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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº CRG Nº 10/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 8 DE NOVEMBRO DE 2020

Plano de Trabalho CRG nº 10/2021 – Unidade Máxima: REITORIA

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: GEORGE GONDIM GOMES

Cargo
efetivo/Cargo
comissionado

 ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO/CORREGEDOR

Carga
horária
semanal

40hs

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 (X) FG-1 ( )
FG-2 ( ) FG-3 ( ) 

Não ocupante ( )

Unidade CORREGEDORIA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome ROQUE DO NASCIMENTO
ALBURQUERQUE

Ocupante de CD ou FG CD-1 (X) CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4
(X) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
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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 SIM Período: De 03/08/2021 a
30/08/2021

 

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.
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(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno
da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho
Período para

atingimento da
meta

Observação

1º

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

P
Uma
média de
dois por
semana

 Uma semana  

2º

Analisar
processos.
Cadastrar
pareceres
no Epad.

P
Uma
média de
dois por
semana

Uma semana

devido a
complexidade
de alguns
processos,
pode-se
exigir mais
tempo.

3º

Administrar
e-mails e
dar suporte
às
comissões
formadas
para
acompanhar
processos.
Manter 
reuniões e
diálogo com
demais
setores de
controle
para ter
mais coesão
e criar
objetivos
comuns.

A por
demanda   

Elaborar
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4º ações
preventivas.

A    

5º

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

A
conclusão
de curso da
ENAP

final de
setembro/2021  

 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 01/09/2021, às 13:54, 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 0318416 e o código CRC DDF7C7CA.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318416
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

CORREGEDORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº CRG Nº 12/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 8 DE NOVEMBRO DE 2020

Plano de Trabalho CRG nº 12/2021 – Unidade Máxima: REITORIA

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: ARNALDO FERNANDES NOGUEIRA

Cargo
efetivo

 ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO

Carga horária
semanal 40hs

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( )
FG-3 ( ) 

Não ocupante (X)

Unidade CORREGEDORIA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome GEORGE GONDIM GOMES

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 (X) FG-1 ( ) FG-2 ( )
FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO
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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: ____/_____/______

 

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.
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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

1ª

Assessorar o(a)
corregedor(a)
dando suporte no
encaminhamento
das demandas,
mais
especificamente
procedendo na
análise preliminar
de processos,
bem como  na
elaboração de
minutas de
documentos
técnicos

P
Por
demanda.
Permanente.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa,
mas
estimamos
analisar e/ou
elaborar
pelo menos
dois
documentos
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[despachos,
pareceres etc].

por semana.

2ª

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

P
Por
demanda.
Permanente.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa.

 

3ª

Atualizar as
informações
correspondentes
aos processos
cadastrados no
Sistema CGU-PAD
na Planilha de
Acompanhamento
de Processos
[ferramenta
interna de auxílio
à gestão dos
processos
disciplinares].

A
Por
demanda.
Permanente.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa.

Atividade
realizada de
modo
colaborativo
pela equipe
da unidade.

4ª

Verificar prazos
de Portarias de
comissões em
curso, a fim de
encaminhar e-mail
aos membros,
quando estiver
próximo do prazo
de conclusão dos
trabalhos, assim
como manter as
informações
atualizadas nas
planilhas de
controle.

A Por
demanda.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa.

Atividade
realizada de
modo
colaborativo
pela equipe
da unidade.

5ª

Checar a caixa de
e-mail do setor,
responder
(quando de
competência) ou
encaminhar a(o)
servidor(a)
competente
sempre que
necessário.

A Por
demanda.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa.

Atividade
realizada de
modo
colaborativo
pela equipe
da unidade.
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6ª

Monitorar o
Sistema Eletrônico
de Informações -
SEI da CRG, a fim
de observar as
demandas que
surgirem,
direcionando-as a
quem tiver
competência para
dar o devido
encaminhamento.

P Por
demanda.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa.

Atividade
realizada de
modo
colaborativo
pela equipe
da unidade.

7ª

Dar suporte,
sempre que
solicitado e/ou
necessário, a
Comissões
processantes
[acusatórias ou
apuratórias],
sobre assuntos
pertinente ao
adequado
andamento dos
processos.

P Por
demanda.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa.

 

8ª

Estudar os
assuntos
pertinentes
[legislação,
doutrina e
jurisprudência],
buscando
aperfeiçoar
continuamente os
conhecimentos,
bem como
manter-se
atualizado em
matéria
correcional.

A
Por
demanda.
Permanente.

Por ser uma
atividade
dependente
de demanda
difícil fixar
uma meta
quantitativa.

 

Documento assinado eletronicamente por ARNALDO FERNANDES
NOGUEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às 11:17,
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 0318422 e o código CRC 8084D70E.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318422
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

CORREGEDORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº CRG Nº 13/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 8 DE NOVEMBRO DE 2020

Plano de Trabalho CRG nº 13/2021 – Unidade Máxima: REITORIA

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: BÁRBARA ELEODORA SANTIAGO GOMES

Cargo
efetivo

 ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO

Carga horária
semanal 40hs

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( )
FG-3 ( ) 

Não ocupante (X)

Unidade CORREGEDORIA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome GEORGE GONDIM GOMES

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 (X) FG-1 ( ) FG-2 ( )
FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de
Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

INDIQUE ABAIXO A MODALIDADE DE TRABALHO PREDOMINANTE ESPERADA PARA
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O SERVIDOR NOS PRÓXIMOS TRÊS MESES CONTADOS A PARTIR DO ENVIO DAS
INFORMAÇÕES À SGP (ART 7º DA IN SGP/UNILAB Nº 8 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2020).
Importante!
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser
alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia
imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades
desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto (X)

 Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente
de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme
descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade Meta de desempenho Período para atingimento da
meta Observação

1º
Assessorar o(a)
corregedor(a) no
encaminhamento dos
expedientes de secretaria;

A

Quando me for solicitado, estar
apta a dar assistência
administrativa necessária,
suficiente e adequada ao
Corregedor(a).

Menor tempo possível, que
dependerá da natureza da
demanda assistencial
solicitada.

-

2º

Acompanhar os prazos das
portarias de comissões em
curso, a fim de encaminhar
e-mail aos membros,
quando estiver próximo do
prazo de conclusão dos
trabalhos.

A

Quando for necessário, realizar
essa atividade administrativa
dentro do tempo hábil, evitando,
com isso, prejuízos aos trabalhos
das comissões processantes.

Em até 07 (sete) dias para o
encerramento do prazo
disposto na portaria em
questão.

-

3º
Manter as informações dos
processos atualizadas nas
planilhas de controle interno
da Unidade.

A

Quando for necessário, realizar
essa atividade administrativa
dentro do tempo hábil, evitando,
com isso, prejuízos as ações de
controle e monitoramento das
atividades em processos SEI
Unilab.

Menor tempo possível, que
dependerá do volume de
atividades  diárias
consideradas urgentes e/ou
importantes.

-

4º

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

A

Receber e/ou encaminhar, dentro
do tempo hábil, as demandas
recebidas via e-mail, evitando,
com isso, prejuízos as ações de
realização, controle e
monitoramento da Corregedoria.

Menor tempo possível, que
dependerá do volume de
atividades  diárias
consideradas urgentes e/ou
importantes.

-

5º

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

P

Iniciar, receber, informar a
demanda a quem tiver
competência para dar o devido
encaminhamento e, se
necessário, despachar, dentro do
tempo hábil, as demandas
do Sistema Eletrônico de
Informações do setor, evitando,
com isso, prejuízos as ações de
realização, controle e
monitoramento da Corregedoria.

Menor tempo possível, que
dependerá do volume de
atividades  diárias
consideradas urgentes e/ou
importantes.

-

6º
Redigir minutas de
documentos, tais como
ofícios, despachos e
declarações diversas.

P

Quando a atividade me for
atribuída, realizá-la dentro do
tempo hábil, evitando, com isso,
prejuízos as ações de realização,
controle e monitoramento das
atividades da Corregedoria.

Menor tempo possível, que
dependerá do volume de
atividades  diárias
consideradas urgentes e/ou
importantes.

-

7º Agendar reuniões, marcar e
cancelar compromissos. A

Quando for necessário, realizar a
atividade dentro do tempo hábil,
evitando, com isso, prejuízos as
ações de que advirem das
reuniões da, e com, a
Corregedoria e compromissos
assumidos por ela.

Menor tempo possível, que
dependerá da natureza e
complexidade da tarefa a ser
realizada.

-

8º

Manter atualizado o
cadastro de
servidores estáveis e
previamente capacitados e
aptos para comporem as
comissões de
procedimentos
administrativos disciplinares.

A

Quando for necessário, realizar
essa atividade administrativa
dentro do tempo hábil, evitando,
com isso, prejuízos as ações de
realização, controle e
monitoramento das atividades da
Corregedoria.

Menor tempo possível, que
dependerá do volume de
atividades  diárias
consideradas urgentes e/ou
importantes.

-
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9º

Realização de, pelo menos,
01 (uma) ação de
desenvolvimento e
capacitação sugerida pelo
Corregedor(a).

A

Realizar a(s) ação(ões) de
desenvolvimento e capacitação
sugerida(s) e entregar o(s)
certificado(s) no fim do período
referente ao presente PTI.

Durante o trimestre composto
pelos meses de agosto,
setembro e outubro de 2021.

-

Documento assinado eletronicamente por BARBARA ELEODORA SANTIAGO
GOMES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 14/08/2021, às 23:50,
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 0318428 e o código CRC B58DA93E.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318428
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

CORREGEDORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº CRG Nº 15/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 8 DE NOVEMBRO DE 2020

Plano de Trabalho CRG nº 15/2021 – Unidade Máxima: REITORIA

Orientações:
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: SARA SUHETT CAMELO

Cargo
efetivo

 ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO

Carga horária
semanal 40hs

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( )
FG-3 ( ) 

Não ocupante (X)

Unidade CORREGEDORIA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome GEORGE GONDIM GOMES

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 (X) FG-1 ( ) FG-2 ( )
FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

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
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(dias de trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os
próximos três meses, conforme descrição a seguir:
(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho
remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao
SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a
processo SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do
resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não
ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho
Período para

atingimento da
meta

Observação

1º

Assessorar o(a)
corregedor(a) no
encaminhamento
dos expedientes
de secretaria;

A

Quando me for
solicitado, estar
apta a dar
assistência
administrativa
necessária,
suficiente e
adequada ao
Corregedor(a).

Menor tempo
possível, que
dependerá da
natureza da
demanda
assistencial
solicitada.

-

2º

Acompanhar os
prazos das
portarias de
comissões em
curso, a fim de
encaminhar e-mail
aos membros,
quando estiver
próximo do prazo
de conclusão dos
trabalhos.

A

Quando for
necessário, realizar
essa atividade
administrativa
dentro do tempo
hábil, evitando,
com isso, prejuízos
aos trabalhos das
comissões
processantes.

Em até 07 (sete)
dias para o
encerramento do
prazo disposto
na portaria em
questão.

-

3º

Manter as
informações dos
processos
atualizadas nas
planilhas de
controle interno da
Unidade.

A

Quando for
necessário, realizar
essa atividade
administrativa
dentro do tempo
hábil, evitando,
com isso, prejuízos
as ações de
controle e
monitoramento
das atividades em
processos SEI
Unilab.

Menor tempo
possível, que
dependerá do
volume de
atividades  diárias
consideradas
urgentes e/ou
importantes.

-

Checar a caixa de
e-mail do setor,

Receber e/ou
encaminhar,
dentro do tempo Menor tempo
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4º

e-mail do setor,
responder
(quando de for de
minha
competência) ou
encaminhar ao
servidor
competente.

A

hábil, as demandas
recebidas via e-
mail, evitando, com
isso, prejuízos as
ações de
realização,
controle e
monitoramento da
Corregedoria.

possível, que
dependerá do
volume de
atividades  diárias
consideradas
urgentes e/ou
importantes.

-

5º

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

P

Iniciar, receber,
informar a
demanda a quem
tiver competência
para dar o devido
encaminhamento
e, se necessário,
despachar, dentro
do tempo hábil, as
demandas
do Sistema
Eletrônico de
Informações do
setor, evitando,
com isso, prejuízos
as ações de
realização,
controle e
monitoramento da
Corregedoria.

Menor tempo
possível, que
dependerá do
volume de
atividades  diárias
consideradas
urgentes e/ou
importantes.

-

6º

Redigir minutas de
documentos, tais
como ofícios,
despachos e
declarações
diversas.

P

Quando a atividade
me for
atribuída, realizá-la
dentro do tempo
hábil, evitando,
com isso, prejuízos
as ações de
realização,
controle e
monitoramento
das atividades da
Corregedoria.

Menor tempo
possível, que
dependerá do
volume de
atividades  diárias
consideradas
urgentes e/ou
importantes.

-

7º
Agendar reuniões,
marcar e cancelar
compromissos.

A

Quando for
necessário, realizar
a atividade dentro
do tempo hábil,
evitando, com
isso, prejuízos as
ações de que
advirem das
reuniões da, e
com, a
Corregedoria e
compromissos
assumidos por ela.

Menor tempo
possível, que
dependerá da
natureza e
complexidade da
tarefa a ser
realizada.

-

Manter atualizado
o cadastro de

Quando for
necessário, realizar
essa atividade Menor tempo
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8º

servidores estáveis
e previamente
capacitados e
aptos para
comporem as
comissões de
procedimentos
administrativos
disciplinares.

A

administrativa
dentro do tempo
hábil, evitando,
com isso, prejuízos
as ações de
realização,
controle e
monitoramento
das atividades da
Corregedoria.

Menor tempo
possível, que
dependerá do
volume de
atividades  diárias
consideradas
urgentes e/ou
importantes.

-

9º

Realização de, pelo
menos, 01 (uma)
ação de
desenvolvimento e
capacitação
sugerida pelo
Corregedor(a).

A

Realizar a(s)
ação(ões) de
desenvolvimento e
capacitação
sugerida(s) e
entregar o(s)
certificado(s) no
fim do período
referente ao
presente PTI.

Durante o
trimestre
composto pelos
meses de
agosto,
setembro e
outubro de 2021.

-

 

Documento assinado eletronicamente por SARA SUHETT CAMELO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 14:48, 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 0318429 e o código CRC BC52BE5F.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318429
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL E PROTOCOLO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº GR Nº 14/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 14   /2021 – Unidade Máxima:  Gabinete da Reitoria/ Reitoria

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Irany Rodrigues Barbosa

Cargo efetivo
Técnica
em
Arquivo

Carga horária
semanal  40horas

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 (X ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( )

Unidade  Divisão de Arquivo Geral e Protocolo - DIARP

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Joaquim Torres Filho

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( X ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho  (  )

Revezamento ( X )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período
para
atingimento
da meta

Observação

1º Processos de Contratação
dos correios P

Qualitativa

Instrução com
documentos
indicados em
base de
conhecimento e
acompanhamento
das etapas para a
finalização dos
processos e
posterior
fiscalização do
contrato.

Meta mensal

- perspectiva
para final de
agosto de
2021

Processo de
dispensa de
licitação e
inexigibilidade
para mesmo
fim (dois
contratos) em
fases finais,
dependendo
de ajustes por
parte da ECT.

2º

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

A

Quantitativa

Média de 40
caixas de
processos físicos
por mês

Meta mensal Atividade
Presencial

3º Sistemas de permissões
SEI/SIP P

Qualitativa

Garantir
atendimento
diário conforme
demanda

Meta diária Por demanda

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

P e A

Qualitativa

Garantir
atendimento por
(E-mails) Criação
de tipologias
Processuais,
criação de
documentos nato
digitais, ajustes e
configurações no
sistema e
permissões de
usuários externos.

Meta diária Por demanda
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5º
Membro da Portaria de
Revisão dos Atos
Normativos

P e A

Qualiquantitativa

Garantir a análise
dos atos
, elaboração de
pareceres e
instrução em
processos SEI- 3
pareceres por
semana

Meta
semanal

Prazo final -
30/11/2021

PORTARIA
REITORIA Nº
135, DE 22
DE ABRIL DE
2021

6º
Elaboração da política de
gestão de documentos da
UNILAB

P e A

Qualitativa

Estudo e
Elaboração e
submissão da
minuta junto aos
membros da
CPAD e
autoridade
máxima.

Meta
trimestral

Perspectiva
para
30/10/2021

 

7º
Comissão PDA Unilab.
Portaria Reitoria nº241, de
19 de julho de 2021.

A
Qualitativa

Elaboração do
PDA 2021-2023

 Meta
trimestral

 
 

8º
Elaboração de mapa de
riscos dos processos e
atividade da DIARP

A

Qualitativa

Estudo e
elaboração dos
mapas de riscos
dos processos já
mapeados

 Meta
mensal  

 

Documento assinado eletronicamente por IRANY RODRIGUES BARBOSA,
GERENTE DA DIVISÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO, em 11/08/2021, às
16:45, 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 0318513 e o código CRC 8CE8DE50.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318513
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

GABINETE DA REITORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº GR Nº 01/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº GR nº 01/2021   /2021 – Unidade Máxima: 

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: JOAQUIM TORRES FILHO

Cargo efetivo
PROFESSOR
DO
MAGISTÉRIO
SUPERIOR

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  
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUQERQUE

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período:
2021 Início: 11 de setembro/2021

Fim: 30/11/2021.

Férias Período: 2021 Início: 01/10/2021

Fim: 10/10/2021

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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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 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
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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
Gestão das
atividades do
Gabinete.

A
Atendimento
dentro do prazo
estipulado pela
gestão superior

Diária  

2

Elaboração da
agenda pública
da gestão
superior:
audiências,
encontros e
despachos
internos. 

A
Atendimento
dentro do prazo
estipulado pela
gestão superior

Semanal  

3 
Acompanhamento
das reuniões do
CIEC.

A
Atendimento
dentro do prazo
estipulado pela
gestão superior

Semanal  

      

      

      

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 12/08/2021, às 14:21, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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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 0318683 e o código CRC 3071512C.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318683
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

GABINETE DA REITORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº GR Nº 02/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº GR nº 02/2021  (agosto-outubro) – Unidade Máxima: GABINETE DA
REITORIA

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: JOSELY DE SOUSA ALVES

Cargo efetivo SEC.
EXECUTIVA

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  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome JOAQUIM TORRES FILHO

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (X  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: 2021 Início: 16/08/2021

Fim: 03/09/2021

Férias Período: 2021 Início: 11/10/2021

Fim: 22/10/2021

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho REMOTO (  )

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.
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Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1

Acompanhamento
de processos no
SEI, emissão de
despachos de
acordo com
orientações do
GR.

P Atendimento no
prazo estipulado.Diária  

2
Acompanhamento
dos e -mails do
setor.

A Atendimento no
prazo estipulado.Diária  

3 Atualização da
agenda do setor. A

Divulgação no
site da
instituição

Semanal  

4
Comissão: Ética
Pública, Portaria
Reitoria nº
225/2021.

A/P
Atendimento
dentro do prazo
estipulado na
legislação

Diária/Mensal  

5
Comissão: Gestor
do SEI, Portaria
Reitoria nº
295/2019

P/A

Atendimento de
demandas
gerais da
comunidade
acadêmica.

Diária.  

6

Comissão PDA
Unilab. Portaria
Reitoria nº241, de
19 de julho de
2021.

A Elaboração do
PDA 2021-2023 Semanal  

7

Comissão:
Revisão e
Consolidação dos
Atos normativos
inferiores à
Decreto. Portaria
nº 135, de 22 de
abril de 2021.

P
Revisão de 10
documentos/atos
por semana.

Semanal  
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Documento assinado eletronicamente por JOSELY DE SOUSA ALVES,
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 10/08/2021, às 12:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0318701 e o código CRC 5C8E8805.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318701
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

OUVIDORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº OUVIDORIA 15/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº Ouvidoria 15/2021   /2021 – Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

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: MONICA SARAIVA ALMEIDA

Cargo efetivo  ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO

Carga
horária
semanal 40h

 

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 (x) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( )

Unidade Ouvidoria  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Roque do Nascimento
Albuquerque  

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO
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FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento: FÉRIAS Período: 2º 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

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.
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Regime de trabalho  remoto (  )

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

Acompanhamento
diário das demandas
FalaBR (LAIs e
Manifestações de
Ouvidoria)
 

P

Respostas às demandas e-
SIC e de Ouvidoria, sem
atrasos e buscando diminuir
o número de recursos e o
tempo de atendimento.

contínuo  

2

Elaboração do
Relatório Final de
Processo
Administrativo
Disciplinar
(Processo nº
23282.507358/2019-
63)

P
Entregar a versão final do
relatório à Presidência da
Comissão Processante

até 15/08  

3 Atualização da Carta
de Serviços da UNILAB P/A

Homologar todos os
procedimentos junto às
Unidades que prestam
serviços à comunidade
externa e que os tenham
inseridos na Plataforma
Gov.BR

outubro  

Apresentação à
Administração
Superior da Carta de
Serviços na
Plataforma Gov.BR -

Fazer entender a diferença
entre a carta de Serviços
demandada pela CGU por
meio do Decreto
9.904/2017 e que é
disponibilizada na
Plataforma Gov.BR e o
documento

Plano de Trabalho Individual Ouvidoria 15/2021 (0318862)         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 36



4 Carta Digital,
diferenciando-a do
modelo tradicional que
é vinculada aos
portais das
instituições

A tradicionalmente ancorado
no portal da Universidade,
que, além de todos os
serviços prestados por
todas as Unidades, traz
também histórico,
organograma, missão,
visão, valores, dentre
outras informações

agosto/setembro  

5

Ação-piloto de criação
do Conselho de
Usuários da UNILAB,
com avaliação de três
serviços, sendo um de
cada eixo:
GESTÃO: Ouvidoria
(obter informações
sobre a UNILAB e
registrar
manifestação)
ENSINO: Prograd
(ingressar em curso
de Graduação da
UNILAB
ASSISTÊNCIA: Propae
(obtenção de Auxílio
Estudantil - PAES)

A/P

Cumprir a implementação
do Conselho de Usuários de
acordo com o que dispõe a
13.460/2017;
Ter três serviços da UNILAB
avaliados pelo Conselho de
Usuários, fomentando a
Participação e
disponibilizando os os
resultados para
desencadear melhorias na
gestão dos serviços.

outubro  

6
Ações de mobilização
e engajamento de
Conselheiros

A
Conseguir o engajamento
de pelo menos 30
conselheiros cadastrados

setembro/outubro  

7

Produção de conteúdo
para
compartilhamento
diário no Instagram da
Ouvidoria
(@ouvidoria.unilab)

A

01 (uma) publicação diária
sobre serviços da ouvidoria,
informações da UNILAB ou
de interesse do público
usuário.

contínuo  

8

Elaboração e
submissão aos
Conselhos Superiores
de proposta de
atualização
do Regimento Interno
da Ouvidoria (inclusão
de nova legislação)

P
Aprovar novo Regimento
Interno para a Ouvidoria
incluindo a legislação
atualizada

setembro/outubro  

9

Descrição do fluxo
processual entre
Ouvidoria -
Corregedoria -
Comissão de Ética

P

Facilitar o direcionamento
dos processos que chegam
à Ouvidoria;
Melhorar a instrução
processual;
Diminuir a quantidade de
Processos
Administrativos Disciplinares
privilegiando a mediação e
a conciliação quando
possível;
Manter a Ouvidoria ciente
dos resultados apuratórios
para atualização na
Plataforma FalaBr.

agosto

O fluxo foi
discutido em
julho, entre as
três Unidades,
restando o
registro e a
implementação.

10
Manutenção da
página da Ouvidoria
no Portal da UNILAB

A

Alimentar a página com
conteúdos relevantes,
notícias, legislação,
manuais e etc, no campo
da participação, controle,
transparência.

contínuo  

11

Realização de reunião
interna semanal para
avaliação de
processos, despachos

A

Dar celeridade aos
processos no âmbito da
Ouvidoria, analisando
pendências, corrigindo
fluxos e mediando com contínuo  
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processos, despachos
e encaminhamentos gestores(as);

Socialização de informações
do setor

12
Realizar as
capacitações da ENAP
exigidas pela CGU
para o cargo.

A
Realizar os cursos
obrigatórios para a
atividade de Ouvidora

setembro  

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MONICA SARAIVA ALMEIDA,
OUVIDOR, em 13/08/2021, às 14:38, 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 0318862 e o código CRC 463173E8.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318862
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SECRETARIA DA REITORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº SECRET Nº 03/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 03   /2021 (Ago, Set, Out)– Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Lucia Helena da Costa de Sousa

Cargo efetivo Secretária
Executiva

Carga horária
semanal 40 horas/semanais

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( x )

Unidade Secretaria da Reitoria

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome João Felipe Rodrigues do Nascimento

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( x ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho  Remoto ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

prioridade
Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º Assessorar o Chefe de
Secretaria A e P

Conforme
necessidade

da Chefia
Diária

Por ser uma
atividade que
dependerá da

demanda,
não há como
estipular uma

meta.

2º
Elaborar documentos:

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

A e P
Conforme

necessidade
do setor

Diária

Por ser uma
atividade que
dependerá da

demanda,
não há como
estipular uma

meta

3º Atendimento do público
interno A 

Conforme
necessidade

do setor
Diária

Por ser uma
atividade que
dependerá da

demanda,
não há como
estipular uma

meta.

4º
Autuar processos;

Receber, tramitar e enviar
processos

P
Conforme

necessidade
do setor

Diária

Conforme
disponibilidade

da Gestão
Superior. Por

ser uma
atividade que
dependerá da

demanda,
não há como
estipular uma

meta.

5º

Gerenciar informações:
Avaliar documentos;

levantar informações;
consultar outros

departamentos; cobrar
ações, respostas,

relatórios; controlar
cronogramas, prazos;

direcionar informações;
acompanhar processos;
reproduzir documentos.

A e P
Conforme

necessidade
do setor

Diária

Por ser uma
atividade que
dependerá da

demanda,
não há como
estipular uma

meta.

6º
Executar outras atividades

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

A e P
Conforme

necessidade
do setor

Diária

Por ser uma
atividade que
dependerá da

demanda,
não há como
estipular uma

meta.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIA HELENA DA COSTA DE
SOUSA, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 10/08/2021, às 16:03,
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 0318990 e o código CRC C4096A37.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0318990
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SERVIÇO DE SECRETARIA DO CONSUNI
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº SSCONSUNI - Nº 07/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Maria Aparecida Martins Firmino

Cargo efetivo Secretária
Executiva

Carga horária
semanal 40

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 (x)

Não ocupante ( )

Unidade Serviço de Secretaria do Conselho Universitário

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Plano de Trabalho Individual SSCONSUNI nº 07/2021 (0319073)         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 44



Nome Adriana Gonçalves

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 (x) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho Remoto (x)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

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

P

Despachar os
processos em até 3
(três) dias úteis
após chegarem na
Secretaria.

Agosto a
outubro de
2021.

Ação realizada
por demanda.

2º

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

P

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

Agosto a
outubro de
2021.

-

3º

Elaborar
documentos
oficiais, de
acordo com a
demanda.

P

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

Diário Ação realizada
por demanda.

4º

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

P

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

Diário Ação realizada
por demanda.

Garantir o envio das
atas ao Conselho
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5º 
Elaborar as atas
das sessões do
Conselho.

P

para sua aprovação
de modo que não
ultrapasse o prazo
de até 3 (três)
sessões ordinárias
posteriores em
atendimento ao art.
16 do Regimento
Geral da Unilab.

Mensal -

6º

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

A

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

Diário -

7º
Organizar as
sessões do
Consuni.

A/P

Organizar os
processos aptos
para deliberação do
Consuni,
elaborar/editar
pauta, garantir o
suporte para a
realização e
transmissão da 74ª
e 75ª sessão
ordinária, e
publicizar os atos
do Consuni.

Mensal
De acordo
com as datas
das reuniões.

8º
Alimentar as
planilhas de
controle do
setor.

A

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

Diário Ação realizada
diariamente.

9º
Realizar o
controle dos
mandatos dos
Conselheiros.

A

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

Mensal -

10º
Conferir as
edições do
boletim A

Garantir a
publicidade dos Semanal -
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boletim
informativo. atos do Consuni.

11º

Substituir a
Chefia do
Serviço de
Secretaria do
Conselho de
Ensino,
Pesquisa e
Extensão em
suas atribuições
durante o
período de
licença
capacitação e
gozo de suas
férias.

A
Garantir o bom
funcionamento do
setor e atendimento
das demandas.

De 09/09 a
08/10 e de
13/10 a 01/11
do ano de
2021.

Ação
realizada
por
demanda.

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA MARTINS
FIRMINO, CHEFE DO SERVIÇO DE SECRETARIA, em 12/08/2021, às
08:38, 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 0319073 e o código CRC CA7C563C.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0319073
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

OUVIDORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº OUVIDORIA N°16/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 16/2021  – Unidade Máxima: 

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Adriana de Melo Barros

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga horária
semanal  40h

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( x )

Unidade  Ouvidoria

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Monica Saraiva Almeida

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 (x) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
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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: ____/_____/______

 

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!
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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
prioridadeAtividade

Natureza
da
atividade

Meta de desempenho
Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

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

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

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

2°

Monitorar o SEI
(receber, autuar
processo,
cadastrar
documentos,  P Recebimento/análise/encaminhamento

das demandas durante o expediente. Diário

Por ser uma
atividade que
depende da
demanda, não
há
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despachos e
registrar envio de
processos).

há
como estipular
uma meta.

3º
Assessorar a
Ouvidora no
encaminhamento
das demandas.

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

Diário

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

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

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

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

5º

Participar
semanalmente de
reunião interna
para despachos,
acompanhamentos
e atualizações.

 A Encaminhamento de demandas. Contínuo  

6º
Cadastrar e
revisar serviços
incluídos na
plataforma Gov.Br

 A e P
Cadastrar na plataforma Gov.br os
serviços da carta de usuários da
Unilab.

Outubro  

7º
Contribuir com a
atualização do
Regimento Interno
da Ouvidoria;

 A e P Revisar o regimento interno de acordo
com a legislação vigente. Setembro/Outubro  

8º

Atuar como
suplente na
Comissão
Permanente do
Plano de Dados
Abertos

 A e P
Participar das reuniões e das
atividades da comissão quando
demandada ou quando a titular estiver
impossibilitada.

Semanal

 

Como se trata
de comissão
permanente,
as reuniões
acontecerão
sempre que
houver
necessidade
de atualização
do Plano de
Dados
Abertos.

Participar das
reuniões, bem
como realizar os
encaminhamentos
das atividades que
forem atribuídas  O prazo para
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9º do GT responsável
pelo exame,
consolidação ou
revogação dos
atos normativos
previstos no
Decreto nº
10.139/2020.

 A  Seguir o Cronograma da comissão  Semanal conclusão das
atividades é
30/11/2021.

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DE MELO BARROS,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 16:19, 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 0319385 e o código CRC DED18058.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0319385
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SECRETARIA DOS ORGAOS DE DELIBERACAO SUPERIOR
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº SODS Nº 05/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho SODS Nº 05/2021 (ago - out/2021)  – Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Adriana Gonçalves

Cargo efetivo Secretária
Executiva

Carga horária
semanal 40h

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 (x ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( )

Unidade Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Roque do Nascimento Albuquerque

Ocupante de CD ou FG CD- 1 (X) CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias 2º período Período: Início:_23___/_08__/__21___

Fim: _03__/_09__/_21__

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.
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Ordem de
prioridade Atividade

Natureza da
atividade

 

Meta de
desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º

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

P
Garantir o
pleno
funcionamento
dos Conselhos.

Diária
Ação

realizada de
acordo com a

demanda.

2º

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

A

Garantir o bom
funcionamento
do setor e
atendimento
das demandas.

Diária
Ação

realizada
diariamente.

3º

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

A Assessorar a
Gestão. Semanal

Ação
realizada de

acordo com a
demanda.

4º

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

A

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

Diária
Ação

realizada
diariamente.

5º

Planejar juntamente
com o SSCONSUNI e
SSCONSEPE as
sessões ordinárias
dos Conselhos
Superiores.

A/P

Planejar e
garantir a
realização das
sessões do
Consuni e
Consepe.

Mensal

As reuniões
ocorrerão

nos
mensalmente

de acordo
com o

calendário de
cada
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  cada
Conselho

6º
Revisar/aprovar
documentos oficiais
para assinatura e
posterior publicação.

P

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

Semanal
Ação

realizada de
acordo com a

demanda.

7º

Planejar em conjunto
com o SSCONSUNI e
SSCONSEPE as
estratégias para
deliberação nos
Conselhos Superiores
dos atos normativos
resultante do trabalho
de revisão dos atos
normativos da Unilab.

A/P

Garantir a
aprovação dos
atos
normativos
pelos
Conselhos
Superiores e
atendimento ao
Decreto nº
10.139/19

Semanal

De acordo
com os

envios dos
processos
pela SGIT.

8º
Revisar/corrigir as
atas das sessões do
Conselho.

P

Garantir a
aprovação e
publicidade
das atas de
reuniões.

Mensal
Ação

realizada de
acordo com a

demanda.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GONCALVES, CHEFE DE
SECRETARIA, em 12/08/2021, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0319481 e o código CRC B7FE9A97.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0319481
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº SECRT Nº 04/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº SECRT Nº 04/2021 – Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: João Felipe Rodrigues do Nascimento

Cargo efetivo:  Secretário
Executivo

Carga horária
semanal:  40h

Ocupante de CD ou FG: CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 (X) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( )

Unidade:  Secretaria da Reitoria

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Plano de Trabalho Individual SECRT Nº 04/2021 (0319539)         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 60



Nome: Joaquim Torres Filho  

Ocupante de CD ou FG: CD-2 ( ) CD-3 (X) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho:  Remoto (X)

Revezamento (   )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

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

A e P
Encaminhamento
das demandas 2
ou mais vezes ao
dia.

Diária.

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

2º

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

A e P

Recebimento e
encaminhamento
de demandas
durante todo o
expediente,
conforme
necessidade.

Diária.

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

3º

Articular para a
instrução de
processos,
conforme
indicação da
Reitoria.

P

Recebimento e
encaminhamento
de demandas
durante todo o
expediente,
conforme
necessidade.

Diária.

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

4º
Atender
pedidos e
solicitações
diversas.

A

Recebimento e
encaminhamento
de demandas
durante todo o
expediente,
conforme
necessidade.

3 dias.

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

5º

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

A e P

Organização
quinzenal dos
atos expedidos
pela Gestão
Superior.

Mensal.

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

6º

Orientação,
planejamento
e controle de
frequência,
férias e
licenças dos
servidores
lotados na
Secretaria da
Reitoria.

A

Organização
mensal dos
afastamentos
dos
colaboradores
e/ou conforme
necessidade.

Mensal.

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

7º

Executar outras
atividades que
se incluam no
âmbito de sua
competência.

A e P Conforme
necessidade. Diária.

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

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO FELIPE RODRIGUES DO
NASCIMENTO, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 16/08/2021, às
10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0319539 e o código CRC 678AF7F5.
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Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0319539
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SERVIÇO DE SECRETARIA DO CONSEPE
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº SSCONSEPE Nº 06/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 06/2021 – Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Naziane de Sousa Martins

Cargo efetivo Secretária
Executiva

Carga horária
semanal  40h

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 (X)

Não ocupante ( )

Unidade Serviço de Secretaria do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Consepe)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Adriana Gonçalves

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 (X) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença CapacitaçãoPeríodo: Início: __09__/__09___/___2021___

Fim: __08__/__10___/__2021____

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias 3ª parcela Período: Início:__13__/__10___/___2021___

Fim: _01___/__11___/___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.
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Ordem
de

prioridade
Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º

Dar
encaminhamento

aos processos
que chegarem
por meio do

Sistema
Eletrônico de
Informações

(SEI).

P

Despachar os
processos em até 3
(três) dias úteis após

chegarem na
Secretaria.

Agosto a
outubro de

2021.

Ação
realizada

por
demanda.

2º

Acompanhar os
processos

encaminhados
aos Relatores do

Conselho de
Ensino, Pesquisa

e Extensão
(Consepe)

P

Evitar atrasos no
recebimento dos

Pareceres e o acúmulo
de processos para

deliberação do
Consepe. Cobrar

Pareceres em atraso
postergando o prazo
em apenas 3 (dias)

úteis após o
vencimento do prazo

inicial.

Agosto a
outubro de

2021.
-

3º
Elaborar

documentos
oficiais, de acordo
com a demanda.

P

Garantir que as
demandas aprovadas
pelo Consepe sejam

atendidas, seguindo a
padronização oficial
dos documentos.

Diário
Ação

realizada
por

demanda.

4º

Solicitar a
publicação no site

e no boletim
informativo da

Unilab dos
documentos
emitidos no
âmbito do
Consepe.

P

Garantir a publicização
dos atos do Consepe

bem como a
divulgação entre a

comunidade
acadêmica.

Diário
Ação

realizada
por

demanda.

5º
Elaborar termos
de homologação,
de acordo com a

demanda.
P

Dar continuidade ao
fluxo processual de

progressão e estágio
probatório docente

após a aprovação pelo
Consepe em até 3

(três) dias após o envio
do processo ao

Conselho.

Diário
Ação

realizada
por

demanda.

6º
Elaborar as atas
das sessões do

Conselho.
P

Garantir o envio das
atas ao Conselho para

sua aprovação de
modo que não

ultrapasse o prazo de
até 3 (três) sessões
ordinárias posteriores

Mensal -

Plano de Trabalho Individual SSCONSEPE nº 06/2021 (0319609)         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 69



em atendimento ao
art. 16 do Regimento

Geral da Unilab.

7º

Acompanhar o e-
mail institucional

da SODS e
atender as
demandas
solicitadas.

A

Ao final de cada dia
verificar se há itens

pendentes e organizá-
los para

despacho/respostas no
dia seguinte.

Diário -

8º
Organizar as
sessões do
Consepe.

A/P

Organizar os processos
aptos para deliberação

do Consepe,
elaborar/editar pauta,

garantir o suporte para
a realização e

transmissão da 13ª
sessão ordinária, e

publicizar os atos do
Consepe.

Mensal
De acordo

com as
datas das
reuniões.

9º
Alimentar as
planilhas de

controle do setor.
A

Garantir os dados
atualizados para dispor

de informações de
modo ágil e eficiente.

Diário
Ação

realizada
diariamente.

10º
Realizar o

controle dos
mandatos dos
Conselheiros.

A

Garantir os dados
atualizados para dispor

de informações de
modo ágil e eficiente,

bem como controlar os
mandatos dos
conselheiros no

Consepe.

Mensal -

11º
Conferir as
edições do

boletim
informativo.

A Garantir a publicidade
dos atos do Consepe. Semanal -

12º

Substituir a
Chefia da SODS

em suas
atribuições

durante o gozo
de suas férias.

A
Garantir o bom

funcionamento do
setor e atendimento

das demandas.

De 23 de
agosto a

03 de
setembro
de 2021.

Ação
realizada

por
demanda.

13ª
Treinar

substituto/novo
servidor.

A
Garantir o bom

funcionamento do
setor e atendimento

das demandas.

Agosto de
2021. -

 

Documento assinado eletronicamente por NAZIANE DE SOUSA MARTINS,
CHEFE DO SERVIÇO DE SECRETARIA, em 12/08/2021, às 09:32, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0319609 e o código CRC B16B6B93.
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Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0319609
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 17

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 17   /2021 – Unidade Máxima: REITORIA

Orientações:

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: Fábio Paulino de Oliveira

Cargo efetivo
Técnico em
Assuntos
Educacionais

Carga horária
semanal 40 horas

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( X ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( )

Unidade Secretaria de Registro e Controle Acadêmico

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Roque do Nascimento
Albuquerque  

Ocupante de CD ou FG CD-1 (X) CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )
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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: ____/_____/______

 

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!
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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
prioridadeAtividade

Natureza
da
atividade

Meta de desempenho
Período
para
atingimento
da meta

Observação

1º

Planejamento das
atividades do setor e
das metas individuais a
serem cumpridas pela
equipe e orientação e
execução de tarefas
de maior
complexidade.

A e P

Planejar, distribuir e
acompanhar os
procedimentos
individuais dos
membros da equipe

Três
meses

O período
corresponde à
três meses
porque o
acompanhamento
e execução de
tarefas acontece
durante todo o
período

Participar de reuniões
de articulação e

O período
corresponde à
três meses
porque as
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2º

de articulação e
planejamento de
atividades
conjuntamente aos
diversos setores da
universidade.

A
Planejar conjuntamente
ações de para a
otimização do serviço
prestado pelo setor.

Três
meses

porque as
solicitações de
reuniões
acontecem à
medida que os
planejamentos e
problemas
acontecem.

3º

Análise e resolução
de problemas contidos
nos e-mails e
processos enviados ao
e-mail institucional do
servidor referente a
questões diversas de
controle acadêmico.

A e P

Analisar e responder
aos e-mail que nos
chegam advindos de
todas as
coordenações de
curso de graduação e
pós-graduação assim
como de setores
administrativos.

Três
meses

O período
corresponde à
três meses
porque o fluxo de
chegada de e-mail
e processos são
diários e,
portanto, não
cessa.

4º

Orientação de
discentes e docentes
sobre dúvidas gerais a
acerca dos diversos
procedimentos
acadêmicos e
operacionalizações no
sistema acadêmico
sob a responsabilidade
do setor. 

A e P

Dirimir e responder às
dúvidas de discentes e
docentes, enviadas
por e-mail, referentes
aos procedimentos
acadêmicos
executados pela CRCA.

Três
meses

O período
corresponde à
três meses
porque o fluxo de
chegada de e-mail
e processos são
diários e,
portanto, não
cessa.

5º

Planejamento de
implementações,
atualizações e
retificações de
informações docentes
e discentes nos
documentos
acadêmicos oficiais da
UNILAB e em
funcionalidades do
SIGAA junto a DTI

A e P

Analisar e resolver os
problemas referentes
ao perfeito
funcionamento e
apresentação dos
dados acadêmicos de
discentes e docentes
nos sistema
acadêmico enviados
via e-mail e processo.

Três
meses

O período
corresponde à
três meses
porque o fluxo de
chegada de e-mail
e processos no
SEI são diários e,
portanto, não
cessa.

6º

Implantação e
atualização dos cursos
de graduação e pós-
graduação da UNILAB
assim como de suas
respectivas estruturas,
matrízes e
componentes
curriculares. 

A e P

Implantar e
atualizar os cursos de
graduação e pós-
graduação da UNILAB
assim como suas
respectivas estruturas,
matrízes e
componentes
curriculares. 

Três
meses

Trabalho de fluxo
permanente, sem
especificação de
prazo.

7º

Gerenciamento de
permissões de acesso
aos módulos acadêmicos
SIGAA sob nossa
responsabilidade

A e P

Recebimento de demanda,
análise e implantação de
permissões de acesso
aos módulos acadêmicos
SIGAA sob nossa
responsabilidade

Três
meses

Trabalho de fluxo
permanente, sem
especificação de
prazo.

Confecção de tutoriais para Produzir e distribuir tutoriais
para treinamento de
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8º

treinamento de docentes,
discentes e gestores no que
tange à operacionalização
das funcionalidades dos
módulos acadêmicos
SIGAA sob nossa
responsabilidade

A e P

para treinamento de
docentes, discentes e
gestores no que tange à
operacionalização das
funcionalidades dos
módulos acadêmicos
SIGAA sob nossa
responsabilidade

Três
meses

Trabalho de fluxo
permanente, sem
especificação de
prazo.

 

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA,
COORDENADOR(A), em 17/08/2021, às 16:57, 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 0322243 e o código CRC 1465E7F6.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0322243
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 19 SRCA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 19 SRCA   /2021 – Unidade Máxima: 

Orientações:

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: AFRA SAMPAIO GOMES

Cargo efetivo ASSISTENTE
ADIMINISTRATIVO

Carga
horária
semanal 40
HRS

 

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante (X )

Unidade SECRETARIA DE REGISTRO
E CONTROLE ACADÊMICO  

Plano de Trabalho Individual 19 SRCA (0322288)         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 77



DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA  

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 (X ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: 10
DIAS Início:18/10/2021

Fim: 27/10/2021

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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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 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
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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

1ª

Análise e
Resposta aos e-
mails enviados
ao setor e ao da
própria
servidora,
referentes às
solicitações de
Regime
Especial,
Trancamento
Especial,
Colações
regulares e
especiais,
Diplomas de
Graduação,
Certificados de
lato Sensu,

Emissão de
Certidões de
conclusão de
curso,
declarações
diversas no
Ceará e na
Bahia.

       A e P

Continuar cumprindo
o tempo de análise
da documentação e
resposta aos pedidos
dos alunos que é de
24h e assim mater a
qualidade do
atendimento
prestado.

      Diário

O período de
atingimento da
meta é diário,
tendo em vista
à quantidade
de e- mails e
de demandas
que surgem,
todos os
dias,relativas
aos processos
executados
pelo órgão.

2ª

Abertura, análise
e
encaminhamento
dos processos
de Regime
Especial por
Gestação, por
Doença e
Trancamento
Especial.

         P

Realizar a análise e
Encaminhamento dos
processos aos
respectivos setores
em 24 hrs.

      Diário

O período de
atingimento
da meta é
diário, tendo
em vista à
quantidade de
e- mails e de
demandas
que surgem,
todos os
dias,relativas
aos
processos
executados
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pelo órgão.

3ª

Análise dos
processos de
solicitação de
Colação de Grau
Regular e
Especial .

        P

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

  Diário e
Anualmente

O período de
atingimento
da meta é
diário, tendo
em vista à
quantidade de
e- mails e de
demandas
que surgem,
todos os
dias,relativas
aos
processos
executados
pelo órgão.

4ª
Elaboração de
atas e suporte
aos formandos

      A e P

Cumprir o Calendário
estabelecido, Garantir
o envio das atas
devidamente
assinadas ao setor
responsável pela
expedição dos
diplomas após cada
colação.

Semanalmente

O período de
atingimento da
meta é diário,
tendo em vista
à quantidade
de e- mails e
de demandas
que surgem,
todos os
dias,relativas
aos processos
executados
pelo órgão.

5ª
Mapeamento

epidemiológico
        P Preenchimento

Semanal da planilha. Semanalmente

O período de
atingimento da
meta é diário,
tendo em vista
à quantidade
de e- mails e
de demandas
que surgem,
todos os
dias,relativas
aos processos
executados
pelo órgão.
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Documento assinado eletronicamente por AFRA SAMPAIO GOMES,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 17/08/2021, às 17:47, 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 0322288 e o código CRC 8695A15C.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0322288
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº SRA/SRCA 20/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº SRA/SRCA 20/2021   /2021 – Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

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: Emanuel Kleber Porto Soares

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 ( x )

Não ocupante ( )

Unidade  SRA – Serviço de Registro Acadêmico / SRCA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA
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Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( x ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO
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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

1ª

Dar 
prosseguimento
à implantação A

Implantação
de diploma Três meses Acompanhamento
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1ª à implantação
do diploma

digital.

A de diploma
digital

Três meses junto ao CGTI.

2ª

Análise e
atualização dos 

formulários
referentes aos
certificados lato
sensu e publicá-

los no site da
Unilab.

A e P

Modificar
formulários,
atualizando

layout e
demais dados
para melhor

interação com
os discentes.

Um mês
Acompanhamento
junto aos demais

setores
envolvidos.

3ª

Manutenção
 das

informações na 
página de
diplomas.

A

Atualizar
informações
diversas no

site da Unilab,
visando dar

transparência
à comunidade

acadêmica
acerca dos

procedimentos
efetuados pelo

setor.

Dois meses
Acompanhamento
junto aos demais

setores
envolvidos.

4ª

Análise dos
processos de

registro e
expedição de
diplomas de
graduação,

especialização e
mestrado via
SEI e SIGAA.

P

Conforme
necessidade

do setor,
prezando pela
celeridade e

conformidade.

Diário

Meta diária tendo
em vista

quantitativo da
demanda

dirigida ao setor.

5ª

Análise dos
e-mails

enviados ao
SRA.

A

Responder as
dúvidas dos
discentes

referentes a
diplomas e

certificados,
bem como

demais
atividades

relacionadas.

Diário

Meta diária tendo
em vista

quantitativo de e-
mails dirigidos ao

setor.

 

Documento assinado eletronicamente por EMANUEL KLEBER PORTO
SOARES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 17/08/2021, às 17:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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

Plano de Trabalho Individual SRA/SRCA 20/2021 (0322298)         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 86

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


verificador 0322298 e o código CRC 25EBB7C9.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0322298
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 18

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 18   /2021 – Unidade Máxima: Reitoria

Orientações:

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: Renata Aguiar Nunes

Cargo efetivo
Técnica em
Assuntos
Educacionais

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  Reitoria

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Fábio Paulino de Oliveira

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( x ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento       
Férias Período:    Início:  _04___/_10____/_2021_____

Fim: _13___/__10___/___21___

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: ____/_____/______
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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 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.
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(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
Triagem dos e-
mails enviados
à CRCA.

.           A

  Encaminhar as
mensagens
enviadas ao
email da CRCA
para os
respectivos
setores da
coordenação

 Diário

O período de
atingimento da
meta é diário,
tendo em vista
à quantidade
de e- mails e
de demandas
que surgem,
todos os dias,
relativas aos
processos
executados
pelo órgão.

2

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

 

                A

Responder às
dúvidas de
discentes e
docentes,
enviadas por e-
mail, relativas
aos processos
desempenhados
pela CRCA,
como
cancelamento,
trancamento,
Regime
Especial,
matrícula etc.

   Diário  

3

Resolução de
problemas
apresentados
por discentes e
docentes.

          A e P

Analisar e
solucionar os
problemas
apresentados
por discentes e
docentes
referentes a
operações no
sistema
acadêmico,
como
verificação e
correção de
históricos,
criação ou

   
Semanalmente  
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exclusão de
turmas fora do
prazo etc.

4

Atendimento de
demandas
apresentadas
pela chefia
imediata.

          A e P

Atender às
demandas de
ofícios enviados
à CRCA pelas
coordenações
de curso com
solicitações de
execução dentro
do sistema
acadêmico,
como cadastro
de discentes,
correção de
notas, alteração
de turmas etc.

 
 Semanalmente  

      

      

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA AGUIAR NUNES,
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 17/08/2021, às 18:51,
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 0322328 e o código CRC 32AE79E0.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0322328
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº PLANO DE TRABALHO Nº SRCA /
21 / 2021 - SELMA CRUZ

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 21 / 2021 / SRCA - Selma Cruz Lima – Unidade Máxima: REITORIA

Orientações:

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: Selma Cruz Lima

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga horária
semanal  30 horas semanais

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( X )

Unidade Reitoria  
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome

 

Fábio Paulino de Oliveira

 

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( X ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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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 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.
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(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

 

 

Análise das
Retificações de
Históricos Lato
Sensu;
Alterações dos
nomes dos
Componentes
Curriculares.
Enviados à
SRCA,
via SEI

 

 

P

 

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos das
Retificações de
Históricos Lato
Sensu e
Alterações dos
nomes dos
Componentes
Curriculares.de
60 para 45 dias.

 

 

Dois meses

 

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
Retificações e
Alterações de
Históricos é
constante e,
portanto, não
cessa.

 

 

2º

 

 

Análise dos
processos de
Aproveitamentos
de:
#Graduação;
#Lato Sensu;
#Stricto Sensu.
Enviados à
SRCA
via SEI.

 

 

P

 

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos de
Aproveitamentos
de:
#Graduação;
#Lato Sensu;
#Stricto Sensu
de
90 para 75 dias.

 

 

Três meses

 

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
Aproveitamentos
é constante e,
portanto, não
cessa.

 

 

3º

 

Criação de
turmas Lato
Sensu.

 

P

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos de
Criação de

 

Dois meses

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
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3º

 

Enviados à
SRCA,
via SEI.

 

P

 

Criação de
turmas Lato
Sensu de 60
para
45 dias.

 

Dois meses

 

Criação de
turmas
é constante e,
portanto, não
cessa.

 

 

4º

 

 

Cadastramento
de Docentes
Externos;
Cadastramento
de Docentes
Internos no
Programa do
Curso.
Enviados à
SRCA,
via SEI.

 

 

A

 

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos de
Cadastramento
de Docentes
Externos e
Cadastramento
de Docentes
Internos no
Programa do
Curso de 60
para
45 dias.

 

 

Dois meses

 

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
Cadastramento
de Docentes é
constante e,
portanto, não
cessa.

 

 

5º

 

 

Cadastramento
de
Equivalências.
Enviados à
SRCA,
via SEI.

 

 

P

 

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos de
Cadastramento
de
Equivalências
de 90 para 75
dias.

 

 

Três meses

 

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
Cadastramento
de
Equivalências é
constante e,
portanto, não
cessa.

 

 

6º

 

 

Implantações de
Históricos da
Graduação
IEAD.
Enviados à
SRCA,
via SEI.

 

P

 

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos de
Implantações de
Históricos da
Graduação
IEAD

 

Três meses

 

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
Implantações de
Históricos é
constante e,
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via SEI.

 

de 90 para 75
dias.

 

portanto, não
cessa.

 

 

7º

 

 

Cadastramento
e
Substituição dos
Coordenadores
de Curso.
Enviados à
SRCA,
via SEI.

 

 

A

 

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos de
Cadastramento
e
Substituição dos
Coordenadores
de Curso de 60
para 45 dias.

 

 

Dois meses

 

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
Cadastramento
e
Substituição é
constante e,
portanto, não
cessa.

 

 

8º

 

 

Análise dos
Históricos
referente à
inserção do
Enade;

 

 

P e A

 

 

Reduzir o
período de
análise dos
processos de
Análise dos
Históricos
referente à
inserção do
Enade de 60
para 45 dias.

 

 

Dois meses

 

 

O período
corresponde
porque o fluxo
de
chegada de
históricos
referentes ao
Enade é
constante
e, portanto, não
cessa.

 

 

Documento assinado eletronicamente por SELMA CRUZ LIMA, ASSISTENTE
EM ADMINISTRAÇÃO, em 18/08/2021, às 10:47, 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 0322517 e o código CRC 87CD3974.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0322517
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

CORREGEDORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 10

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 10   /2021 – Unidade Máxima: 

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: GEORGE GONDIM GOMES

Cargo
efetivo/Comissionado

ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO/CORREGEDOR

Carga
horária
semanal

40Hs

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 (X) FG-1 ( )
FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( )

Unidade  CORREGEDORIA
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE

Ocupante de CD ou FG CD-1 (X) CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 (
) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Férias: SIM

Período: Início: 03/08/2021                   
Fim: 30/08/2021

 

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
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METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º
Elaborar documentos
técnicos, tais como
pareceres, portarias, etc.

P
média de
dois por
semana

Uma semana  

2º
Analisar processos.
Cadastrar pareceres no
Epad.

P
média de
dois por
semana

Uma semana

devido a
complexidade
de alguns
processos,
pode-se exigir
mais tempo.

3º

Administrar e-mails e dar
suporte às comissões
formadas para acompanhar
processos. Manter  reuniões
e diálogo com demais
setores de controle para ter
mais coesão e criar
objetivos comuns.

A por demanda diariamente  
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4º Elaborar ações preventivas. A anualmente fim de cada
ano  

5º
Estudar e atualizar-se nos
assuntos necessários à
execução das atribuições.

A
conclusão de
cursos da
ENAP

final de
setembro/2021  

 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 23/09/2021, às 14:06, 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 0340222 e o código CRC BCAE0D99.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0340222
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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/2021, 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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https://www.youtube.com/watch?v=BUl0gMBWDQc&feature=youtu.be
http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/SEI_23282.411678_2020_521.pdf


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
24/09/2021, às 07:46, 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 0340424 e o código CRC BA6D3C82.
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