
ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 05/2021 – Unidade Máxima: SECRETARIA DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E 
TRANSPARÊNCIA - agosto a outubro/2021. 
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  REINALDO PEREIRA DE AGUIAR 
Cargo efetivo Chefe / Secretário Executivo Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Unidade Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 
Tipo de afastamento  

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 
Tipo de Licença  

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 
Tipo de Licença  

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

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

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 
Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Concepção do 
Regimento 

Interno da SGIT 

 
A 

Aprovação do 
Regimento no 

CONAD / 
CONSUNI 

 
90 dias 

 

2º Revisão da Página 
da SGIT 

A Inclusão de novas 
informações  e 
aprovação pela 

SECOM 

 
90 dias 

 
Permanante 

3º Revisão do Plano 
de Dados Abertos 

(PDA) 

A Implementação 
de dados abertos 

da UNILAB 

 
90 dias 

 

4º Monitoramento 
dos Atos 

Normativos 

P Atender à 
solicitação do 

GTAN, 

 
 

150 dias 

Processo nº 
23282.005482/2021-

11 
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encaminhando às 
unidades 

5º Participação das 
reuniões de 

criação do PDI  

A Participar das 
reuniões para 

construir o 
documento 

 
150 dias 

 

6º Revisão relatório 
do Plano de 
Integridade 

A Concluir, aprovar 
no Consuni/Conad 

e publicar 

 
150 dias 

 

7º Agenda de 
autoridades 

A Implementar a 
metodologia para 
utilizar na Unilab 

 
90 dias 

 

8º Lei Geral de 
Proteção de 

Dados Pessoais 
(LGPD) 

A Acompanhamento 
da Comissão de 
Regulamentação 

90 dias  

9º Ajustes no SEI 
Consulta Pública 

demanda TCU 

P Acompanhar e 
monitorar as 

ações de 
implementação 

do plano de ação 

120 dias Processo nº 
23282.008181/2021-

31 

10º Dialogar com os 
gestores das 
Unidades da 

Unilab 

A Realizar reuniões 
com as unidades 

de apoio/controle 
e outras unidades 

de gestão 

90 dias  

11º Lei de Acesso à 
Informação (LAI) 

A Acompanhamento 
/ monitoramento 
da Lei de acesso à 
informação (LAI) 

90 dias  

12º  Acompanhament
o e 

Monitoramento 
de demandas de 
órgãos externos 

A Acompanhar, 
direcionar e 

monitorar ações 
direcionadas à 

governança 

90 dias  

13º  Governança e 
Gestão 

A Reunião mensal 
com a Reitoria 

90 dias  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020

Plano de Trabalho nº 06/2021 – Unidade Máxima: SECRETARIA DE
GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA 

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 JOSÉ MARIA SILVA NOGUEIRA

Cargo efetivo ADMINISTRADOR Carga horária
semanal

40hrs

Ocupante de CD
ou FG

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

Unidade SECRETARIA DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
Nome REINALDO PEREIRA DE AGUIAR
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:

Férias 2º Período Início: 13/10/2021
Fim: 30/10/2021

Férias Período Início:
/ /

Fim:
/ /

Outros tipos de
ausências

Período Início:
/ /
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previstas em
Lei

Fim:
/ /

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:

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

2. 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.

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

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

5. 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
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SGP.

6. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
Ordem de
prioridade

Atividade Natureza
da

atividad
e

Meta de
desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º Criação do
Regimento
Interno da
SGIT

A
Aprovação do
Regimento no
CONAD /
CONSUNI

60 dias

2° Revisão da

Página da

SGIT

A Inclusão de
novas
informações e
aprovação pela
SECOM

120 dias

3° Revisão
do Plano
de Dados
Abertos

A Implementação
de dados
abertos da
UNILAB

120 dias

4° Monitora
mento
dos Atos
Normativ
os

P Atender à
solicitação
do GTAN,
encaminhad
o às
unidades

120 dias

Processo nº
23282.005482
/2021-11

5° Participaç
ão da
criação do
PDI 

A Participar das
reuniões para
construir o
documento

120 dias

6° Revisão do
Plano de
Integridade
e relatório
final

A Concluir,
aprovar no
Consuni e
publicar

150 dias

7° Agenda de
autoridade
s

A Implementar a
metodologia
para utilizar na
Unilab

90 dias
Agenda de
autoridades
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8° Lei Geral de

Proteção de

Dados

Pessoais

(LGPD)

A Acompanhame
nto da
Comissão de
Regulamentaçã
o

90 dias

9° Ajustes no

SEI

Consulta

Pública

demanda

TCU

P Acompanhar e
monitorar as
ações de
implementação
do plano de
ação

120 dias

10º Dialogar

com os

gestores

das

Unidades

de Gestão

A Realizar
reuniões com
as unidades de
apoio/controle
e outras
unidades de
gestão

90 dias

11º Acompanha

mento e

monitoram

ento de

demandas

de órgãos

externos

P Acompanhar,
direcionar e
monitorar
ações
direcionadas à
governança

90 dias

12º Reuniões

da CEP

A Participar das
reuniões da
CEP, como
membro titular

Reunião mensal
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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

(documentos 0321564 e 0321573) 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.
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https://unilab.edu.br/instrucoes-normativas-sgp/
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


9 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
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
03/09/2021, às 18:14, 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 0332017 e o código CRC 391D56E5.
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https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 03 /2021 – Unidade Máxima: SECRETARIA DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E 
TRANSPARÊNCIA 
O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Carlos Eduardo Barbosa 

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 SGIT 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º 
Monitoramento 
dos Atos 
Normativos 

P 

Repasse dos 
atos 
normativos 
examinados 
pelo GTAN e 
envio às 
unidades 

90 dias 
Processo: 

23282.005482/2021-
11 

2º 

Diagnóstico e 
monitoramento 
da gestão de 
riscos 

A 

Recebimento 
dos riscos da 
unidades que 
ainda não 
haviam 
enviado à 
Coplan e 
verificação 
destes riscos. 

60 dias - 

Proposta Plano de Trabalho 03 - Carlos Eduardo Barbosa (0271801)         SEI 23282.002478/2021-93 / pg. 11



3º 

Revisão do 
Plano de Dados 
Abertos – PDA 
da  UNILAB 

A 

Implementação 
de plataforma 
de dados 
abertos da 
universidade 

90 dias Prazo prorrogável 

4º Definição da 
gestão de 
processos da 
SGIT 

A 

Mapeamento 
dos processos 
já realizados na 
Secretaria 

30 dias Prazo prorrogável 

5º 

Participação na 
criação do PDI 

A 

Participação 
nas reuniões 
do PDI para 
construção do 
documento 

- 

Encontros semanais 
toda quinta-feira 

(participação como 
titular) 

CONCLUÍDO 

Elaboração de 
Relatório de 
Gestão 2020 – 
UNILAB 
 

A 

Aprovação do 
Relatório de 
Gestão 
Finalizado no 
CONSUNI e 
envio ao TCU 

60 dias CONCLUÍDO 

CONCLUÍDO 

Revisão e 
ajuste do 
Regimento 
Interno da SGIT 

A 

Aprovação do 
CONSUNI do 
Regimento 
Interno da SGIT 

30 dias CONCLUÍDO 
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