
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº    04/2021 Unidade Procuradoria Jurídica

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.

 

Considerando as informações constantes no relatório de atividades do servidor, aprovo o
relatório, uma vez que este realiza suas atividades dentro dos prazos estipulados e de maneira

efetiva.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor Alex Barbosa
Caldeira, conforme relatório, documento 0314887.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 06/08/2021, às 17:07, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0315892 e o código CRC A51A0B7F.

Referência: Processo nº 23282.001769/2021-64 SEI nº 0315892
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 05/2021 Unidade:  PROCURADORIA 

Nome do servidor:  FELIPE GRANGEIRO DE CARVALHO 

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. 
01 Prestar atividades de 

consultoria jurídica 
quando formalmente 
solicitadas pelo órgão 
competente, 
elaboração de 
manifestação jurídica 

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

As atividades de consultoria e 
assessoramento jurídicos, nos 
termos da lei, são tecnicamente 
independentes e regidas 
exclusivamente pelas normas 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), entretanto, a presença 
de dois procuradores e o 
assessoramento prestado pela 
Equipe de Trabalho Remoto de 
Licitações e Contratos – 
ETRLIC, torna possível o 
resultado indicado. 

 

02 Tomar providências 
de natureza jurídica a 
serem adotadas em 
atendimento ao 
interesse público e às 
normas vigentes, 
mediante elaboração 
de manifestação 
jurídica própria ou 
pelo exercício de 
atividades 
decorrentes do 
assessoramento 
jurídico 

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

Contar com a força de trabalho 
de dois procuradores. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 05/2021 Unidade PROCURADORIA 

Nome da chefia imediata ALEX BARBOSA CALDEIRA 

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 Procurador Federal Felipe Grangeiro de Carvalho exerceu suas atividades com integral dedicação que seu cargo exige e 
dessa forma conseguiu cumprir o prazo de suas metas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade: SECRETARIA DA PROCURADORIA 

Nome do servidor:  DAYANNA SCARCELA DA SILVEIRA LEMOS 

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. 
01 Encaminhamento 

de ações judiciais 
Sob 
demanda, 
com espaço 
de tempo a 
cada turno – 
4h 

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

Tornar essa atividade 
como prioridade, devido 
aos prazos judiciais, que 
caso descumpridos, 
trazem prejuízos a esta 
IFES. 

 

02 Encaminhamento 
de processos 
administrativos 

24h ( ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(x) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
( ) Meta não 
atendida. 

Contando com a força de 
trabalho de um sevidor, a 
maior parte do trimestre.  

 

03 Despachos com a 
chefia 

Sob 
demanda, a 
cada turno – 
4h 

(x) Meta 
atendida no 
prazo. 

Boa comunicação com a 
chefia. 

 

Relatório de atividades PLANO DE TRABALHO 6 - DAYANNA (0317584)         SEI 23282.001769/2021-64 / pg. 5



04 Verificação e 
análise de e-mails 

A cada 
turno, 
4h 

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

Contando com a força de 
trabalho de uma sevidor, a 
maior parte do trimestre. 

 

 
 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade PROCURADORIA 

Nome da chefia imediata ALEX BARBOSA CALDEIRA 

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. 

A servidora Dayanna Scarcela de Silveira Lemos exerceu suas atividades com integral dedicação que sua função exige, 
nao conseguindo, por vezes, cumprir o prazo exíguo das suas metas, levando em consideração que a maior parte do 
trimestre contávamos apenas com a servidora na Procuradoria. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

julho/2021, resultou em:
Validado

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

3 - O prazo de entrega dos planos de trabalho referente ao trimestre
de agosto a outubro/2021 deverão ser entregues até o dia 16/08/2021.

 
Atenciosamente,
 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
12/08/2021, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0320036 e o código CRC 1E66C4EA.
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