
ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 01 /2021 Unidade: Diretoria do Sistema de Bibliotecas -
DSIBIUNI

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o
resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1ª
Tramitação de
processos no SEI

Acompanhar
e entregar as
demandas,
diariamente,
dentro
de prazos
pré-estabelec
idos

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

Acompanhamento
contínuo do SEI e reporte a
chefia da unidade

2ª

Acompanhamento
e respostas
aos e mails do
setor

Recepcionar
e responder
os e-mails,
diariamente,
sempre
reportando
ao chefe da
unidade,
quando fugir
ao seu
escopo.

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

Verificação diária dos
enviados, respondendo a
contento os usuários do
SIBIUNI, reportando a
chefia imediata e situações
a ela atribuídas.
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3ª

Atendimento
online via redes
sociais

Estabelecer,
diariamente,
comunicação
através
de
mídias
diversas
com o
público da
Unilab.

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

A demanda em
questão não foi
atribuída ao
servidor no
período em
destaque.

4ª

Acompanhar
mudanças dos
setores
administrativos
do Sibiuni e
instalação
(mudança) da
Biblioteca.

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

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

Devido ao trabalho remoto,
as demandas relacionadas
às mudanças e das
bibliotecas foram
reduzidas, cabendo ao
servidor intermediar
algumas situações. 

5ª

Assessorar
remotamente
atividades
relacionadas a
rotinas
administrativas

Auxiliar,
diariamente,
a direção
nas
atividades
do Sibiuni.

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

Agendamento de
reuniões e notificação
a chefia imediata dos
encaminhamentos
contidos em processos
do SEI e e-mails.

6ª

Colaboração na
construção de
conteúdo para
as mídias
sociais do
Sibiuni

Produzir
mídias
digitais
para
socialização
nas páginas
digitais do
Sibiuni.

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

O servidor não
integrou a equipe que
realizou a demanda
no período.

7ª

Acompanhamento
do
desenvolvimento
dos

Auxiliar o
andamento
das

( x  ) Meta
atendida no
prazo,
parcialmente.

Encaminhar ao
repositório demanda
relacionadas a entrega
de trabalhos, orientar
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trabalhos no
Repositório
Institucional

produções
relacionadas
ao
Repositório.

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

os alunos/as em com
dúvidas pertinentes.

8ª

Suporte
administrativo às
realizações dos
Plantões
Tira-Dúvidas.

Auxiliar os
servidores
quanto a
divulgação,
convite e
acompanha
mento dos
plantões
Tira-Dúvidas

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

Agendamento das
reuniões dos plantões
tira-dúvidas, envio de
certificados, controle
e envio das gravações
e organização de
materiais de apoio.

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

Plano de Trabalho nº 01 /2021 Unidade Sistema de Bibliotecas da Unilab
Nome da chefia imediata Gleydson Rodrigues Santos
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
(x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

O desempenho e o conjunto de ações ou comportamentos, no contexto do trabalho, e suas
consequências nos fazem inferir que o servidor atende os objetivos das suas funções laborais. Esta
diretoria acusa concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades, metas,
resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas pelo
servidor em questão. Para além das observações em acordo com relatório de atividades do mesmo, cabe
destacar que apesar das adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de calamidade
pública ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19) as metas foram atendidas.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº _03__/2021 Unidade: Divisão de Desenvolvimento
de Acervos - DDA

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais
que direcionaram para

o resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido
cumprida,

descreva o que é
considerado, na
sua percepção,

para que a meta
seja alcançada.

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

Acompanhar o
engajamento e avaliar o
conteúdo das postagens da
rede social – Instagram
perfil Sibiuni. Atividade
diária e permanente.

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

Comprometimento
diário com a atividade.

2ª Verificação de
processos no
Sistema SEI

Manter atualizados todos os
processos.

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

Comprometimento
diário com a atividade.
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3ª Leitura de e-mails
(institucional) 

Manter atualizados os
contatos institucionais.

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

Comprometimento
diário com a atividade.

4ª Renovação do
contrato do software
Pergamum. Juntada de
documentos para
compor o processo de
renovação. Contato
com a empresa para
envio de documentos,
verificação de
documentos,
preparação de
justificativa para
renovação. Envio de
documentos para o
gestor do contrato
abrir processo no SEI

Manter atualizada a
renovação do contrato
11/2020.

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

Comprometimento
diário com a
atividade, contato
permanente com a
contratante,
reunião com
equipe da Colog.

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

Manter o
engajamento/interesse
dos seguidores das
redes sociais do Sibiuni

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

Leitura de livros
sobre Metodologia
Científica,
acompanhamento
de redes sociais de
instituições de
ensino,
permanente
atualização sobre
marketing digital.

6º Elaboração de
conteúdo para

segundo Plantão tira-
dúvidas (tema:
citações)

Apresentar
informações relevantes
sobre o tema para os
usuários do Sibiuni.
Orientar na
formatação dos
trabalhos acadêmicos

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

Leitura e estudo
sobre Metodologia
Científica.

Relatório Avaliação_do_Pl_Trab_Angela (0318506)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 5



7º Elaboração de
conteúdo para
terceiro
Plantão
tira-dúvidas
(tema:
pesquisa em
bases de
dados de
saúde)

Apresentar
informações relevantes
sobre o tema para os
usuários do Sibiuni.
Orientar na
formatação dos
trabalhos acadêmicos

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

Curso sobre
pesquisa em bases
de dados em
saúde – Bireme.

8º Fiscal técnico
do contrato
11/2020 -
Software
Pergamum

Manter os dados sobre
o pagamento das notas
fiscais atualizados.
Acompanhar o serviço
prestado pela empresa
fornecedora do
serviço.

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

Comprometimento
com a atividade.

9º Curso de
qualificação
profissional

Atualização de
informações sobre
bases de dados para
apresentação aos
usuários do Sibiuni.

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

Interesse e
motivação em
aprender e me
atualizar na área.

10º Reuniões com
o diretor do
Sistema de
bibliotecas -
prestação de
contas das
atividades
desenvolvidas,
demandas etc

Atualizar o diretor
sobre as atividades
desenvolvidas.

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

Comprometimento
e responsabilidade
com as atividades
desenvolvidas.

11º Reuniões com
equipes de
colaboradoras da
DDA

Atualizar sobre
atividades
desenvolvidas. Manter
fluxo de demandas
atualizado e atendido
dentro dos prazos
estabelecidos. Manter
motivação da equipe
no trabalho híbrido.

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

Comprometimento
e responsabilidade
com as atividades.
Interesse em
motivar equipe no
trabalho híbrido.
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12º Catalogação de

livros doados ao

Sibiuni - CE

Inserir todos os livros
doados até 2019, no
Sistema Pergamum
durante o ano de 2021.

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

Problemas
técnicos com a
instalação de
pontos de internet
no Campus
Palmares, o que
inviabilizou a
digitalização dos
livros doados para
o trabalho de
catalogação.

13º Reuniões com a

responsável pela

seção de

aquisição.

Manter atualizada a
responsável pelo setor
de aquisição dos
processos que
envolvem a aquisição
de livros e
equipamentos para o
Sibiuni.  Manter fluxo
de demandas para o
setor atualizado.

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

14º Reuniões com a
responsável pelo
setor de
processamento
técnico.

Manter atualizada a
responsável pelo setor
processamento
técnico. Manter fluxo
de demandas para o
setor atualizado.

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

15º Reuniões com
equipe responsável
pelas redes sociais
do Sibiuni

Discutir e avaliar
conteúdos postados
nas redes sociais.
Avaliar engajamento
das redes.
Discutir propostas de
conteúdo.

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

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

Plano de Trabalho nº
_03___/2021

Unidade DDA

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

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Esta diretoria acusa concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades,
metas, resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas
pela servidora em questão. Para além das observações em acordo com relatório de atividades da
servidora, cabe destacar, mais uma vez, que as características relacionadas à resiliência e proatividade
fazem parte do perfil da servidora sendo preponderante na gestão (execução) de suas atividades laborais,
mesmo frente às adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de calamidade pública
ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19).
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade: Sistema de Bibliotecas da Unilab - Sibiuni
Nome do servidor: Ana Elita Andrade Manso
Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever
resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais

que direcionaram para o
resultado indicado

Caso a meta não tenha
sido cumprida, descreva
o que é considerado, na
sua percepção, para que
a meta seja alcançada.

1ª Atualização dos
dados no

Módulo “Plano
de Ensino” no

Sistema
Pergamum

Finalizar uma
unidade

organizacional
por semana

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

Houve sinalização de
recurso disponível para
compra de livros, o que
ocasionou concentração
de esforços nessa
atividade, tendo sido
atualizados os dados
bibliográficos em
planilhas, mas não ainda
no Sistema Pergamum.

Para finalização dessa
atividade, será

necessária a conclusão
do processo de

aquisição de livros.

2ª
Controle e

acompanhamen
to dos dados
patrimoniais
inseridos no

Sistema
Pergamum

Emissão de
relatórios e

verificação de
inconsistências

na última
semana de cada

mês

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

Atendimento ao prazo
mensal para emissão dos
relatórios e envio das
informações via SEI

3ª Acompanhame
nto e execução
de atividades
referentes à
função de
agente de

contratações/
compras

Cumprimento
de ações e

prazos

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

Abertura de processo de
planejamento para
contratações via SEI, com
elaboração de
documentos
levantamento de itens e
realização de pesquisas
de preços.
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4ª
Acompanhame
nto de emails
institucionais

(setor e
pessoal) para

devidas
leituras e
respostas

Cumprimento
de prazo para

respostas

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

Compromisso diário no
acompanhamento e na
execução da atividade

5ª

Monitoramento
dos trâmites dos
processos no SEI

Cumprimento
de prazo para

respostas

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

Compromisso diário no
acompanhamento e na
execução da atividade

6ª
Administração e
monitoramento

dos perfis do
Sibiuni no

Facebook e
Instagram

Verificação a
cada duas

horas

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

Compromisso diário no
acompanhamento e na
execução da atividade –
atividade não realizada
durante o mês de julho

7ª Elaboração de
conteúdos

informativos
para os

seguidores/
usuários das
bibliotecas

Atendimento
ao cronograma
de publicações 

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

Atendimento ao
cronograma de conteúdos
previamente planejado –
atividade não realizada
durante o mês de julho

8ª Produção e
adequação de

conteúdos
elaborados

pelos
bibliotecários

para publicação
nas redes

sociais

Atendimento
ao cronograma
de publicações 

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

Comunicação efetiva e
divisão de tarefas com a
equipe para atendimento
ao cronograma de
conteúdos previamente
planejado - – atividade
não realizada durante o
mês de julho

9ª

Atendimento
remoto via
aplicativo
Whatsapp

Business do
SIBIUNI

Verificação a
cada hora

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

Compromisso diário no
acompanhamento e na
execução da atividade

10ª

Participação na
Comissão de

Divulgação dos
Plantões

Tira-dúvidas

Comunicação
semanal;

acompanhame
nto diário

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

Compromisso na
execução das atividades,
atendendo as datas
planejadas para os
encontros do Plantão
Tira-dúvidas, no período
de abril a junho/2021.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade Sistema de Bibliotecas da Unilab - Sibiuni
Nome da chefia imediata Angela Aparecida Patrício Bandeira
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Esta diretoria acusa concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades,
metas, resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas
pela servidora em questão. Para além das observações em acordo com relatório de atividades da
servidora, cabe destacar, mais uma vez, que as características relacionadas a proatividade fazem parte do
perfil da servidora, mesmo frente às adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de
calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19).

Relatório Avaliação_do_Pl_Trab_Ana_Elita (0318509)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 11



ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 05/2021 Unidade: Setor de Processamento Técnico
Nome do servidor: Talita Mara Martins da Silva
Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever
resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais

que direcionaram para o
resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1ª Gerenciamento do
pergamum

Realizar o
acompanhamento
diário do sistema e
rotinas para
segurança da
informação e
melhoria dos
serviços

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

Compromisso diário
para acompanhamento
e agilidade na resolução
de possíveis problemas.

2ª Acompanhamento de
e-mail pessoal e
institucional para
devidas leituras e
respostas

Controle diário para
cumprimento de
prazos

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

Compromisso diário
para retorno quanto ao
cumprimento de prazos.

3ª Monitoramento dos
trâmites dos
processos
no SEI

Controle diário
para cumprimento
de
prazos

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

Compromisso pessoal e
diário para
acompanhamento
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(   ) Meta
não
atendida.

4ª Participação de GT atos
normativos

Reuniões mensais
para encaminhar
administrativamente
demandas do GT

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

Compromisso pessoal
com as atividades
atribuídas.

5ª Catalogação de
material 

Cadastro de obras
doadas 48 títulos

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

Após a mudança do
setor para o campus de
Palmares tivemos atraso
na entrega dos pontos
de internet. Por
questões técnicas o
problema ainda não foi
solucionado impedindo
com isso a realização da
atividade pelo servidor.

A disponibilização da
internet para
escaneamento e envio
de material a ser
catalogado.

6ª Conferência de
dados patrimoniais

Controle mensal de
dados patrimoniais

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

Esta atividade tem
relação com o trabalho
de catalogação e
quando não é executada
não há a necessidade de
conferência dos dados
catalogados

Com o retorno da
atividade de
catalogação.

7ª Estudo e elaboração
de material para
plantão tira dúvidas
– conhecendo o
pergamum e outros
serviços

Estudar, testar
sistema e produzir e
material até o dia
18/06/2021 data
anterior a realização
do  treinamento

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

Empenho no
cumprimento da
atividade

8ª Participação de plantão
tira dúvidas

Ministrar
treinamento sobre
serviços do
pergamum
agendado para o dia
22/06/2021

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

Empenho no
cumprimento da
atividades

9ª Reunião DTI e DDA
(acompanhamento do
contrato pergamum)

Reuniões periódicas
para resolução de
pendências e ajustes
do contrato
pergamum

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

Compromisso no
acompanhamento e
resolução de
pendências relacionadas
a fiscalização.
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(  ) Meta
não
atendida

10ª Reunião DDA
Reunião de
planejamento de
troca de etiquetas
de livros da
biblioteca de
palmares realizada
no dia 11/05/2021

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

Compromisso com as
atividades delegadas.

11ª Reuniões Sibiuni de
acompanhamento

Participação em 11
reuniões de
acompanhamento
Dsibiuni

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

Compromisso em
participar e  executar
ações decididas em
reunião.

12ª Adequação de política
de formação e
desenvolvimento de
coleções para formato
de resolução e
posterior republicação.

Reunião para
discussão e
reformulação da
estrutura da Política
de Formação e
Desenvolvimento de
Coleções no mês de
julho.

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

Compromisso na
execução da demanda

OBS: essa atividade não
estava prevista no envio
do plano de atividades
sendo atribuída
posteriormente ao
envio.

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

Plano de Trabalho nº 05 /2021 Unidade Divisão de Desenvolvimento de Acervos - DDA
Nome da chefia imediata Angela Aparecida Patricio Bandeira
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
(  X   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Relatório Avaliação_do_Pl_Trab_Talita_Martins (0318512)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 14



A servidora cumpriu com competência e responsabilidade todas as atividades previstas, dentro do prazo
estabelecido.

A única atividade não realizada foi devido a problemas técnicos, como relatado no 5º item.

Dessa forma, concordo e dou ciência deste relatório.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 7/ 2021 Unidade: STRD
Nome do servidor: Silvana Maria Araújo Lima
Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever
resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o resultado
indicado

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

considerado, na sua
percepção, para que a meta

seja alcançada.

1ª Resposta dos
e-mails
depositotcc@unila
b.edu.br e
repositorio@unila
b.edu.br

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

Rotina diária

2ª Acompanhamento
e aprovação e
publicação da

resolução sobre a
política

institucional de
informação técnico

-científica da
Universidade da

Integração da
Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab)

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

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

Atividade concluída

3ª Acompanhamento
do serviço dos
colaboradores da
revisão dos TCCs

A (  x ) Meta
atendida no
prazo.

Cooperação dos
assistentes de apoio a
gestão

Atividade concluída

Relatório Avaliação_do_Pl_Trab_Silvana (0318518)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 16



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

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

4ª Preenchimento do
formulário
documento de
oficialização de
demanda - DOD
referente ao
projeto
acessibilidade,
envio para a DTI e
acompanhamento
do processo
23282.403675/403
675/2020 -45 no
sei

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

Atendimento a DTI
conforme solicitação.

5ª Recebimento e
checagem do
depósito de TCCs

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

Atenção no atendimento.

6 ª Administração do
repositório
(cadastro de novos
depositantes,
criação de
comunidades, sub
comunidades e
coleções)

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

Atividade por demanda

7 ª Inserção de TCCs e
publicações em
geral no
Repositório
Institucional da
Unilab

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

Rotina diária ( Inserção no
total de 35 TCCs de um curso
de graduação).

Atividade em execução

8 ª Acompanhamento
da inclusão de
TCCS no
Repositório da
UNILAB pelos
bibliotecários

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

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

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

Atividade por demanda

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

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

Atividade por demanda

11 ª Acompanhamento
de lives e eventos
na área de
arquivos
recomendados por
membros da CPAD
(Comissão
Permanente de
Avaliação
Documental) da
qual faço parte

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

12 ª Acompanhamento
por meio de
e-mails, atas de
reunião e lives do
Plano
de Dados Abertos
da Unilab como
suplente desta
comissão.

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

13 ª Planejamento e
execução de duas
lives (em junho)
via Google Meet
do Plantão
Tira-Dúvidas do
SIBIUNI com os
temas: Pesquisa
em base de dados

a ( x  ) Meta
atendida no
prazo.
(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.
(   ) Meta
não
atendida.
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online e PORTAL
DE PERIÓDICOS DA
CAPES

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade Setor de Tecnologias e Recursos Digitais
Nome da chefia imediata Gleydson Rodrigues dos Santos
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
( ) Concordo  (  X  ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

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

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade: DSIBIUNI
Nome do servidor: MÔNICA CORDULINA DA SILVA
Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever
resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o resultado
indicado

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

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1ª Acompanhamento

e verificação de e-

mail institucional

da biblioteca

setorial do campus

Palmares e da

servidora.

Atender
demanda

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

Como a atividade é uma rotina
diária, se faz necessário
atender no dia do
recebimento, dentro do
horário do expediente, as
demandas recebidas.

2ª Reunião de
planejamento para
devolução do acervo

Conseguir
maior
número
possível de
devolução
do acervo
emprestad
o

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

Foi desenvolvido uma
campanha de devolução
denominado Devolver
para Emprestar para
iniciar em agosto/2021

3ª Reunião com

equipe de

Acompanh
amento e
avaliar dos

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

Comunicação/Conexão
bem-sucedida com a
equipe.
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colaboradores da

biblioteca setorial

de Palmares

trabalhos
planejados
e
desenvolvi
dos.

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

4ª Acompanhamento

dos processos

eletrônicos no
Sei

Atender

solicitação

demandad
a

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

Cumprimento de data
dos processos referente
a Biseuap ou servidora.

5ª Atendimento de

solicitação de ficha

catalográfica via

Sigaa

Confeccion
ar ficha
catalográfi
ca

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

Tem prazo de até 3 dias
úteis para atender e
validar.

6. Orientação conforme
as normas abnt dos
trabalhos
acadêmicos,

enviados por e-mail.

Orientar
usuário/sol
citante na
normalizaç
ão do TCC

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

Trabalho recebido por
e-mail.

7. Exclusão de

afastamento no

Sistema Pergamum

Tirar
afastamento
por
pendência do
acervo

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

Com a retirada do
afastamento no sistema,
usuário pode solicitar serviços
da biblioteca e da
universidade, como colação de
grau e diploma.

8. Orientação a
pesquisa
bibliográfica no RI

Atender a
solicitação

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

Pesquisa realizada no RI,
conforme solicitação por
e-mail.

9. Planejamento
e organização
da Biblioteca
setorial da
Unidade
Acadêmica
dos Palmares
para troca de

Acompan
har a
trocar de
todas as
etiquetas
dos livros
que

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

Mudança de estratégia. Devido a falta de internet
na Unidade Academica
dos Palmares e pessoal
reduzido.
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novas
etiquetas do
acervo.

compõem
o acervo
da
biblioteca

10.
Elaboração de
material didático
e Apresentação
no Plantão
tira-dúvidas, com
tema: Curriculum
Lattes

Apresen

tar

conteúd

o do

tema

propost

o aos

inscritos

no

plantão

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

Apresentação pelo Google
Meet

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade DSIBIUNI
Nome da chefia imediata Gleydson Rodrigues Santos
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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O desempenho e o conjunto de ações ou comportamentos, no contexto do trabalho, e suas
consequências nos fazem inferir que a servidora atende as necessidades esperada pelo setor, mesmo
diante de manifestações de adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de
calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19) as metas foram atendidas.

Relatório Avaliação_do_Pl_Trab_Monica (0319037)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 23



ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade: Biblioteca Setorial Campus dos Malês
Nome do servidor: Helka Sampaio Ramos
Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever
resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o
resultado indicado

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

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1ª Monitorar os
e-mails
institucionais: do
setor e do
particular.

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

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

Acompanhar
continuamente os e-mails e
respondê-los no prazo
máximo de 72h.

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

Atender as
demandas
solicitadas nos
Processos.

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

Acompanhar
continuamente os
processos eletrônicos,
dando ciência sempre que
necessário aos setores
envolvidos nos processos.

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

Administrar a
disponibilização
dos TCCs
reprimidos dos
campi do Ceará,
verificando o
trabalho de
publicação no
Repositório
Institucional da

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

Auxiliar na catalogação dos
TCCs dentro do DSpace,
sistema responsável pelo
funcionamento do
Repositório Institucional da
Unilab.

Cumprir meta no
trimestre de agosto a
outubro de 2021.
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Unilab durante a
força-tarefa.

4ª Planejar
aquisições
diversas para
2022 relacionadas
a Biblioteca
Setorial do
Campus dos
Malês.

Alimentar as
planilhas para
aquisição de
mobiliário e
material
bibliográfico
relacionados a
Biblioteca
Setorial do
Campus dos
Malês.

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

Imprevistos diversos
ocorreram no período e o
prazo foi reajustado.

Cumprir meta no
trimestre de agosto a
outubro de 2021.

5ª Normalização do
livro vinculado ao
Projeto de
Extensão
Biblioteca Náutica
na Baía de Todos
os Santos.

Concluir os
trabalhos
relacionados ao
Projeto de
Extensão
Biblioteca
Náutica na Baía
de Todos os
Santos.

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

Cumprir rigorosamente
com a programação
previamente estabelecida.

6ª Curso Gestão de
Equipes em
Trabalho Remoto
(EVG / ENAP)

Aprender novas
ferramentas
visando
contribuir para
melhorar os
resultados da
equipe nesses
tempos de
teletrabalho.

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

Alteração de turma. Cumprir meta no
trimestre de agosto a
outubro de 2021.

7ª Curso Gestão e
Fiscalização de
Contratos
Administrativos
(EVG / ENAP).

Aprender e
atualizar sobre
as legislações
vigentes no que
tange os
contratos
administrativos.

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

Alteração de turma. Concluir curso ainda no
mês de agosto 2021.

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade Biblioteca Setorial Campus dos Malês
Nome da chefia imediata Mírian Sumica Carneiro Reis
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A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Esta diretoria acusa concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades,
metas, resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas
pela servidora em questão. Para além das observações em acordo com relatório de atividades da
servidora, cabe destacar, seu empenho no atendimento de metas faz parte do perfil da servidora, mesmo
frente às adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de calamidade pública
ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19).
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade: Biblioteca Setorial Campus dos Malês
(BSCM)

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta.

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o
resultado indicado

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

percepção, para que a
meta seja alcançada.

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

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

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

Administração contínua de
monitoramento e respeito
ao prazo de 48 horas para
resposta.

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

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

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

Administração contínua de
monitoramento e respeito
ao prazo de 48 horas para
resposta, além de
processamento, publicação e
arquivamento dos
documentos recebidos
através de planilhas
específicas.

3ª Publicação dos TCCs
depositados no
Campus dos Malês,
principalmente, os
trabalhos referentes
ao semestre 2020.1.

Disponibilizar a
produção
científica da
Unilab,
especificamente
do Campus dos
Malês, com o
intuito de

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

A publicação dos TCCs
referentes ao semestre
2020.1 foi iniciada, porém
outra tarefa urgente surgiu
durante o período, que foi a
alimentação de planilhas de
aquisição de livros. Isto fez
com que a publicação dos

Administrar melhor a
divisão de tarefas durante
as semanas,
concentrando a atividade
de publicação dos TCCs
em horários e dias
específicos, para que um
número maior de
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disseminar o
conhecimento
científico.

TCCs 2020.1 ficasse
atrasada.

trabalhos seja publicado
em menor tempo.

4ª Participação na
organização da
força-tarefa para
publicação de TCCs
reprimidos dos
campi do Ceará.

Administrar a
disponibilização
dos TCCs
reprimidos dos
campi do Ceará,
verificando o
trabalho de
publicação no
Repositório
Institucional da
Unilab durante
a força-tarefa.

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

Compartilhamento de
experiências relacionadas à
catalogação dos TCCs dentro
do DSpace, sistema
responsável pelo
funcionamento do
Repositório Institucional da
Unilab, bem como orientar
na administração da
documentação recebida
referente aos depósitos dos

campi do Ceará.

5ª Apresentação de
palestra sobre o
Depósito Legal e
Repositório
Institucional da
Unilab, dentro do
evento do Sibiuni
Plantão
Tira-Dúvidas

Orientar a
comunidade
unilabiana
sobre como
realizar o
Depósito Legal
e como utilizar
o Repositório
Institucional da
universidade

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

Apresentar de forma concisa
e didática para a
comunidade, sobre como se
dá o processo de Depósito
Legal, além de ensinar como
realizar pesquisas
acadêmicas dentro do
Repositório da Unilab com
imagens e exemplos reais.

6ª Curso de
aperfeiçoamento
em “Tecnologia
educacional, ensino
híbrido e inovação
pedagógica”, 180h,
pela Universidade
Federal do Ceará.

Aprender novos
conhecimentos
relacionados ao
trabalho na
área
educacional,
diante da atual
situação
pandêmica.

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

Participação em todas as
aulas administradas pelo
curso, adquirindo novos
conhecimentos sobre a
Educação em período de
pandemia e aprendendo,
também, através da
realização de avaliações
periódicas; atingindo a carga
horária total de 180h e
obtendo média 9,25,

superior ao mínimo exigido.

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade Biblioteca Setorial Campus dos Malês (BSCM)
Nome da chefia imediata Helka Sampaio Ramos
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
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(X) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Diante do cenário atual, ocasionado pela pandemia da Covid - 19, os fundamentos que alicerçaram a
avaliação deste Plano de Trabalho seguiram os seguintes critérios:

1) Comprometimento com as atividades elencadas/desenvolvidas;
2) Qualidade acima da média nos serviços realizados;
3) Diálogo permanente com a equipe;
4) Prioriza as atividades de acordo com o acordado no Plano de Trabalho;
5) Atingiu mais de 80% da das metas individuais pré-estabelecidas.

Acuso concordância com as manifestações descritas em acima a respeito das atividades, metas,
resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas pelo
servidor em questão. Destaco, mais uma vez, o comprometimento com as atividades desenvolvidas e
qualidade dos serviços realizados.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade: SIBIUNI
Nome do servidor: JACKSON UCHOA PONTE

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

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

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o resultado
indicado

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

considerado, na sua
percepção, para que a meta

seja alcançada.

1
Analisar e
levantar
demandas de
tecnologia da
informação.

Fluxo
contínu
o

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

Essa é uma demanda de
fluxo contínuo. Sempre
que se faz necessário o
servidor é acionado para
atender a demanda.

2
Criar e
Administrar
Canal de Vídeo
no Youtube
para o
DSIBIUNI

Postar
Um
vídeo
por
semana

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

O vídeo é postado toda
semana na quinta-feira

3
Prestar suporte
técnico de TI
aos servidores e
terceirizados da
DSIBIUNI.

Fluxo
contínu
o

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

Essa é uma demanda de
fluxo contínuo. Sempre
que se faz necessário o
servidor é acionado para
atender a demanda.
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(   ) Meta
não
atendida.

4 Elaborar e enviar
declaração de
participação para
os alunos do
plantão tira
dúvidas.

Enviar
as
declara
ções
em até
uma
semana
após o
evento.

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

Comprovante de envio
dos e-mails.

5
Administrar o
conjunto de
sistemas e
tecnologias que
dão suporte ao
DSIBIUNI.

Fluxo
contínu
o

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

Essa é uma demanda de
fluxo contínuo. Sempre
que se faz necessário o
servidor é acionado para
atender a demanda.

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade
Nome da chefia imediata Angela Aparecida Patrício Bandeira
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão.
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O desempenho e o conjunto de ações ou comportamentos, no contexto do trabalho, e suas consequências
nos fazem inferir que o servidor atende os objetivos das suas funções laborais. Esta diretoria acusa
concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades, metas, resultados e fatores
fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas pelo servidor em questão. Para
além das observações em acordo com relatório de atividades do mesmo, cabe destacar que apesar das
adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de calamidade pública ocasionado pelo
novo coronavírus (covid-19) as metas foram atendidas.
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ANEXO II
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 13
/2021

Unidade: Sistema de Biblioteca da Unilab

Nome do servidor: Paulo Fernando Carneiro Freitas

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

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

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

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

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

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

Ordem
de
priorid
ade

Atividade Meta Resultado Fatores
fundamentais

que
direcionaram

para o
resultado
indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

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

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

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

Verificar
diariamente,
geralmente, por
aplicativo instalado
no celular o e-mail
institucional.

2º Criação, recepção,
tramitação de
processos no SEI

Trabalhar
para que os
processos
sejam criados
e
encaminhado
s dentro do
prazo
estabelecido

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

Comunicação com
a equipe de
trabalho
principalmente por
aplicativos de
mensagem ou
através de e-mail
dos processos de
tramitação no setor.

Relatório Avaliação_do_Pl_Trab_Paulo_Fernandes (0319045)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 33



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

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

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

Acompanhamento
do grupo de
trabalho com as
atividades
propostas através
de reuniões,
comunicados no
grupo de trabalho
em aplicativos e por
e-mail.

4º Atendimento online
via redes sociais
de usuários do
Sistema de
Bibliotecas

Prezar pelo
atendimento
de qualidade
de forma
eficaz e
eficiente com
todos
usuários do
Sistema de
Bibliotecas

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

Maior e mais
integração com a
equipe que trabalha
com essa demanda.

Participação mais ativa em
reuniões para elaboração
de ideias e conteúdo para
alimentar as mídias sociais
do Sibiuni.

5º
Assessorar
remotamente
atividades
relacionadas a
rotinas
administrativas
do setor

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

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

Ausência de
comunicação
efetiva com a
equipe que realiza
essa atividade.

Minimizar as questões
elencadas nos fatores
fundamentais que
direcionaram para este
resultado.

6º
Elaboração e
envio de nada
consta para
pedidos
advindos do
setor de registro
acadêmico –
SRCA
(trancamento,
cancelamento
de matrícula

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

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

Utilização dos
sistemas
computacionais de
forma adequada
com a boa
comunicação entre
o grupo de trabalho
interagindo com
outros setores que
são usuários da
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etc.) informação.

7º
Participação nas
atividades da
Comissão
Própria de
Avaliação - CPA

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

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

Um calendário
previamente
proposto com datas
ou horários
alternados,
aumentando a
participação de todo
o grupo.

8º
Colaboração na
construção de
conteúdo para
as mídias
sociais do
Sibiuni

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

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

Maior e mais
integração com a
equipe que trabalha
com essa demanda.

Participação mais ativa em
reuniões para elaboração
de ideias e conteúdo para
alimentar as mídias sociais
do Sibiuni.

9º
Acompanhamen
to do
desenvolviment
o dos trabalhos
no Repositório
Institucional

Acompanhar
o
desenvolvime
nto dos
trabalhos no
Repositório
Institucional

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

Falhas de conexão
na rede de internet
residencial, falha
nos sistemas online
Pergamum ou SEI,
equipamentos de
informática
compartilhados com
outra pessoa da
residência,
problemas de
indisponibilidade ou
de saúde.

Minimizar as questões
elencadas nos fatores
fundamentais que
direcionaram para este
resultado.

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade Biblioteca Setorial Campus dos Malês (BSCM)

Nome da chefia imediata Helka Sampaio Ramos

Relatório Avaliação_do_Pl_Trab_Paulo_Fernandes (0319045)         SEI 23282.001555/2021-98 / pg. 35



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

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Diante do cenário atual, ocasionado pela pandemia da Covid - 19, os fundamentos que
alicerçaram a avaliação deste Plano de Trabalho seguiram os seguintes critérios:

1) Comprometimento com as atividades elencadas/desenvolvidas que conseguiu cumprir;
2) Qualidade no serviço realizado;
3) Apresentou as justificativas quando as metas não foram atingidas;
4) Atingiu mais de 50% das metas individuais pré-estabelecidas.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     02/2021 Unidade Diretoria do Sistema de Bibliotecas

Nome da chefia imediata Roque do Nascimento Albuquerque

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

 

o relatório do servidor condiz com os fatos, pelo que atesto para os devidos fins a veracidade da
informação apresentada.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado
pelo servidor Gleydson Rodrigues Santos, conforme relatório, documento 0316029.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 06/08/2021, às 17:05, 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 0317286 e o código CRC BCFC4297.

Referência: Processo nº 23282.001555/2021-98 SEI nº 0317286
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ANEXO II 
 

 

Plano de Trabalho nº 01 /2021 Unidade: Diretoria do Sistema de Bibliotecas - 
DSIBIUNI 

Nome do servidor: Carlos da Silva Cardozo 

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

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

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

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

 
 

Ordem de 
prioridade 

 
 

Atividade 

 
 

Meta 

 
 

Resultado 

 

Fatores fundamentais que 
direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

 
 
 
 
 

1ª 

 
 
 

Tramitação de 
processos no SEI 

Acompanhar 
e entregar as 
demandas, 
diariamente, 
dentro 

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

Acompanhamento 
contínuo do SEI e reporte a 
chefia da unidade 

 

  de prazos  

  pré-estabelec  

  idos  

  

 
Acompanhamento 
e respostas 

aos e mails do 
setor 

Recepcionar 
e responder 
os e-mails, 

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

Verificação diária dos 
enviados, respondendo a 
contento os usuários do 
SIBIUNI, reportando a 

 

 diariamente, 
sempre 

chefia imediata e situações 
a ela atribuídas. 

2ª reportando  

 ao chefe da  

 unidade,  

 quando fugir  

 ao seu  

 escopo.  
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3ª 

 
 
 

Atendimento 
online via redes 
sociais 

Estabelecer, 
diariamente, 
comunicação 
através 
de 
mídias 
diversas 
com o 
público da 
Unilab. 

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

 A demanda em 
questão não foi 
atribuída ao 
servidor no 
período em 
destaque. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4ª 

 

 
Acompanhar 
mudanças dos 
setores 
administrativos 
do Sibiuni e 
instalação 
(mudança) da 
Biblioteca. 

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

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

Devido ao trabalho remoto, 
as demandas relacionadas 
às mudanças e das 
bibliotecas foram 
reduzidas, cabendo ao 
servidor intermediar 
algumas situações. 

 

 
 
 
 

 
5ª 

Assessorar 
remotamente 
atividades 
relacionadas a 
rotinas 
administrativas 

Auxiliar, 
diariamente, 
a direção 
nas 
atividades 
do Sibiuni. 

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

Agendamento de 
reuniões e notificação 
a chefia imediata dos 
encaminhamentos 
contidos em processos 
do SEI e e-mails. 

 

 
 
 
 
 

6ª 

 
Colaboração na 
construção de 
conteúdo para 
as mídias 
sociais do 
Sibiuni 

Produzir 
mídias 
digitais 
para 
socialização 
nas páginas 
digitais do 
Sibiuni. 

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

 O servidor não 
integrou a equipe que 
realizou a demanda 
no período. 

 
 

7ª 

Acompanhamento 
do 
desenvolvimento 
dos 

Auxiliar o 
andamento 
das 

( x ) Meta 
atendida no 
prazo, 
parcialmente. 

Encaminhar ao 
repositório demanda 
relacionadas a entrega 
de trabalhos, orientar 
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 trabalhos no 
Repositório 
Institucional 

produções 
relacionadas 
ao 
Repositório. 

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

os alunos/as em com 
dúvidas pertinentes. 

 

 
 
 
 
 

 
8ª 

 

 
Suporte 
administrativo às 
realizações dos 
Plantões 
Tira-Dúvidas. 

Auxiliar os 
servidores 
quanto a 
divulgação, 
convite e 
acompanha 
mento dos 
plantões 
Tira-Dúvidas 

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

Agendamento das 
reuniões dos plantões 
tira-dúvidas, envio de 
certificados, controle 
e envio das gravações 
e organização de 
materiais de apoio. 

 

 
 

 

Plano de Trabalho nº 01 /2021 Unidade Sistema de Bibliotecas da Unilab 

Nome da chefia imediata Gleydson Rodrigues Santos 

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

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

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

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

 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 

 

O desempenho e o conjunto de ações ou comportamentos, no contexto do trabalho, e suas 
consequências nos fazem inferir que o servidor atende os objetivos das suas funções laborais. Esta 
diretoria acusa concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades, metas, 
resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas pelo 
servidor em questão. Para além das observações em acordo com relatório de atividades do mesmo, cabe 
destacar que apesar das adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de calamidade 
pública ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19) as metas foram atendidas. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº _03__/2021  Unidade: Divisão de Desenvolvimento 
de Acervos - DDA 

Nome do servidor: Angela Aparecida Patricio Bandeira 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais 
que direcionaram para 

o resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido 
cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na 
sua percepção, 

para que a meta 
seja alcançada. 

1ª Monitoramento da 

rede social 

Instagram do Sibiuni 

(nível de 

engajamento, 

postagens, 

comentários e 

críticas, número de 

seguidores) 
 

Acompanhar o 
engajamento e avaliar o 
conteúdo das postagens da 
rede social – Instagram 
perfil Sibiuni. Atividade 
diária e permanente. 

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

Comprometimento 
diário com a atividade. 

 

2ª Verificação de 

processos no 

Sistema SEI 
 

Manter atualizados todos os 
processos. 

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

Comprometimento 
diário com a atividade. 
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3ª Leitura de e-mails 

(institucional)  

 

Manter atualizados os 
contatos institucionais. 

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

Comprometimento 
diário com a atividade. 

 

4ª Renovação do 
contrato do software 
Pergamum. Juntada 
de documentos para 
compor o processo de 
renovação. Contato 
com a empresa para 
envio de documentos, 
verificação de 
documentos, 
preparação de 
justificativa para 
renovação. Envio de 
documentos para o 
gestor do contrato 
abrir processo no SEI 

Manter atualizada a 
renovação do contrato 
11/2020. 

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

Comprometimento 
diário com a 
atividade, contato 
permanente com a 
contratante, 
reunião com 
equipe da Colog. 

 

5ª Elaboração de 

conteúdo 

instrucional para a 

rede social 

Instagram do 

Sibiuni. Os temas 

mais requisitados 

pelos usuários são: 

tipos de trabalhos 

acadêmicos, uso das 

normas da ABNT, 

outros tipos de 

normas para 

trabalhos 

acadêmicos, 

metodologia do 

trabalho científico 

 

Manter o 
engajamento/interesse 
dos seguidores das 
redes sociais do Sibiuni 

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

Leitura de livros 
sobre Metodologia 
Científica, 
acompanhamento 
de redes sociais de 
instituições de 
ensino, 
permanente 
atualização sobre 
marketing digital. 

 

6º Elaboração de 

conteúdo para 

segundo Plantão 

tira- dúvidas (tema: 

citações) 

Apresentar 
informações 
relevantes sobre o 
tema para os usuários 
do Sibiuni. Orientar na 
formatação dos 
trabalhos acadêmicos 

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

Leitura e estudo 
sobre Metodologia 
Científica. 
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7º Elaboração de 

conteúdo para 

terceiro 

Plantão tira-

dúvidas (tema: 

pesquisa em 

bases de 

dados de 

saúde) 

 

Apresentar 
informações 
relevantes sobre o 
tema para os usuários 
do Sibiuni. Orientar na 
formatação dos 
trabalhos acadêmicos 

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

Curso sobre 
pesquisa em bases 
de dados em 
saúde – Bireme. 

 

8º Fiscal técnico 

do contrato 

11/2020 - 

Software 

Pergamum 

Manter os dados sobre 
o pagamento das 
notas fiscais 
atualizados. 
Acompanhar o serviço 
prestado pela empresa 
fornecedora do 
serviço. 

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

Comprometimento 
com a atividade. 

 

9º Curso de 

qualificação 

profissional 

Atualização de 
informações sobre 
bases de dados para 
apresentação aos 
usuários do Sibiuni. 

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

Interesse e 
motivação em 
aprender e me 
atualizar na área. 

 

10º Reuniões com 

o diretor do 

Sistema de 

bibliotecas - 

prestação de 

contas das 

atividades 

desenvolvidas, 

demandas etc 

Atualizar o diretor 
sobre as atividades 
desenvolvidas. 

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

Comprometimento 
e responsabilidade 
com as atividades 
desenvolvidas. 

 

11º Reuniões com 

equipes de 

colaboradoras da 

DDA 

 

Atualizar sobre 
atividades 
desenvolvidas. Manter 
fluxo de demandas 
atualizado e atendido 
dentro dos prazos 
estabelecidos. Manter 
motivação da equipe 
no trabalho híbrido. 

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

Comprometimento 
e responsabilidade 
com as atividades. 
Interesse em 
motivar equipe no 
trabalho híbrido. 
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12º Catalogação de 

livros doados ao 

Sibiuni - CE 

 

Inserir todos os livros 
doados até 2019, no 
Sistema Pergamum 
durante o ano de 
2021. 

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

Problemas 
técnicos com a 
instalação de 
pontos de internet 
no Campus 
Palmares, o que 
inviabilizou a 
digitalização dos 
livros doados para 
o trabalho de 
catalogação. 

 

13º Reuniões com a 

responsável pela 

seção de 

aquisição. 

Manter atualizada a 
responsável pelo setor 
de aquisição dos 
processos que 
envolvem a aquisição 
de livros e 
equipamentos para o 
Sibiuni.  Manter fluxo 
de demandas para o 
setor atualizado. 

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

  

14º Reuniões com a 

responsável pelo 

setor de 

processamento 

técnico. 

 

Manter atualizada a 
responsável pelo setor 
processamento 
técnico. Manter fluxo 
de demandas para o 
setor atualizado. 

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

  

15º Reuniões com 

equipe responsável 

pelas redes sociais 

do Sibiuni 

 

Discutir e avaliar 
conteúdos postados 
nas redes sociais. 
Avaliar engajamento 
das redes. 
Discutir propostas de 
conteúdo. 

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

  

      

 

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

Plano de Trabalho nº 
_03___/2021 

Unidade DDA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 
 

 

Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade: DSIBIUNI 

Nome do servidor: MÔNICA CORDULINA DA SILVA 

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

 

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

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

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

 

Ordem de 
prioridade 

 

 
Atividade 

 

 
Meta 

 

 
Resultado 

 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 
indicado 

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

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1ª Acompanhamento 

e verificação de e- 

mail institucional 

da biblioteca 

setorial do campus 

Palmares e da 

servidora. 

Atender 
demanda 

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

Como a atividade é uma rotina 
diária, se faz necessário 
atender no dia do 
recebimento, dentro do 
horário do expediente, as 
demandas recebidas. 

 

2ª Reunião de 
planejamento para 
devolução do acervo 

Conseguir 
maior 
número 
possível de 
devolução 
do acervo 
emprestad 
o 

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

Foi desenvolvido uma 
campanha de devolução 
denominado Devolver 
para Emprestar para 
iniciar em agosto/2021 

 

3ª Reunião com 

 
equipe de 

Acompanh 
amento e 
avaliar dos 

( X ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Comunicação/Conexão 
bem-sucedida com a 
equipe. 
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 colaboradores da 

biblioteca setorial 

de Palmares 

trabalhos 
planejados 
e 
desenvolvi 
dos. 

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

  

4ª Acompanhamento 

 
dos processos 

 

eletrônicos no 
Sei 

Atender 

 
solicitação 

 

demandad 
a 

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

Cumprimento de data 
dos processos referente 
a Biseuap ou servidora. 

 

5ª Atendimento de 

 
solicitação de ficha 

catalográfica via 

Sigaa 

Confeccion 
ar ficha 
catalográfi 
ca 

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

Tem prazo de até 3 dias 
úteis para atender e 
validar. 

 

6. Orientação conforme 
as normas abnt dos 
trabalhos 
acadêmicos, 

enviados por e-mail. 

Orientar 
usuário/sol 
citante na 
normalizaç 
ão do TCC 

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

Trabalho recebido por 
e-mail. 

 

7. Exclusão de 

 
afastamento no 

Sistema Pergamum 

Tirar 
afastamento 
por 
pendência do 
acervo 

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

Com a retirada do 
afastamento no sistema, 
usuário pode solicitar serviços 
da biblioteca e da 
universidade, como colação de 
grau e diploma. 

 

8. Orientação a 
pesquisa 
bibliográfica no RI 

Atender a 
solicitação 

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

Pesquisa realizada no RI, 
conforme solicitação por 
e-mail. 

 

9. Planejamento 
e organização 
da Biblioteca 
setorial da 
Unidade 
Acadêmica 
dos Palmares 
para troca de 

Acompan 
har a 
trocar de 
todas as 
etiquetas 
dos livros 
que 

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

Mudança de estratégia. Devido a falta de internet 
na Unidade Academica 
dos Palmares e pessoal 
reduzido. 
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 novas 
etiquetas do 
acervo. 

compõem 
o acervo 
da 
biblioteca 

   

10. 
Elaboração de 
material didático 
e Apresentação 
no Plantão 
tira-dúvidas, com 
tema: Curriculum 
Lattes 

Apresen 

tar 

conteúd 

o do 

tema 

propost 

o aos 

inscritos 

no 

plantão 

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

Apresentação pelo Google 
Meet 

 

 
 

 

Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade DSIBIUNI 

Nome da chefia imediata Gleydson Rodrigues Santos 

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

 

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

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

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

 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 
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O desempenho e o conjunto de ações ou comportamentos, no contexto do trabalho, e suas 
consequências nos fazem inferir que a servidora atende as necessidades esperada pelo setor, mesmo 
diante de manifestações de adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de 
calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19) as metas foram atendidas. 
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ANEXO II 
 

 

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade: SIBIUNI 

Nome do servidor: JACKSON UCHOA PONTE 

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

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

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

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

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

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

 
Ordem de 
prioridade 

 
 

Atividade 

 
 

Meta 

 
 

Resultado 

 

Fatores fundamentais que 
direcionaram para o resultado 

indicado 

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

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

1ª  

Analisar e 

levantar 

demandas de 

tecnologia da 

informação. 

Fluxo 
contínu 
o 

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

Essa é uma demanda de 
fluxo contínuo. Sempre 
que se faz necessário o 
servidor é acionado para 
atender a demanda. 

 

   não  

   atendida.  

2ª  

Criar e 

Administrar 

Canal de Vídeo 

no Youtube 

para o 

DSIBIUNI 

Postar 
Um 
vídeo 
por 
semana 

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

O vídeo é postado toda 
semana na quinta-feira 

 

   atendida.  

3ª 
Prestar suporte 

técnico de TI 

aos servidores e 

terceirizados da 

DSIBIUNI. 

Fluxo 
contínu 
o 

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

Essa é uma demanda de 
fluxo contínuo. Sempre 
que se faz necessário o 
servidor é acionado para 
atender a demanda. 
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   ( ) Meta 
não 
atendida. 

  

4ª Elaborar e enviar Enviar ( x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 
atendida. 

 

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

Comprovante de envio  

 declaração de as dos e-mails. 
 participação para declara  

 os alunos do ções  

 plantão tira em até  

 dúvidas. uma  

  semana  

  após o  

  evento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5ª 

 

 

 

Administrar o 

conjunto de 

sistemas e 

tecnologias que 

dão suporte ao 

DSIBIUNI. 

Fluxo 
contínu 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essa é uma demanda de 
fluxo contínuo. Sempre 
que se faz necessário o 
servidor é acionado para 
atender a demanda. 

 
 

 

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade  DDA 

Nome da chefia imediata Angela Aparecida Patrício Bandeira 

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

 

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

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

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

 

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

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão. 
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O desempenho e o conjunto de ações ou comportamentos, no contexto do trabalho, e suas consequências 
nos fazem inferir que o servidor atende os objetivos das suas funções laborais. Esta diretoria acusa 
concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades, metas, resultados e fatores 
fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas pelo servidor em questão. Para 
além das observações em acordo com relatório de atividades do mesmo, cabe destacar que apesar das 
adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de calamidade pública ocasionado pelo 
novo coronavírus (covid-19) as metas foram atendidas. 
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 7/ 2021 Unidade: STRD
Nome do servidor: Silvana Maria Araújo Lima
Orientações:
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever
resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para:

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

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais que

direcionaram para o resultado
indicado

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

considerado, na sua
percepção, para que a meta

seja alcançada.
1ª Resposta dos

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

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

Rotina diária

2ª Acompanhamento
e aprovação e
publicação da

resolução sobre a
política

institucional de
informação técnico

-científica da
Universidade da

Integração da
Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab)

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

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

Atividade concluída

3ª Acompanhamento
do serviço dos
colaboradores da
revisão dos TCCs

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

Cooperação dos
assistentes de apoio a
gestão

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

(   ) Meta não
atendida.

4ª Preenchimento do
formulário
documento de
oficialização de
demanda - DOD
referente ao
projeto
acessibilidade,
envio para a DTI e
acompanhamento
do processo
23282.403675/403
675/2020 -45 no
sei

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

Atendimento a DTI
conforme solicitação.

5ª Recebimento e
checagem do
depósito de TCCs

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

Atenção no atendimento.

6 ª Administração do
repositório
(cadastro de novos
depositantes,
criação de
comunidades, sub
comunidades e
coleções)

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

Atividade por demanda

7 ª Inserção de TCCs e
publicações em
geral no
Repositório
Institucional da
Unilab

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

Rotina diária ( Inserção no
total de 35 TCCs de um curso
de graduação).

Atividade em execução

8 ª Acompanhamento
da inclusão de
TCCS no
Repositório da
UNILAB pelos
bibliotecários

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

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

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

Atividade por demanda

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

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

Atividade por demanda

11 ª Acompanhamento
de lives e eventos
na área de
arquivos
recomendados por
membros da CPAD
(Comissão
Permanente de
Avaliação
Documental) da
qual faço parte

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

Necessidade de atualização
da área de Arquivologia
para melhor atuação nesta
comissão.

12 ª Acompanhamento
por meio de
e-mails, atas de
reunião e lives do
Plano
de Dados Abertos
da Unilab como
suplente desta
comissão.

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

Necessidade de atualização
desta área para melhor
atuação nesta comissão.

13 ª Planejamento e
execução de duas
lives (em junho)
via Google Meet
do Plantão
Tira-Dúvidas do
SIBIUNI com os
temas: Pesquisa
em base de dados

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

Cooperação para o Projeto
Plantão Tira-Dúvidas do
SIBIUNI para a melhoria e
ampliação de seus serviços
aos usuários.
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online e PORTAL
DE PERIÓDICOS DA
CAPES

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Setor de Tecnologias e Recursos Digitais
Nome da chefia imediata Gleydson Rodrigues dos Santos
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor,
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo.

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
(x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

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

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

Plano de Trabalho nº _03__/2021 Unidade: Divisão de Desenvolvimento
de Acervos - DDA

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

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

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

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

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

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

Ordem de
prioridade

Atividade Meta Resultado
Fatores fundamentais
que direcionaram para

o resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido
cumprida,

descreva o que é
considerado, na
sua percepção,

para que a meta
seja alcançada.

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

Acompanhar o
engajamento e avaliar o
conteúdo das postagens da
rede social – Instagram
perfil Sibiuni. Atividade
diária e permanente.

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

Comprometimento
diário com a atividade.

2ª Verificação de
processos no
Sistema SEI

Manter atualizados todos os
processos.

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

Comprometimento
diário com a atividade.
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3ª Leitura de e-mails
(institucional) 

Manter atualizados os
contatos institucionais.

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

Comprometimento
diário com a atividade.

4ª Renovação do
contrato do software
Pergamum. Juntada de
documentos para
compor o processo de
renovação. Contato
com a empresa para
envio de documentos,
verificação de
documentos,
preparação de
justificativa para
renovação. Envio de
documentos para o
gestor do contrato
abrir processo no SEI

Manter atualizada a
renovação do contrato
11/2020.

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

Comprometimento
diário com a
atividade, contato
permanente com a
contratante,
reunião com
equipe da Colog.

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

Manter o
engajamento/interesse
dos seguidores das
redes sociais do Sibiuni

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

Leitura de livros
sobre Metodologia
Científica,
acompanhamento
de redes sociais de
instituições de
ensino,
permanente
atualização sobre
marketing digital.

6º Elaboração de
conteúdo para

segundo Plantão tira-
dúvidas (tema:
citações)

Apresentar
informações relevantes
sobre o tema para os
usuários do Sibiuni.
Orientar na
formatação dos
trabalhos acadêmicos

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

Leitura e estudo
sobre Metodologia
Científica.
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7º Elaboração de
conteúdo para
terceiro
Plantão
tira-dúvidas
(tema:
pesquisa em
bases de
dados de
saúde)

Apresentar
informações relevantes
sobre o tema para os
usuários do Sibiuni.
Orientar na
formatação dos
trabalhos acadêmicos

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

Curso sobre
pesquisa em bases
de dados em
saúde – Bireme.

8º Fiscal técnico
do contrato
11/2020 -
Software
Pergamum

Manter os dados sobre
o pagamento das notas
fiscais atualizados.
Acompanhar o serviço
prestado pela empresa
fornecedora do
serviço.

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

Comprometimento
com a atividade.

9º Curso de
qualificação
profissional

Atualização de
informações sobre
bases de dados para
apresentação aos
usuários do Sibiuni.

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

Interesse e
motivação em
aprender e me
atualizar na área.

10º Reuniões com
o diretor do
Sistema de
bibliotecas -
prestação de
contas das
atividades
desenvolvidas,
demandas etc

Atualizar o diretor
sobre as atividades
desenvolvidas.

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

Comprometimento
e responsabilidade
com as atividades
desenvolvidas.

11º Reuniões com
equipes de
colaboradoras da
DDA

Atualizar sobre
atividades
desenvolvidas. Manter
fluxo de demandas
atualizado e atendido
dentro dos prazos
estabelecidos. Manter
motivação da equipe
no trabalho híbrido.

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

Comprometimento
e responsabilidade
com as atividades.
Interesse em
motivar equipe no
trabalho híbrido.
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12º Catalogação de

livros doados ao

Sibiuni - CE

Inserir todos os livros
doados até 2019, no
Sistema Pergamum
durante o ano de 2021.

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

Problemas
técnicos com a
instalação de
pontos de internet
no Campus
Palmares, o que
inviabilizou a
digitalização dos
livros doados para
o trabalho de
catalogação.

13º Reuniões com a

responsável pela

seção de

aquisição.

Manter atualizada a
responsável pelo setor
de aquisição dos
processos que
envolvem a aquisição
de livros e
equipamentos para o
Sibiuni.  Manter fluxo
de demandas para o
setor atualizado.

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

Comprometimento
e responsabilidade
com as atividades.
Interesse em
motivar equipe no
trabalho híbrido.

14º Reuniões com a
responsável pelo
setor de
processamento
técnico.

Manter atualizada a
responsável pelo setor
processamento
técnico. Manter fluxo
de demandas para o
setor atualizado.

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

Comprometimento
e responsabilidade
com as atividades.
Interesse em
motivar equipe no
trabalho híbrido.

15º Reuniões com
equipe responsável
pelas redes sociais
do Sibiuni

Discutir e avaliar
conteúdos postados
nas redes sociais.
Avaliar engajamento
das redes.
Discutir propostas de
conteúdo.

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

Comprometimento
e responsabilidade
com as atividades.
Interesse em
motivar equipe no
trabalho híbrido.
Discussão de
novas pautas para
engajamento
maior dos
usuários.

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

Plano de Trabalho nº
_03___/2021

Unidade DDA

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

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
(x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Esta diretoria acusa concordância com as manifestações descritas em tela a respeito das atividades,
metas, resultados e fatores fundamentais que direcionaram para o resultado das atividades indicadas
pela servidora em questão. Para além das observações em acordo com relatório de atividades da
servidora, cabe destacar, mais uma vez, que as características relacionadas à resiliência e proatividade
fazem parte do perfil da servidora sendo preponderante na gestão (execução) de suas atividades laborais,
mesmo frente às adversidades surgidas por conta do trabalho remoto e do estado de calamidade pública
ocasionado pelo novo coronavírus (covid-19).
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Senhor (a) Dirigente de Unidade,
 
Agradecemos o envio dos Planos de Trabalho de cada servidor (a) de sua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
18/09/2021, às 06:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0337808 e o código CRC EDC5B492.
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