compartilhada

com equipe

8ª Produção e adequação de
conteúdos elaborados

pelos bibliotecários para
publicação nas redes

sociais

A Atendimento
ao cronograma
de publicações

Agosto a
outubro de

2021

Tarefa

compartilhada

com equipe

9ª
Participação na Comissão de

Divulgação dos Plantões
Tira-dúvidas

A Comunicação
semanal;

acompanhame
nto diário

Agosto a
outubro de

2021

Elaboração de

material envio

de

comunicados
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10ª
Participação na Comissão
Eleitoral para processo de
eleição do cargo de diretor

do Sistema de Bibliotecas da
Unilab

A Realização dos
trâmites

necessários
para o devido
processo de

eleição

Agosto a
outubro de

2021

Comissão de

eleição

formada por 3

servidores do

Sibiuni
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL  

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020  

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 
Plano de Trabalho nº 05 – Unidade Máxima: Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma 

numeração  para cada plano de  

trabalho no âmbito da unidade máxima.  

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.  

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de 

números  do plano de trabalho. 

 

 

DADOS DO SERVIDOR  

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Talita Mara Martins Silva da Silva 

Cargo efetivo  Bibliotecária-documentalista  Carga horária semanal  40h 

Ocupante de CD 

ou FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade  Divisão de Desenvolvimento de Acervo - DDA 

 

 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  Angela Aparecida Patricio Bandeira 

Ocupante de CD 

ou FG 

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

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

FORÇA DE TRABALHO 

PLANEJAMENTO INTERNO 

FORÇA DE TRABALHO 
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O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, 

se  houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das 

informações  à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: / / 

 Fim: / / 

Tipo de afastamento   Período Início: / / 

 Fim: / / 

Tipo de Licença  saúde  Período Início: __ / /     

 Fim: __/  /__ 

Tipo de Licença   Período Início: / / 

 Fim: / / 

Férias   Período Início: 23/08/2021 

 Fim: 03/09/2021 

 

 

 

Férias   Períod  

o 

Início: _08/ 09/ 2021 

 Fim: 20/09/2021 

  Períod  

o 

Início:// 

 

 

Outros tipos de  

ausências 

previstas  em Lei 

  Fim: / / 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO  
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PLANEJAMENTO INTERNO 

ATIVIDADE EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três 

meses  contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de 

dezembro de  2020).  

Importante!  

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o 

período  de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade 

entre a  natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho  Remoto  ( X ) 

Revezamento  ( ) 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO 

PLANEJAMENTO INTERNO 

 

METAS DE DESEMPENHO 
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Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho 

remoto,  quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial 

(dias  trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os 

próximos três  meses, conforme descrição a seguir:  

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

serão  desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.  

(t) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho  

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada 

ao  SEI.  

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

processo  SEI.  

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

qualitativamente,  dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da 

unidade máxima.  

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

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

ultrapasse três  meses após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de  

prioridade 

Atividade Natureza 

da   

atividade 

Meta de   

desempenho 

Período para   

atingimento 

da  meta 

Observação 

 

 

 

1 
Gerenciamento 

do pergamum  

A Gerir e controlar 

diariamente 

operações do 

sistema pergamum  

Agosto a 
outubro de 
2021 

 

2 
Acompanhament
o de e-mail 
pessoal e 
institucional para 
devidas leituras e 
respostas  

A 
controle diário para 
cumprimento de 
prazos  

Agosto a 
outubro de 
2021 
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3 Monitoramento 

dos trâmites 

dos processos 

SEI 

P 
Controle diário para 
cumprimento de 
prazos 

Agosto a 
outubro de 
2021 
 

 

4 Participação 

em GT atos 

normativos  

P 
Acompanhamento 
dos processos 
administrativos nos 
proximos 3 meses.  

 
Agosto a 
outubro de 
2021 
 

 

 

 

 

5 
Catalogação de 
material  

A 
Cadastro de 60 
títulos  

Agosto a 
outubro de 
2021 

 

6 Conferência de 

dados patrimoniais 

catalogados  

A 
Controle de dados 
patrimoniais 
mensalmente  

Agosto a 
outubro de 
2021 

 

7  Plantão tira dúvidas  A 
Apresentar 
funcionamento do 
Pergamum e 
serviços aos novos 
usuários do sistema 
de bibliotecas a ser 
ministrado no dia 
22/06/2021  

Agosto a 
outubro de 
2021 
 

 

8 Conferência/Correção 

de autoridades - 

catalogação 

A 
Corrigir 380 
registros de 
autoridade no 
período de 3 
meses para 
controle de 
qualidade dos 
dados inseridos no 
sistema 
pergamum.  

 
Agosto a 
outubro de 
2021 
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9   
 

 
 

10   
 

 
 

11   
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL  

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020  

Plano de Trabalho nº 06 – Unidade Máxima: Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma 

numeração  para cada plano de  

trabalho no âmbito da unidade máxima.  

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.  

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de 

números  do plano de trabalho. 

 

 

DADOS DO SERVIDOR  

Nome  Silvana Maria Araújo Lima 

Cargo efetivo  Bibliotecária-documentalista  Carga horária semanal  40h 

Ocupante de CD 

ou FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade  Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab - Sibiuni 

 

 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

Nome  Gleydson Rodrigues Santos 

Ocupante de CD 

ou FG 

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

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, 
se  

houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das 

informações  à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento  Férias  Períod  Início: 12 de julho 
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 o Fim: 31 de julho 

Tipo de afastamento   Períod  

o 

Início: / / 

 Fim: / / 

Tipo de Licença   Períod  

o 

Início: / / 

 Fim: / / 

Tipo de Licença   Períod  

o 

Início: / / 

 Fim: / / 

Férias   Períod  

o 

Início: / / 

 

 

   Fim: / / 

Férias   Período  Início: / / 

 Fim: / / 

Outros tipos de   

ausências 

previstas  em Lei  

 Período Início: / / 

 Fim: / / 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO  
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três 

meses  contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de 

dezembro de  2020).  

Importante!  

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o 

período  de  

três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 

natureza  das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho  Remoto  ( X ) 

Revezamento  ( ) 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho 

remoto,  quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial 

(dias  trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os 

próximos três  meses, conforme descrição a seguir:  

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

serão  desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.  

(z) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho  

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada 

ao  SEI.  

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

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

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

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

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

a  aprovação da SGP.  

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

 

 

Ordem de 
prioridade  

Atividade Nature

za da  

ativida

de 

Meta de   

desempenho 

Período 

para  

atingiment

o  

da meta 

Observação 
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1º Resposta dos emails 

depositotcc@unilab.edu.br 

e repositorio@unila 

b.edu.br 

A  Atender 
demanda de 
dúvidas de 
depósito de 
TCCs, 
estrutura do 
trabalho 
acadêmico e 
outras em 
geral 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

 

 

2º  Inserção de TCCs 
e publicações em 
geral no 
Repositório 
Institucional da 
UNILAB 

A 
Inserir 7 
TCCs por dia. 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

3º 
Acompanhament
o do serviço dos 
colaboradores da 
revisão dos TCCs 
existentes no 
repositório e no 
drive do e -mail 
da biblioteca  

A Reorganiz

ar as 

pastas do 

drive e 

checar a 

document

ação 

depositad

a durante 

este 

trimestre. 

Agosto a 
Outubro de 

2021 

 

4º 
Recebimento do  

depósito de TCCs  

A  Conferir os 
documentos 
entregues 
referentes 
ao depósito 
de TCCs e 
envio de 
declaração 
de depósito  

Agosto a 
Outubro de 
2021 
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5º  Conferência dos 

TCCs depositad 

os no 

repositório e 

confirmação da 

publicação dos 

mesmos no 

repositório 

A Possibilitar 

que o 

repositório 

instituciona

l seja 

alimentado 

e 

proporcion

e o seu 

acesso aos 

usuários  

 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

 

 

 

6º  Administração d 
o repositório 
(cadastro de 
novos grupos, 
novos 
depositantes, 
criação de 
comunidades, 
sub comunidades 
e coleções) 

A Alimentar o 
repositório 
com novos 
dados  

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

7º 
Divisão e 
acompanhament
o dos TCCs que 
faltam serem 
inseridos no 
Repositório 
(Força tarefa de 
alguns 
bibliotecários) 

A Fazer com 

que todos 

os TCCs 

depositados 

na 

biblioteca 

estejam 

catalogados 

no 

Repositório 

Instituciona

l da UNILAB 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

8º Acompanhame

nto e auxílio na 

configuração do 

Dspace do 

técnico em TI 

A Possibilita

r que as 

teses e 

Agosto a 
Outubro de 
2021 
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para que haja o 

autoarquivame

nto pelos 

docentes. 

trabalhos 

acadêmic

os dos 

docentes 

estejam 

disponívei

s pelos 

próprios 

autores 

agilizando 

a 

disponibili

zação e o 

acesso das 

mesmas 

no 

Repositóri

o  

9º 
Planejamento e 
execução de  
lives via Google 
Meet do Plantão 
Tira-Dúvidas do 
SIBIUNI . tais 
como preparação 
de slides dentre 
outras atividades;  

A 
Proporcionar 
uma 
interação 
com os 
usuários 
através de 
temas 
relevantes 
para eles. 

Agosto a 
Outubro de 
2021 

 

10 º 
Acompanhamen
to de lives e 
eventos na área 
de arquivos 
recomendados 
por membros da 
Comissão 
Permanente de 

A 
Ter 
conheciment
o mais 
ampliado da 
área de 
arquivo 

Agosto a 
Outubro de 
2021 
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Avaliação 
Documental 
(CPAD) da qual 
faço parte 

 

 

 

11º Acompanhamen
to por meio de 
e-mails, atas de 
reunião e lives 
do Plano 
de Dados Abert
os da 
Unilab como 
suplente desta 
comissão. 

  Agosto a 
Outubro de 
2021 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO
Plano de Trabalho nº 08 – Unidade Máxima: Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração  para cada plano de

trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de

números  do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

DADOS DO SERVIDOR

Nome Mônica Cordulina da Silva

Cargo efetivo Bibliotecária-documentalista Carga horária semanal 40h

Ocupante de CD

ou FG

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

Não ocupante ( X )

Unidade Biblioteca Setorial Campus Palmares

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Gleydson Rodrigues Santos

Ocupante de CD

ou FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADE EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se

houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações

à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Tipo de afastamento Período Início:
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Fim:

Tipo de afastamento Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de Licença Capacitação Período Início:

Fim:

Tipo de Licença Período Início: / /

Fim: / /

Férias Férias Período Início: //

Fim: /

Férias Período Início: / /

Fim: / /

Outros tipos de

ausências
previstas  em Lei

Período Início: / /

Fim: / /

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três
meses  contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de
dezembro de  2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período

de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a
natureza

das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento ( )
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PLANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO

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

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

serão  desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(ll) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho

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

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

a processo SEI.

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

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Natureza
da
atividade

Meta de

desempenho

Período para
atingimento

da meta

Observação

1. Acompanhamento e
verificação de e- mail
institucional da biblioteca
setorial do campus
palmares e da
servidora

A

Atender
demanda

Agosto a
Outubro de
2021

Atividade

diária

2. Troca de etiquetas do
acervo da Biblioteca
Setorial da Unidade
Acadêmica dos Palmares .

A
Direcionar ,
acompanhar e
avaliar a
troca de todas
as etiquetas
dos livros que
compõem o
acervo da

Agosto a
Outubro de
2021

Atividade
concomitant
emente
realizada
com a
campanha de
devolução
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biblioteca

3. Monitorament
o da
Campanha
Devolver para
Emprestar.
Devolução das
obras
bibliográficas
da biblioteca
setorial dos
Palmares

A Obter
maior
número de
obras
emprestad
as a
comunidad
e
acadêmica

Agosto a
Setembro
de 2021

O
resultado
das
reuniões
foi
desenvolvi
do a
Campanha
Devolver
para
Emprestar.
A
estratégias
vai
corroborar
com a
nova
etiquetage
m dos
livros,
incluindo
os que se
encontra
m
emprestad
os

4. Reunião de
acompanhamen
to com a equipe
de
colaboradores
da Biblioteca
Setorial dos
Palmares

A Acompanhar
as atividades
planejadas

Agosto a
Outubro de
2021

5. Atendimento de
solicitação de
ficha
catalográfica via
sigaa dos cursos
ligados ao
campus
Palmares e
Auroras

A Confeccionar
fichas

catalográficas

Agosto a
Outubro de
2021

Verificaçã
o diária,
atendimen
to da
demanda
no prazo
de até 3
dias,
considera
ndo
funcionam
ento do
Sigaa.
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6. Exclusão de
afastamento no
sistema
pergamum

A Tirar
afastament
o por
pendência,
liberando
para
serviços
da biblioteca

Agosto a
Setembro
de 2021

Conforme
acordado
em
reuniões
que após a
campanha
não será
permitido
excluir
afastament
o,a menos
por justa
causa.

7. Acompanhament
o
dos processos
eletrônicos no
SEI

P Atender
solicitaçã
o
demanda
da

Agosto a
Outubro de
2021

Verificação
diária

8.
Orientação e/ou
Pesquisa a bancos
de dados e base de
dados de pesquisa

A Orientar

e/ou

pesquisar

assuntos/te

mas para

elaboração

de

trabalhos

acadêmico

s

Agosto a
Outubro de
2021

Conforme
demanda.

Especialme
nte
pesquisa no
RI

9. Orientação
conforme
as
normas abnt dos
trabalhos
acadêmicos,
enviados por
e- mail.

A Orientar
usuário/soli
citante na
normalizaçã
o dos TCCs

Agosto a
Outubro de
2021

Conforme

demanda

10.
Orientação no
preenchimento do
Curriculum Lattes

A
Orientar/
auxiliar no

preenchiment
o/alimento na

Agosto a
Outubro de
2021

Conforme

demanda
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Plataforma
Lattes

11. Inclusão de alerta
no Sistema
Pergamum dos
exemplares não
devolvidos

A Inserir no

registro do

exemplar

emprestad

o alertar

para

identificar

que precisa

de etiqueta

nova

Setembro a
Outubro de
2021

livros que

não foram

devolvidos

no período

da

Campanha e

mudança da

etiqueta
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ANEXO I

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

Plano de Trabalho nº 9/2021 – Unidade Máxima: Campus dos Malês / Setor de Biblioteca (Biblioteca
Setorial Campus dos Malês)
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de
trabalho no âmbito da unidade máxima.
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR
Nome Helka Sampaio Ramos
Cargo efetivo Bibliotecária-Documentalista Carga horária semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Setor de Biblioteca (Biblioteca Setorial Campus dos Malês)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Mírian Sumica Carneiro Reis
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias
Exercício 2021

Período
Início: 26/08/2021
Fim: 04/09/2021

Férias
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

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

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

Regime de trabalho
Remoto (X)
Revezamento (   )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

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

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

SEI.

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.

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

Ordem de
prioridade

Atividade
Natureza da

atividade
Meta de

desempenho

Período para
atingimento da

meta
Observação

1 Monitorar os e-mails
institucionais: do
Setor de Biblioteca e o
particular.

A Administrar as
solicitações dos
usuários, com o
intuito de
atendê-las via
e-mail. Prazo
máximo de 72h
para respostas.

Diariamente.

2 Criar e monitorar os
trâmites dos
processos do setor no
SEI.

P Atender as
demandas
solicitadas nos
Processos.

Por demanda.

Relatório Plano de Trabalho - Helka (0319099)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 46



3 Participar da
força-tarefa para
publicação dos TCCs
reprimidos nas
Bibliotecas dos campi
do Ceará.

A Inserir a maior
quantidade de TCCs
reprimidos nas
Bibliotecas dos camp
do
Ceará no
Repositório
Institucional.

Data para
término ainda
indefinida.

4 Administrar
Campanha “Devolver
Para Emprestar” do
SIBIUNI, referente à
devolução dos
materiais emprestados
aos usuários antes da
pandemia na
Biblioteca Setorial
Campus dos Malês.

A Elencar os usuários
pendentes de
devolução, bem
como realizar a
atualização
cadastral dos
mesmos no sistema
Pergamum, além
de elaborar
planilhas
específicas.
Divulgar a
campanha por
meio de
mensagens
individualizadas,
enviadas por e-mail
e WhatsApp.

De 02/08/2021
a 10/09/2021.

5 Participar como
Conselheira, do
Conselho Universitário
da Unilab.

A e P Realizar atividades
vinculadas ao
Conselho da qual
faço parte como
membro titular.

Semanalmente.

6 Presidir Comissão de
Processo
Administrativo
Disciplinar, designada
pela Portaria n.
231/2021.

A e P Presidir e dirigir,
pessoalmente,
todos os trabalhos
internos e os
públicos
relacionados a
comissão e
representá-la
quando necessário.

Semanalmente.

7 Coordenar o
Inventário 2021 da
Biblioteca Setorial
Campus dos Malês.

A Planejar e traçar
estratégias para a
conclusão do
Inventário dentro
do prazo
estabelecido.

De 01/10/2021
a 29/10/2021.

Relatório Plano de Trabalho - Helka (0319099)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 47



ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 – Unidade Máxima: Campus dos Malês / Setor de Biblioteca (Biblioteca 
Setorial Campus dos Malês) 
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Bruno Batista dos Anjos 

Cargo efetivo Bibliotecário-Documentalista Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (X) 

Unidade Setor de Biblioteca 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Helka Sampaio Ramos 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Monitoramento do e-
mail do setor e do e-
mail institucional do 
servidor; leitura e 
resposta das 
mensagens. 

A Administrar as 
solicitações dos 
usuários, com o 
intuito de atendê-
las via e-mail e em 
tempo hábil. 

Diariamente ou 
sob demanda. 

 

2º Recebimento de 
Depósitos Legais de 
TCCs e emissão de 
declarações dos 
discentes 
depositantes. 

A Administrar os 
Depósitos Legais 
dos TCCs dos 
usuários 
formandos, dando 
prosseguimento 
aos processos de 
formação dos 
mesmos. 

Diariamente ou 
sob demanda. 

 

3º Alimentação de 
planilhas de aquisição 

A Realizar um 
levantamento dos 

Diariamente ou 
sob demanda. 
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de livros presentes 
nos PPCs dos cursos 
presenciais referentes 
às terminalidades do 
BIH/Malês. 

preços e da 
disponibilização 
dos livros 
apresentados nos 
PPCs dos cursos, 
tanto em relação 
ao que já existe na 
Biblioteca quanto à 
disponibilidade em 
editoras,  
distribuidores e 
lojas pela Internet. 

4º Administração da 
Campanha “Devolver 
Para Emprestar” do 
SIBIUNI, referente à 
devolução dos 
materiais 
emprestados aos 
usuários antes da 
pandemia na 
Biblioteca Setorial 
Campus dos Malês. 

A Elencar os usuários 
pendentes de 
devolução, bem 
como realizar a 
atualização 
cadastral dos 
mesmos no sistema 
Pergamum, além 
de elaborar 
planilhas 
específicas. 
Divulgar a 
campanha por 
meio de 
mensagens 
individualizadas, 
enviadas por e-mail 
e WhatsApp. 

De 02/08/2021 
a 10/09/2021. 

 

5º Catalogação de 
recursos bibliográficos 
online no acervo da 
Biblioteca Setorial 
Campus dos Malês, 
referentes aos PPCs 
dos cursos presenciais 
das terminalidades do 
BIH/Malês. 

A Atender as 
necessidades 
informacionais 
dispostas nos PPCs 
dos cursos das 
terminalidades 
ligadas ao 
BIH/Malês, 
incluindo no acervo 
a parte da 
bibliografia de 
acesso online. 

Diariamente ou 
sob demanda. 

 

6º Elaboração do 
Inventário 2021 da 
Biblioteca Setorial 
Campus dos Malês. 

A Tabular e processar 
os dados coletados 
sobre a situação 
dos exemplares no 
acervo, além de 
elaborar dados 
estatísticos e 
considerações 
sobre o que foi 

De 01/10/2021 
a 29/10/2021. 
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visualizado em 
2021 e em relação 
aos anos 
anteriores. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 12 – Unidade Máxima: Sistema de Biblioteca da Unilab

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração

para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números

do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

Nome JACKSON UCHOA PONTE

Cargo efetivo TÉC. DE TI Carga horária semanal 40h

Ocupante de CD ou

FG

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

Não ocupante ( X)

Unidade Biblioteca Setorial Campus dos CEARÁ/ BRBD

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome

Ocupante de CD ou

FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se

houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações

à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Tipo de afastamento Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de afastamento Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de Licença Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de Licença Período Início: / /
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Fim: / /

Férias
2ª PARCELA

Período
Início: 07/06 /2021

Fim: 18/06/2021

Férias 2ª PARCELA
Período

Início: 06/12/2021

Fim: 18/12/2021

Outros tipos de

ausências

previstas em Lei Período

Início: / /

Fim: / /

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB
REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três

meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de

dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período

de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a

natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho
Remoto ( X )

Revezamento ( )

PLANEJAMENTO

INTERNO METAS DE

DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,

quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias

trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três

meses, conforme descrição a seguir:

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de prioridade Atividade
Natureza da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

1º
Analisar e levantar
demandas de
tecnologia da
informação do
DSIBIUNI.

Fazer a solicitação
daquilo que for
pertinente à
Diretoria de
tecnologia da
informação.

A Demanda de
fluxo contínuo

2º

Prestar suporte
técnico de TI aos
servidores e
terceirizados da
DSIBIUNI.

A Demanda de
fluxo contínuo
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3º
Participação em
comissão eleitoral
responsável pelo
processo de eleição
para o cargo de
diretor do
SIBIUNI.

A Fazer
acontecer o
processo
eleitoral de
forma clara,
justa e
transparente
.

Até o final
de
setembro
de 2021

4º
Administrar o
conjunto de
sistemas e
tecnologias que dão
suporte ao
DSIBIUNI.

A Demanda de
fluxo contínuo
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO
Plano de Trabalho nº 13 – Unidade Máxima: Sistema de Biblioteca da Unilab

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma

numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de

números do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

DADOS DO SERVIDOR

Nome Paulo Fernando Carneiro Freitas

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h

Ocupante de CD

ou FG

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

Não ocupante ( X )

Unidade Biblioteca Setorial Campus dos Malês

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome chefia
imediata

Helka Sampaio Ramos

Ocupante de CD

ou FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se

houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das

informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Tipo de afastamento Período Início: / /

Fim: / /
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Tipo de afastamento Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de Licença Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de Licença Período Início: / /

Fim: / /

Férias Férias de Setembro 2021 Período Início: 08/09/2021

Fim: 17/ 09/2021

Férias Período Início: / /

Fim: / /

Outros tipos de

ausências

previstas  em Lei

Período Início: / /

Fim: / /

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADE EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três

meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de

dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o

período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade

entre a  natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento ( )

PLANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO
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PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho

remoto,  quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial

(dias  trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os

próximos três  meses, conforme descrição a seguir:

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

serão  desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada

ao  SEI.

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

processo  SEI.

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

qualitativamente,  dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da

unidade máxima.

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

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

ultrapasse três  meses após a aprovação da SGP.

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

Ordem de
prioridade

Atividade Nature

za da

ativida

de

Meta de

desempenho

Período para
atingimento

da meta

Observação

1º
Monitoramento do
e-mail institucional
do servidor; leitura e
resposta de
mensagens

A
Proporcionar o
melhor
atendimento
possível de acordo
com as
necessidades dos
usuários

Agosto a
Outubro de
2021
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2º
Criação, recepção,
tramitação de
processos no SEI

P Trabalhar para que
os processos sejam
criados e
encaminhados
dentro do prazo
estabelecido

Agosto a
Outubro de
2021

3º
Monitoramento de
demandas do
sistema de
bibliotecas
pergamum e
atendimento das
mesmas

A
Utilizando as
ferramentas da
tecnologia da
informação para
acompanhar as
demandas do
sistema de
bibliotecas,
colocando todas
ações em dias.

Agosto a
Outubro de
2021

4º Assessorar
remotamente
atividades
relacionadas a rotinas
administrativas do
setor

A
Como parte
essencial do
trabalho
administrativo
acompanhar e
desenvolver todas
atividades
inerentes ao cargo
TAE que
competem para o
Setor de
Bibliotecas, tanto
o Campus da
Bahia quanto os
Campi do Ceará.

Agosto a
Outubro de
2021

5º
Elaboração e envio
de nada consta para
pedidos advindos do
setor de registro
acadêmico – SRCA
(trancamento,
cancelamento de
matrícula etc.)

A
Atender com
agilidade as
demandas dos
estudantes e
usuários com o
estado de quites
com o Sistema de
Bibliotecas.

Agosto a
Outubro de
2021

6º
Participação nas
atividades da
comissão própria
de avaliação - CPA

A Participar das
reuniões e ações da
CPA - Comissão
Própria de Avaliação

Agosto a
Outubro de
2021
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7º
Colaboração na
construção de
conteúdo para as
mídias sociais do
Sibiuni

A
Sempre estar
participando de
forma ativa na
elaboração de
conteúdos para as
mídias sociais do
Sistema de
Bibliotecas

Agosto a
Outubro de
2021
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ANEXO II 
 

 

Plano de Trabalho nº 7/ 2021 Unidade: STRD  

Nome do servidor: Silvana Maria Araújo Lima 

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

 

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

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

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

 

Ordem de 
prioridade 

 

 
Atividade 

 

 
Meta 

 

 
Resultado 

 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 
indicado 

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

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

1ª Resposta dos A (x) Meta Rotina diária  

 e-mails 
depositotcc@unila 
b.edu.br e 

 atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida fora 

 

 repositorio@unila  do prazo.  

 b.edu.br  ( ) Meta não 
atendida. 

 

2ª Acompanhamento A (X) Meta Acompanhamento no SEI Atividade concluída 

 e aprovação e 
publicação da 

resolução sobre a 
política 

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

Aprovação mediante a 
RESOLUÇÃO 
CONSUNI/UNILAB Nº 19, DE 
11 DE MARÇO DE 2021 

 

 institucional de 
informação técnico 

 ( ) Meta não 
atendida. 

  

 -científica da     

 Universidade da     

 Integração da     

 Lusofonia Afro-     

 Brasileira (Unilab)     

3ª Acompanhamento 
do serviço dos 
colaboradores da 
revisão dos TCCs 

A ( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Cooperação dos 
assistentes de apoio a 
gestão 

Atividade concluída 
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 existentes no 
repositório e no 
drive do e -mail da 
biblioteca 

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

  

4ª Preenchimento do A (X) Meta Atendimento a DTI  

 formulário 
documento de 
oficialização de 

 atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida fora 

conforme solicitação. 

 demanda - DOD  do prazo.  

 referente ao 
projeto 

 ( ) Meta não 
atendida. 

 

 acessibilidade,    

 envio para a DTI e    

 acompanhamento    

 do processo    

 23282.403675/403    

 675/2020 -45 no    

 sei    

5ª Recebimento e A ( x ) Meta Atenção no atendimento.  

 checagem do 
depósito de TCCs 

 atendida no 
prazo. 
( ) Meta 

 

   atendida fora  

   do prazo.  

   (  ) Meta não  

   atendida.  

6 ª Administração do A ( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(  ) Meta não 
atendida. 

Atividade por demanda  

 repositório   

 (cadastro de novos   

 depositantes,   

 criação de   

 comunidades, sub   

 comunidades e   

 coleções)   

7 ª Inserção de TCCs e A ( x ) Meta Rotina diária ( Inserção no Atividade em execução 

 publicações em 
geral no 
Repositório 
Institucional da 
Unilab 

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

total de 35 TCCs de um curso 
de graduação). 

 

   ( ) Meta   

   não   

   atendida.   

8 ª Acompanhamento a ( x ) Meta Atividade por demanda  

 da inclusão de  atendida no  

 TCCS no 
Repositório da 
UNILAB pelos 
bibliotecários 

 prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 

 

   ( ) Meta  

   não  

   atendida.  
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9 ª Reunião com 
bibliotecário da 
UFBA sobre a 
inclusão do 
auto-arquivament 
o na Comunidade 
Docentes do 
Repositório 
Institucional da 
UNILAB. 

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

Atividade por demanda  

10 ª Planejamento com 
o técnico de TI – 
UNILAB sobre a 
inclusão do 
auto-arquivament 
o na Comunidade 
Docentes do 
Repositório 
Institucional da 
UNILAB. 

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

Atividade por demanda  

11 ª Acompanhamento a ( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 
atendida. 

  

 de lives e eventos  

 na área de  

 arquivos  

 recomendados por  

 membros da CPAD  

 (Comissão  

 Permanente de  

 Avaliação  

 Documental) da  

 qual faço parte  

12 ª Acompanhamento a ( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 
atendida. 

  

 por meio de  

 e-mails, atas de  

 reunião e lives do  

 Plano  

 de Dados Abertos  

 da Unilab como  

 suplente desta  

 comissão.  

13 ª Planejamento e a ( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 
atendida. 

  

 execução de duas  

 lives (em junho)  

 via Google Meet  

 do Plantão  

 Tira-Dúvidas do  

 SIBIUNI com os  

 temas: Pesquisa  

 em base de dados  
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 online e PORTAL 
DE PERIÓDICOS DA 
CAPES 

    

 
 

 

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade Setor de Tecnologias e Recursos Digitais 

Nome da chefia imediata Gleydson Rodrigues dos Santos 

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). 

 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 

 

O desempenho e o conjunto de ações ou comportamentos, no contexto do trabalho, e suas 
consequências nos fazem inferir que a servidora necessita de mais empenho a execução de algumas 
atividades, entretanto esta diretoria acusa concordância com as manifestações descritas em tela a 
respeito das atividades, metas, resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das 
atividades indicadas pela servidora em questão. Para além das observações em acordo com relatório de 
atividades da servidora, cabe destacar que apesar das adversidades surgidas por conta do trabalho 
remoto e do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19) as metas foram 
atendidas. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 12 – Unidade Máxima: Sistema de Biblioteca da Unilab

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração

para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números

do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

Nome JACKSON UCHOA PONTE

Cargo efetivo TÉC. DE TI Carga horária semanal 40h

Ocupante de CD ou

FG

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

Não ocupante ( X)

Unidade Biblioteca Setorial Campus dos CEARÁ/ BRBD

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Gleydson Rodrigues Santos - Siape: 2133413

Ocupante de CD ou

FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se

houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações

à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Tipo de afastamento Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de afastamento Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de Licença Período Início: / /

Fim: / /

Tipo de Licença Período Início: / /

Relatório Plano de Trabalho - Jackson Uchoa (0337092)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 65



Fim: / /

Férias
2ª PARCELA

Período
Início: 07/06 /2021

Fim: 18/06/2021

Férias 2ª PARCELA
Período

Início: 06/12/2021

Fim: 18/12/2021

Outros tipos de

ausências

previstas em Lei Período

Início: / /

Fim: / /

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB
REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três

meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de

dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período

de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a

natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho
Remoto ( X )

Revezamento ( )

PLANEJAMENTO

INTERNO METAS DE

DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto,

quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias

trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três

meses, conforme descrição a seguir:

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de prioridade Atividade
Natureza da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

1º
Analisar e levantar
demandas de
tecnologia da
informação do
DSIBIUNI.

Fazer a solicitação
daquilo que for
pertinente à
Diretoria de
tecnologia da
informação.

A Demanda de
fluxo contínuo

20/9/21

2º

Prestar suporte
técnico de TI aos
servidores e
terceirizados da
DSIBIUNI.

A Demanda de
fluxo contínuo

01/10/21
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3º
Participação em
comissão eleitoral
responsável pelo
processo de eleição
para o cargo de
diretor do
SIBIUNI.

A Fazer
acontecer o
processo
eleitoral de
forma clara,
justa e
transparente
.

30/09/21

4º
Administrar o
conjunto de
sistemas e
tecnologias que dão
suporte ao
DSIBIUNI.

A Demanda de
fluxo contínuo

01/10/21
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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 Planos de Trabalho de cada servidor (a) de sua

unidade!
 
1 - A análise dos Planos de Trabalho contidos neste processo resultou:

FAVORÁVEL
2 - Os Planos de Trabalho Individuais do trimestre agosto a outubro/2021

validados neste processo terão vigência até 31/10/2021.
3 - Lembramos que deverão preencher os planos de trabalho os

servidores técnicos-administrativos, independentemente de ocuparem
Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), e os docentes que
estejam ocupando CD e FG, sendo que o plano de trabalho destes devem
abranger tão somente à atividades administrativas inerentes ao cargo ou função
gratificada. Fica facultado o envio de plano de trabalho pelos demais docentes não
abrangidos na obrigatoriedade, inclusive os ocupantes de Função de
Coordenador de Curso (FCC).

4 - A partir da data acima indicada, caso o (s) servidor (es) estejam sob
regime de trabalho remoto ou sob revezamento, deverá ser enviado novo plano de
trabalho individual para o trimestre novembro/2021 a janeiro/2022, se for o caso.

5 - Caso haja ingresso de novo servidor em sua unidade, por remoção,
redistribuição ou qualquer outras forma de entrada, deverá ser feito novo plano de
trabalho individual e enviar neste mesmo processo.

6 - O Relatório de Atividades feito pelo servidor e a Avaliação dos
Resultados dos Plano de Trabalho pela chefia imediata, relativos ao trimestre agosto a
outubro, deverão ser preenchidos conforme modelo disponível na página da
SGP (Anexo II da Instrução Normativa nº 8/2020), neste mesmo processo SEI, a
partir do encerramento da vigência dos planos de trabalho do respectivo trimestre
até o prazo final que será estabelecido em orientações posteriores pela SGP.

7 - O  vídeo de treinamento sobre o Plano de Trabalho
está disponível clicando AQUI.

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

9 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
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orientações.
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
18/09/2021, às 06:08, 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 0337808 e o código CRC EDC5B492.
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