
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade: DIVTRANS/CSO/PROAD

Nome do servidor: Dionir Viana Correia 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:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.

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

A digitalização
dos processos foi
um fator
fundamental para
a realização
desse trabalho
dentro do prazo
estipulado.
Foi realizado o
acompanhamento
periódico dos
processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema
Eletrônico de
Informações
(SEI), observando
os prazos
constantes dos
Contratos/Editais
e estipulados pela
chefia imediata,
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conforme o caso.
Constante
acompanhamento
das atualizações
dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
veículo oficial

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de veículo oficial
em até 15
(quinze) minutos

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

Atualização
constante da
página inicial do
SEI/DIVTRANS,
buscando fazer a
análise e dar
encaminhamento
às demandas o
mais breve
possível.

 

3º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 45 (quarenta
e cinco) dias

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

O servidor está
na suplência das
Equipes de
Planejamento das
Contratações em
curso,
atualmente, no
âmbito da Divisão
de Transportes.

Não aplicável.

4º

Atualização de
planilhas de
controle de
serviços de
manutenção
veicular
preventiva

Realizar
atualização das
planilhas de
controle de
serviços de
manutenção
preventiva a cada
10 (dez) dias .

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

Elaboração,
alimentação
periódica e
posterior
anexação de
planilhas de
controle e
acompanhamento
dos serviços de
manutenção
veicular
executados.

 

5º

Coleta de
orçamentos para
serviços de
manutenção
veicular
preventiva e
corretiva

Realizar, para
cada serviço
demandado, a
coleta de 03
(três)
orçamentos de
diferentes
oficinas, no prazo
máximo de 05
(cinco) dias .

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

O prazo de 05
(cinco) dias não
foi atendido para
parte dos
serviços de
manutenção
veicular
demandados.
Isso se deve à
demora das
oficinas em
avaliar as
demandas e
enviar os
respectivos
orçamentos.

Maior cobrança, junto
às oficinas, para que
seja dada maior
agilidade no envio dos
orçamentos.
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6º

Conferência de
documentos
fiscais relativos à
aquisição de
combustíveis

Conferir, a cada
03 (três)
semanas, os
documentos
fiscais relativos à
aquisição de
combustíveis.

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

Devido à melhora
dos números da
pandemia,
ocorrida nas
últimas semanas,
foi possível
aumentar a
frequência de
idas à instituição
para realização da
atividade.

 

Documento assinado eletronicamente por DIONIR VIANA CORREIA LIMA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021, às 13:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316328 e o código CRC 9F83D594.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316328
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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 01/2021 Unidade DIVTRANS/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Elano Arruda de Oliveira

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
Foi mantida comunicação constante com o mesmo, tendo como finalidade a resolução de
demandas e o saneamento de dúvidas relativas às atividades de fiscalização dos contratos e
serviços gerenciados pela unidade.
Com o advento da pandemia da COVID-19, a unidade DIVTRANS (Divisão de Transportes)
agilizou a digitalização de seus processos físicos ainda no ano de 2020, tornando viável a
condução dos trabalhos remotamente. Com isso, foi possível a divisão das atividades entre os
integrantes da equipe, com estipulação de prazos e metas com vistas a alcançar os resultados
necessários.
A equipe sempre foi orientada a permanecer com os sistemas e planilhas de controle em
constante atualização.
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA,
GERENTE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, em 06/08/2021, às 12:20,
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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316330 e o código CRC 2C17F2E3.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316330

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho CSO 0316330         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 5

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 02/2021 Unidade: DIVTRANS/CSO/PROAD

Nome do servidor: Elano Arruda de Oliveira

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
gestão,
fiscalização e
acompanhamento
da
execução de
contratos de
serviços
terceirizados.

Elaborar os
documentos
referentes à
gestão,
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos/Editais e
estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os prepostos
dos Contratos.
Constante
acompanhamento
das atualizações
dos normativos
que disciplinam as
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atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
veículo oficial.

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de veículo oficial
em até 15
(quinze) minutos

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos
enviados, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), à Divisão de
Transportes.
Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
divisão e com o
preposto da
empresa
contratada, com o
objetivo de dar
vazão e maior
agilidade à
execução das
demandas.

 

3º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.

 
Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 01 (um) mês.

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

A elaboração dos
artefatos
referentes à
contratação de
serviços de
manutenção
veicular sofreu
atraso, não tendo
sido
concluída ainda
por conta do
aumento das
demandas
relativas a
solicitações de
transporte, bem
como à gestão e
fiscalização do
Contrato de
Motoristas.

Para atendimento à
meta, será necessário
dar maior celeridade
aos processos de
solicitação de veículo
oficial, bem como
relativos à gestão e
fiscalização do
Contrato de
Motoristas.

4º

Realização de
vistorias e
levantamentos
nos locais de
prestação de
serviços
terceirizados.

Realizar vistorias
nos 03 (três)
campi da
UNILAB/CE em
um único turno
(manhã ou tarde).

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

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Disponibilização de
veículo oficial, pela
Divisão de
Transportes, para
locomoção mais
ágil/rápida.
Realização de
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( ) Meta
não
atendida.

visitas periódicas
(1x / semana) nos
campi da
UNILAB/CE, com o
objetivo de
acompanhar a
execução dos
serviços sob
responsabilidade
da divisão.

5º

Atualização de
planilhas de
controle
financeiro de
contratos de
serviços
terceirizados.

Realizar, a cada
10 (dez) dias, a
atualização das
planilhas de
controle
financeiro dos
contratos sob
gestão da
unidade.

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

Verificação
constante, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), das
atualizações
relativas à
tramitação dos
processos de
contratação no
que concerne às
etapas de
alterações
contratuais,
empenho e
encaminhamento,
para pagamento,
de Notas Fiscais /
Faturas.

 

6º

Realização de
vistorias e
levantamentos do
estado de
funcionamento e
conservação dos
veículos oficiais.

Realizar vistorias
nos veículos
oficiais da UNILAB
a cada 03 (três)
semanas

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

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) nos
campi da
UNILAB/CE, com o
objetivo de
vistoriar o estado
de funcionamento
e conservação dos
veículos.
Comunicação, ao
preposto do
Contrato de
serviços de
motoristas,
quanto à
necessidade de
adoção de
providências, por
parte dos
motoristas, para a
manutenção do
bom estado de
funcionamento
dos veículos.
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7º
 

Realização e
condução de
reuniões com a
equipe de
servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na
unidade.

Realizar, pelo
menos, uma
reunião com a
equipe a cada 03
(três) semanas.

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

Utilização do
Google Meet,
plataforma que
possibilita a
realização de
reuniões por
videoconferência.
Disponibilidade da
equipe de
servidores e
colaboradores
durante os
horários de
funcionamento da
instituição.

 

Documento assinado eletronicamente por ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA,
GERENTE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, em 06/08/2021, às 12:19,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316422 e o código CRC 9D607A6B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316422
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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 CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Lucas Daniel de Mont’alverne Monteiro

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
A comunicação com o servidor foi mantida com frequência diária, sendo relatadas, à chefia
imediata, todas as dúvidas e dificuldades encontradas durante a execução das atividades de
gestão e fiscalização de contratos administrativos e relativas aos serviços
executados/gerenciados pela unidade.
Os prazos de execução das atividades respeitaram os constantes dos Contratos (nas
atividades de fiscalização), bem como os estipulados pela chefia imediata (nas demais
atividades).
Quanto ao não cumprimento do prazo relativo à elaboração dos artefatos atinentes à
contratação de serviços de manutenção veicular, a justificativa apresentada é totalmente
aceitável, tendo em vista que, nos últimos 03 (três) meses, tem havido um aumento substancial
de demandas por serviços de transporte/logística, tendo em vista o retorno gradual das
atividades presenciais da instituição.
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 12:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316424 e o código CRC 16409990.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316424
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 03/2021 Unidade: DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Fabiula Lima Portela

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

Caso a meta não
tenha sido

cumprida, descreva
o que é

considerado, na
sua percepção,
para que a meta
seja alcançada.

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 02 (duas)
horas.

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

Houve
acompanhamento
constante das
atividades
executadas no
âmbito dos
contratos de
serviços,
elaboração de
relatórios,
 despachos,
ofícios,
condizente à
rotina e o
cronograma dos
contratos
fiscalizados.
Constante
acompanhamento
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terceirizados.
das atualizações
dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Conferência de
documentações
trabalhistas,
sociais e
previdenciárias
dos
colaboradores
terceirizados.

Realizar a
conferência de
documentações
trabalhistas,
sociais e
previdenciárias
dos
colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada 02
(duas) semanas.

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

Conforme a
documentação
recebida,
realizou-se análise
dos documentos
dos
colaboradores, de
acordo com
check list pré-
estabelecido para
tramitação dos
processos de
fiscalização
administrativa,
em que são
verificados os
registros das
obrigações
trabalhistas e
sociais
apresentados
pelas empresas
nas CPTS e nos
documentos, tais
como
contracheques,
folhas de
pagamento,
folhas de ponto,
relatórios e guias
de recolhimento.

 

3º

Alimentação,
atualização e
controle de
planilhas de
faturamento com
base no fato
gerador.

Realizar a
alimentação,
atualização e
controle de
planilhas de
faturamento com
base no fato
gerador pelo
menos a cada 02
(duas) semanas

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

Rotina foi
mantida,
realizando
alimentação das
planilhas
conforme as
verbas
efetivamente
dispendidas
(fatos geradores)
pelas empresas
prestadoras de
serviços
terceirizados..

 

4º

Alimentação,
atualização e
controle de
planilhas de
dados de
colaboradores
terceirizados.

Realizar a
alimentação,
atualização e
controle de
planilhas de
dados de
colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada 10

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

Monitoramento
das demandas,
levando em
consideração as
informações e
registros dos
documentos dos
colaboradores
enviados pelas
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menos a cada 10
(dez) dias.

( ) Meta
não
atendida.

empresas
contratadas.

5º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 03 (três)
semanas.

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

No período, a
servidora não fez
parte da Equipe
de Planejamento
de nenhuma
contratação.

Para realização da
atividade e
cumprimento da
meta, é necessário
que haja a
instrução de
processos relativos
ao planejamento de
contratações nos
quais faça parte da
EPC.

6º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
ramal telefônico.

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de ramal
telefônico em até
30 (trinta)
minutos.

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

Durante o
trimestre, houve
tramitação, para
a DIMOP, de
apenas 01
(um) processo
relativo à
requisição de
novos ramais
telefônicos, tendo
sido tratado pelo
Gestor Titular do
Contrato.

Para realização da
atividade e
cumprimento da
meta, é necessário
que haja mais
solicitações de
ramais telefônicos,
bem como que o
Gestor Titular dos
serviços esteja
ausente.

Documento assinado eletronicamente por FABIULA LIMA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021, às 12:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL JEFFERSON ALVES DE
MORAIS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 13/08/2021, às 10:23,
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 0316439 e o código CRC AF5FAC3D.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316439
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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 03/2021 Unidade DIMOP/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Mário Ronney Costa da Silva

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 realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
Foi mantida comunicação constante com a mesma, tendo como finalidade a resolução de
demandas e o saneamento de dúvidas relativas às atividades de fiscalização dos contratos bem
como relativas aos serviços executados/gerenciados pela unidade.
As demandas de responsabilidade da servidora foram executadas dentro dos prazos
estabelecidos nos Contratos (nas atividades de fiscalização) e nos prazos estipulados pela
chefia imediata (nas demais atividades).
No aspecto disciplinar, a servidora é comprometida em realizar as atividades com capacidade de
iniciativa e responsabilidade.
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento à servidora para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 06/08/2021, às 11:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL JEFFERSON ALVES DE
MORAIS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 13/08/2021, às 10:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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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 0316441 e o código CRC F61B0D24.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316441
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade: SPLB/DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Jackson Batista Freitas Vidal

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

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

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos / Editais
e estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os
supervisores dos
Contratos de
prestação de
serviços
terceirizados.
Constante
acompanhamento
das atualizações
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dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, para o
Campus da
Liberdade.

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
âmbito do
Campus da
Liberdade, em até
15 (quinze)
minutos.

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos
enviados, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), à Prefeitura
de Liberdade.
Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
unidade e com os
supervisores das
empresas
contratadas, com
o objetivo de dar
vazão e maior
agilidade à
execução das
demandas.
Após a
identificação da
demanda, por
meio de processo
cadastrado no SEI,
é realizado o
acompanhamento,
etapa por etapa,
para o fiel
cumprimento das
rotinas e
cronogramas das
solicitações de
serviços
referentes aos
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
Campus da
Liberdade.

 

(X) Meta

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Disponibilização de
veículo oficial, pela
Divisão de
Transportes, para
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3º

Realização de
vistorias e
levantamentos
nos locais de
prestação de
serviços
terceirizados.

Realizar vistorias
nos serviços
terceirizados em
execução no
Campus da
Liberdade em um
único turno
(manhã ou tarde).

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

locomoção mais
ágil / rápida.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus da
Liberdade, com o
objetivo de
vistoriar os
serviços em
execução.
Comunicação
constante com os
supervisores de
serviços
terceirizados.
Acompanhamento
do cronograma
das atividades
relacionadas à
prestação de
serviços
terceirizados.

 

4º

Realização de
vistorias e
levantamentos
acerca do estado
de funcionamento
e conservação
das edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus da
Liberdade.

Realizar vistorias
nas edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus d a
Liberdade em um
único turno
(manhã ou tarde)
.

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

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus da
Liberdade, com o
objetivo de
vistoriar o estado
de funcionamento
e conservação das
edificações,
instalações e
equipamentos.
Comunicação, aos
supervisores de
serviços
terceirizados,
quanto à
necessidade de
adoção de
providências para
manter o pleno
funcionamento
dos
equipamentos,
instalações e
edificações.

 

Realização e
condução de
reuniões com a Realizar, pelo

(X) Meta
atendida
no
prazo.

Utilização do
Google Meet,
plataforma que
possibilita a
realização de
reuniões por
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5º

reuniões com a
equipe de
servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na
unidade.

Realizar, pelo
menos, uma
reunião com a
equipe a cada 03
(três) semanas.

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

videoconferência.
Disponibilidade da
equipe de
servidores e
colaboradores
durante os
horários de
funcionamento da
instituição.

 

6º
 

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 02 (dois)
meses.

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

No período, o
servidor não fez
parte da Equipe de
Planejamento de
nenhuma
contratação.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que haja a instrução de
processos de
contratações nos quais o
servidor faça parte da
Equipe de Planejamento.

 
Documento assinado eletronicamente por JACKSON BATISTA FREITAS
VIDAL, CHEFE DE SERVIÇO, em 06/08/2021, às 12:02, 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 0316451 e o código CRC 3B510CE3.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316451
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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
04/2021 Unidade DIMOP/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Mário Ronney Costa da Silva / Lucas Daniel de Mont’alverne
Monteiro

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
A comunicação com o servidor foi mantida com frequência diária, sendo relatadas, à chefia
imediata, todas as dúvidas e dificuldades encontradas durante a execução das atividades de
gestão e fiscalização de contratos, bem como as relativas aos serviços executados/gerenciados
pela unidade.
Os prazos de execução das atividades respeitaram os constantes dos Contratos (nas
atividades de fiscalização), bem como os estipulados pela chefia imediata (nas demais
atividades).
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 06/08/2021, às 11:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 14:12,

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho CSO 0316452         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 21

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL JEFFERSON ALVES DE
MORAIS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 13/08/2021, às 10:23,
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 0316452 e o código CRC A409D76C.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316452
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 05/2021 Unidade: CSO/PROAD

Nome do servidor: Lucas Daniel de Mont’alverne Monteiro

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

Caso a meta não
tenha sido
cumprida,

descreva o que é
considerado, na
sua percepção,
para que a meta
seja alcançada.

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
gestão e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.

Elaborar os documentos
referentes à gestão e
acompanhamento de cada
contrato em até 45
(quarenta e cinco) minutos.

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos / Editais
e estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os prepostos
dos Contratos.
Constante
acompanhamento
das atualizações
dos normativos
que disciplinam as
atividades de
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gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.

Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 12
(doze) dias.

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

Utilização de
modelos de
artefatos de
outras
contratações já
realizadas,
incluindo no que
concerne ao
planejamento (ETP,
Mapa de Riscos,
Termo de
Referência e
demais anexos).
Antecipação
quanto à
necessidade de
formalização de
alterações
contratuais,
principalmente as
que envolvem
reajuste,
repactuação e
prorrogação dos
ajustes.
Constante
consulta às
atualizações de
instrumentos
coletivos de
trabalho.
Monitoramento
dos prazos de
vigência dos
contratos.

 

3º

Realização de
vistorias e
levantamentos
nos locais de
prestação de
serviços
terceirizados.

Realizar vistorias nos 03
(três) campi da UNILAB/CE
em um único turno (manhã
ou tarde).

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

Elaboração e
implementação de
cronograma de
visitas técnicas,
incluindo escalas
de revezamento.
Disponibilização de
veículo oficial, pela
Divisão de
Transportes, para
locomoção mais
ágil/rápida.
Realização de
visitas periódicas
(2x / semana) nos
campi da
UNILAB/CE, com o
objetivo de
acompanhar a
execução dos
serviços sob
responsabilidade
da coordenação.

 

(X) Meta

Constante
atualização dos
valores
executados a
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4º

Acompanhar e
controlar os
valores
executados nos
contratos
gerenciados pela
coordenação e
suas respectivas
sub-unidades

Realizar o controle dos
valores a cada 05 (cinco)
dias.

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

partir de consulta
às medições feitas
pela equipe de
fiscalização técnica
dos Contratos,
bem como aos
processos de
pagamento,
relacionados aos
processos de
contratação, no
âmbito do Sistema
Eletrônico de
Informações (SEI).

 

5º

Realização e
condução de
reuniões com
gerentes/chefes
de unidades
vinculadas à
coordenação e
com gestores e
fiscais de
contratos.

Realizar, pelo menos, uma
reunião com a equipe de
gestores, fiscais e gerentes
a cada 10 (dez) dias .

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

Utilização do
Google Meet,
plataforma que
possibilita a
realização de
reuniões por
videoconferência.
Realização de
reuniões
presenciais
esporádicas, junto
a servidores
vinculados às
prefeituras e
supervisores de
serviços
terceirizados.

 

6º

Atualização de
planilhas de
controle
financeiro de
contratos de
serviços
terceirizados.

Realizar, a cada 10 (dez)
dias, a atualização das
planilhas de controle
financeiro dos contratos
sob gestão da unidade.

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

Verificação
constante, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), das
atualizações
relativas à
tramitação dos
processos de
contratação no
que concerne às
etapas de
alterações
contratuais,
empenho e
encaminhamento,
para pagamento,
de Notas Fiscais /
Faturas.

 

7º
 

Elaboração de
documentos de
instrução, gestão
e informação
relacionados às
atividades,
processos e
procedimentos
utilizados /
desempenhados
pela coordenação
e/ou suas
respectivas
subunidades.

Realizar a elaboração de,
pelo menos, 01 (um)
documento normativo a
cada 02 (dois) meses

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

Durante o
trimestre, devido
ao grande número
de atividades
relacionadas à
gestão e
acompanhamento
de contratos, não
foi possível dar
continuidade à
elaboração de
documentos
normativos da
unidade.

Diminuição do
quantitativo e da
frequência das
atividades de
gestão e
acompanhamento
de contratos.

(X) Meta
atendida

Constante
acompanhamento
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8º

Análise e
encaminhamento
de processos
referentes a
solicitações /
disponibilizações
de terceirizados
administrativos.

Realizar a análise e
encaminhamento de
processos referentes a
solicitações/disponibilizações
de terceirizados
administrativos no prazo de
até 90 (noventa) minutos .

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

da página
SEI/CSO, de forma
a observar a
tramitação de
processos
referentes a
solicitações e/ou
disponibilizações
de terceirizados
administrativos.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 10:35,
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 0316462 e o código CRC 3B0C4EC4.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316462
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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 05/2021 Unidade PROAD

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
A comunicação com o servidor foi mantida com frequência semanal, sendo relatadas, à chefia
imediata, todas as dúvidas e dificuldades encontradas durante a execução das atividades
resultantes da gestão de contratos administrativos, dos serviços executados/gerenciados pela
unidade e de demandas da gestão superior e da PROAD.
Os prazos de execução das atividades respeitaram os constantes dos Contratos (nas
atividades de gestão e acompanhamento contratuais), bem como os estipulados pela chefia
imediata (nas demais atividades).

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 09/08/2021, às
13:23, 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 0316463 e o código CRC 61FDB07E.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316463
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade: SPAU/DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Lucas de Queiros Bonifácio

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

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

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.
 

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.
 

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

Acompanhamento,
constante dos
processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos/Editais e
estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os
supervisores dos
Contratos de
prestação de
serviços
terceirizados.
Constante
acompanhamento
das atualizações
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dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, para o
Campus das
Auroras.
 

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
âmbito do
Campus das
Auroras, em até
15 (quinze)
minutos.
 

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

Acompanhamento
periódico dos
processos
enviados, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), à Prefeitura
de Auroras.
Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
unidade e com os
supervisores das
empresas
contratadas, com
o objetivo de dar
vazão e maior
agilidade à
execução das
demandas.
Após a
identificação da
demanda, por
meio de processo
cadastrado no SEI,
é realizado o
acompanhamento,
etapa por etapa,
para o fiel
cumprimento das
rotinas e
cronogramas das
solicitações de
serviços
referentes aos
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
Campus das
Auroras.

 

Realização de
vistorias e
levantamentos

Realizar vistorias
nos serviços
terceirizados em
execução no

(X) Meta
atendida
no
prazo.

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Disponibilização de
veículo oficial, pela
Divisão de
Transportes, para
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3º

levantamentos
nos locais de
prestação de
serviços
terceirizados.
 

execução no
Campus das
Auroras em um
único turno
(manhã ou tarde)
.
 

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

locomoção mais
ágil/rápida.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus das
Auroras, com o
objetivo de
vistoriar os
serviços em
execução.
Comunicação
constante com os
supervisores de
serviços
terceirizados.

 

4º

Realização de
vistorias e
levantamentos
acerca do estado
de funcionamento
e conservação
das edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus das
Auroras.
 

Realizar vistorias
nas edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus das
Auroras em um
único turno
(manhã ou tarde)
.
 

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

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus das
Auroras, com o
objetivo de
vistoriar o estado
de funcionamento
e conservação das
edificações,
instalações e
equipamentos.
Comunicação, aos
supervisores de
serviços
terceirizados,
quanto à
necessidade de
adoção de
providências para
manter o pleno
funcionamento
dos
equipamentos,
instalações e
edificações.

 

5º

Análise e
liberação de
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus das
Auroras.
 

Analisar e liberar
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus das
Auroras, em até
45 (quarenta e
cinco) minutos.

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

Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
unidade.
Verificação das
solicitações no
SISGEF.
Verificação, no
sistema e junto à
equipe de
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 não
atendida. zeladoria, da

disponibilidade de
espaços para
atendimento às
solicitações.

6º

Emissão e envio
de Guias de
Recolhimento da
União relativas a
Contratos de
Concessão de
Uso de Espaços,
no Campus das
Auroras.
 

Emitir e enviar
GRU’s, às
Concessionárias,
até o penúltimo
dia útil de cada
mês .

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

Por motivo da
pandemia, os
serviços
relacionados a
concessão de uso
de espaços estão
suspensos, tendo
sido concedido
desconto de 100%
sobre os valores
referentes aos
aluguéis.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que os serviços sejam
retomados.

7º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.
 

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 02 (dois)
meses.
 

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

Durante o período,
o servidor fez
parte, como
representante
suplente, na
Equipe de
Planejamento da
Contratação de
serviços de
cantina, auxiliando
na coleta de
orçamentos e
elaboração da
Pesquisa de
Preços.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DE QUEIROS BONIFACIO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021, às 12:06, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316472 e o código CRC 67D7DC20.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316472
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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 06/2021 Unidade SPAU/DIMOP/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Tiago Sousa Freires

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
Foi mantida comunicação constante com o mesmo, tendo como finalidade a resolução de
demandas e o saneamento de dúvidas relativas às atividades de fiscalização dos contratos bem
como relativas aos serviços executados/gerenciados pela unidade.
As demandas de responsabilidade do servidor foram executadas dentro dos prazos
estabelecidos nos Contratos (nas atividades de fiscalização) e nos prazos estipulados pela
chefia imediata (nas demais atividades).
No aspecto disciplinar, o servidor é comprometido em realizar as atividades com capacidade de
iniciativa e responsabilidade.
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO SOUSA FREIRES, CHEFE
DE SERVIÇO, em 06/08/2021, às 12:24, 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
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verificador 0316473 e o código CRC DF830ED4.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316473
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade: DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Mário Ronney Costa 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:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

Caso a meta não
tenha sido

cumprida, descreva
o que é

considerado, na
sua percepção,
para que a meta
seja alcançada.

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
gestão,
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de

Elaborar os
documentos
referentes à
gestão,
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.

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

Foi realizado o
acompanhamento
contínuo das
atividades dos
contratos de
serviços, com
execução
tempestiva das
demandas de
relatórios e
elaboração de
expedientes
oficiais
(despachos,
ofícios), quando
necessário,
conforme a rotina
e o cronograma
dos contratos
gerenciados pela
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contratos de
serviços
terceirizados.

 
não
atendida.

gerenciados pela
unidade.
Constante
acompanhamento
das atualizações
dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Conferência de
documentações
trabalhistas,
sociais e
previdenciárias
dos
colaboradores
terceirizados.
 

Realizar a
conferência de
documentações
trabalhistas,
sociais e
previdenciárias
dos
colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada 10
(dez) dias
 

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

Foi realizada
análise, por
amostra, dos
documentos dos
colaboradores,
conforme os
registros das
obrigações
trabalhistas e
sociais
apresentados
pelas empresas
nas CPTS e nos
documentos
comprobatórios,
tais como
contracheques,
folhas de
pagamento,
folhas de ponto,
relatórios e guias
de recolhimento.
Realizada
comunicação
efetiva com as
empresas, com
retorno
satisfatório na
apresentação das
documentações
trabalhistas e
previdenciárias.

 

3º

Atualização de
planilhas de
controle
financeiro de
contratos de
serviços
terceirizados.
 
 

Realizar, a cada
10 (dez) dias, a
atualização das
planilhas
de controle
financeiro dos
contratos sob
gestão da
unidade.
 

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

Foi estabelecida a
rotina de controle
financeiro dos
contratos, com
registro e
observação das
despesas
geradas e o
monitoramento
do saldo de
empenho
apresentados nas
planilhas, de
acordo com as
notas de
empenho
inseridas nos
processos pela
Coordenação
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Financeira.

4º

Alimentação,
atualização e
controle de
planilhas de
faturamento com
base no fato
gerador.
 

Realizar a
alimentação,
atualização e
controle de
planilhas de
faturamento com
base no fato
gerador pelo
menos a cada 10
(dez) dias.
 

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

Foi realizado o
acompanhamento
das ocorrências
de fato gerador,
de acordo com as
comunicações e
registros
documentais dos
trabalhadores
enviados pelas
empresas
contratadas.

 

5º

Realização e
condução de
reuniões com a
equipe de
servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na
unidade.
 

Realizar, pelo
menos, uma
reunião com a
equipe a cada 03
(três) semanas.
 

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

Utilização
do Google Meet,
plataforma que
possibilita a
realização de
reuniões por
videoconferência.
Disponibilidade da
equipe de
servidores e
colaboradores
durante os
horários de
funcionamento da
instituição.

 

6º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.
 

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 03 (três)
semanas.
 

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

No período em
comento, o
servidor não
participou da
Equipe de
Planejamento de
nenhuma
contratação.

Para realização da
atividade e
cumprimento da
meta, é necessário
que haja a
instrução de
processos de
contratações nos
quais o servidor
faça parte da
Equipe de
Planejamento

7º
 

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
ramal telefônico
 

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de ramal
telefônico em até
20 (vinte)
minutos.

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

Prévio
conhecimento
quanto aos
procedimentos e
trâmites a serem
adotados no
âmbito dos
processos de
solicitação de
ramal telefônico.
Atualização
constante da
página inicial
(controle de
processos) do
SEI/DIMOP.

 

Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 06/08/2021, às 11:58, conforme horário oficial de
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL JEFFERSON ALVES DE
MORAIS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 13/08/2021, às 10:23,
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 0316486 e o código CRC 27D962D0.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316486
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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 07/2021 Unidade CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Lucas Daniel de Mont’alverne Monteiro

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
A comunicação com o servidor foi mantida com frequência diária, sendo relatadas, à chefia
imediata, todas as dúvidas e dificuldades encontradas durante a execução das atividades de
gestão e fiscalização de contratos administrativos, bem como relativas aos serviços
executados/gerenciados pela unidade.
Os prazos de execução das atividades respeitaram os constantes dos Contratos (nas
atividades de fiscalização), bem como os estipulados pela chefia imediata (nas demais
atividades).
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 12:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316487 e o código CRC 77A5F948.
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Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316487
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 08/2021 Unidade: SPPA/DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Rafael Holanda de 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:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

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

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos/Editais e
estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os
supervisores dos
Contratos de
prestação de
serviços
terceirizados.
Constante
acompanhamento
das atualizações

 

Relatório de Atividades CSO 0316496         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 40



dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, para o
Campus dos
Palmares.

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
âmbito do
Campus dos
Palmares, em até
15 (quinze)
minutos

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos
enviados, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), à Prefeitura
de Palmares.
Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
unidade e com os
supervisores das
empresas
contratadas, com
o objetivo de dar
vazão e maior
agilidade à
execução das
demandas.
Após a
identificação da
demanda, por
meio de processo
cadastrado no SEI,
é realizado o
acompanhamento,
etapa por etapa,
para o fiel
cumprimento das
rotinas e
cronogramas das
solicitações de
serviços
referentes aos
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
Campus dos
Palmares.

 

Realização de
vistorias e

Realizar vistorias
nos serviços

(X) Meta
atendida
no
prazo.

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus dos
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3º

vistorias e
levantamentos
nos locais de
prestação de
serviços
terceirizados.

nos serviços
terceirizados em
execução no
Campus dos
Palmares em um
único turno
(manhã ou tarde).

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

Palmares, com o
objetivo de
vistoriar os
serviços em
execução.
Comunicação
constante com os
supervisores de
serviços
terceirizados.
Acompanhamento
do cronograma
das atividades
relacionadas à
prestação de
serviços
terceirizados.

 

4º

Realização de
vistorias e
levantamentos
acerca do estado
de funcionamento
e conservação
das edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus dos
Palmares.

Realizar vistorias
nas edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus dos
Palmares em um
único turno
(manhã ou tarde).

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

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Disponibilização de
veículo oficial, pela
Divisão de
Transportes, para
locomoção mais
ágil/rápida.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus dos
Palmares, com o
objetivo de
vistoriar o estado
de funcionamento
e conservação das
edificações,
instalações e
equipamentos.
Comunicação, aos
supervisores de
serviços
terceirizados,
quanto à
necessidade de
adoção de
providências para
manter o pleno
funcionamento
dos
equipamentos,
instalações e
edificações.

 

5º

Análise e
liberação de
solicitações de
reserva de

Analisar e liberar
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no

( ) Meta
atendida
no
prazo.
( ) Meta
atendida

No período em
questão, não
identificou-se

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
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5º espaços de uso
comum, no
Campus dos
Palmares.

comum, no
Campus dos
Palmares, em até
45 (quarenta e
cinco) minutos.

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

solicitações de
reserva de espaço
no SISGEF.

que sejam realizadas
solicitações de reserva
de espaço no SISGEF.

6º

Realização e
condução de
reuniões com a
equipe de
servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na
unidade.

Realizar, pelo
menos, uma
reunião com a
equipe a cada 03
(três) semanas.

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

Utilização do
Google Meet,
plataforma que
possibilita a
realização de
reuniões por
videoconferência.
Disponibilidade da
equipe de
servidores e
colaboradores
durante os
horários de
funcionamento da
instituição.

 

7º
 

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 02 (dois)
meses .

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

Durante o período,
o servidor não
agiu diretamente
nos processos de
planejamento de
contratações nos
quais faz parte da
EPC, pelo fato de
ser representante
suplente.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessária a
ausência do servidor
titular da EPC.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL HOLANDA DE LIMA,
CHEFE DE SERVIÇO, em 06/08/2021, às 13:14, 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 0316496 e o código CRC EA853B1C.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316496
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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
08/2021 Unidade DIMOP/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Mário Ronney Costa da Silva / Lucas Daniel de Mont’alverne
Monteiro

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
A comunicação com o servidor foi mantida com frequência diária, sendo relatadas, à chefia
imediata, todas as dúvidas e dificuldades encontradas durante a execução das atividades de
gestão e fiscalização de contratos, bem como as relativas aos serviços executados/gerenciados
pela unidade.
Os prazos de execução das atividades respeitaram os constantes dos Contratos (nas
atividades de fiscalização), bem como os estipulados pela chefia imediata (nas demais
atividades).
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de fiscalização de contratos, de forma a dar uma
maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades, reduzindo,
assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 06/08/2021, às 11:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 14:48,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL JEFFERSON ALVES DE
MORAIS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 13/08/2021, às 10:23,
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 0316497 e o código CRC 8BFF4964.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316497
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade: SPLB/DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Rafaele da Silva Gomes 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:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

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

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.
 

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.

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

Acompanhamento,
constante dos
processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos/Editais e
estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os
supervisores dos
Contratos de
prestação de
serviços
terceirizados.
Constante
acompanhamento
das atualizações
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dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, para o
Campus da
Liberdade.
 

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
âmbito do
Campus da
Liberdade, em até
15 (quinze)
minutos.

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

Acompanhamento
periódico dos
processos
enviados, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), à Prefeitura
de Liberdade.
Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
unidade e com os
supervisores das
empresas
contratadas, com
o objetivo de dar
vazão e maior
agilidade à
execução das
demandas.
Após a
identificação da
demanda, por
meio de processo
cadastrado no SEI,
é realizado o
acompanhamento,
etapa por etapa,
para o fiel
cumprimento das
rotinas e
cronogramas das
solicitações de
serviços
referentes aos
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
Campus da
Liberdade.

 

3º

Análise e
liberação de
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus da
Liberdade.
 

Analisar e liberar
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus da
Liberdade, em até
45 (quarenta e
cinco) minutos.
 

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

A servidora não
utiliza,
normalmente, o
sistema SISGEF,
ficando tal
incumbência mais
a cargo dos
terceirizados da
unidade.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que a servidora se
aproprie da atividade,
utilizando o sistema de
reserva de espaços de
uso comum da
instituição.

Emissão e envio
( ) Meta Por motivo da
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4º

Emissão e envio
de Guias de
Recolhimento da
União relativas a
Contratos de
Concessão de
Uso de Espaços,
no Campus da
Liberdade.
 

Emitir e enviar
GRU’s, às
Concessionárias,
até o penúltimo
dia útil de cada
mês .
 

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

pandemia, os
serviços
relacionados a
concessão de uso
de espaços estão
suspensos, tendo
sido concedido
desconto de 100%
sobre os valores
referentes aos
aluguéis.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que os serviços sejam
retomados.

5º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.
 

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 02 (dois)
meses.
 

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

A servidora não
fez parte da
Equipe de
Planejamento de
nenhuma
contratação, no
período.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que haja a instrução de
processos de
contratação nos quais
a servidora faça parte da
Equipe de Planejamento.

 
Documento assinado eletronicamente por RAFAELE DA SILVA GOMES
FREITAS, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, em 06/08/2021, às 13:50, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316510 e o código CRC A095B9E0.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316510
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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 09/2021 Unidade SPLB/DIMOP/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Jackson Batista Freitas Vidal

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 realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
Foi mantida comunicação constante com a mesma, tendo como finalidade a resolução de
demandas e o saneamento de dúvidas relativas às atividades de fiscalização dos contratos bem
como relativas aos serviços executados/gerenciados pela unidade.
As demandas de responsabilidade da servidora foram executadas dentro dos prazos
estabelecidos nos Contratos (nas atividades de fiscalização) e nos prazos estipulados pela
chefia imediata (nas demais atividades).
No aspecto disciplinar, a servidora é comprometida em realizar as atividades com capacidade de
iniciativa e responsabilidade.
Com relação às reservas de espaços de uso comum, quando do aumento das demandas por
solicitações do tipo, acredita-se que será necessário o apoio da servidora nas atividades
relativas à analise e liberação das mesmas.
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de fiscalização de contratos, de forma a dar uma
maior segurança e conhecimento à servidora para a execução de suas atividades, reduzindo,
assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por JACKSON BATISTA FREITAS
VIDAL, CHEFE DE SERVIÇO, em 06/08/2021, às 12:03, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316511 e o código CRC 8C40E686.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316511
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade: SPAU/DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Tiago Sousa Freires

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

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

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos / Editais
e estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os
supervisores dos
Contratos de
prestação de
serviços
terceirizados.
Constante
acompanhamento
das atualizações
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dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, para o
Campus das
Auroras.

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
âmbito do
Campus das
Auroras, em até
15 (quinze)
minutos

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

Acompanhamento,
em tempo integral,
dos processos
enviados, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), à Prefeitura
de Auroras.
Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
unidade e com os
supervisores das
empresas
contratadas, com
o objetivo de dar
vazão e maior
agilidade à
execução das
demandas.
Após a
identificação da
demanda, por
meio de processo
cadastrado no SEI,
é realizado o
acompanhamento,
etapa por etapa,
para o fiel
cumprimento das
rotinas e
cronogramas das
solicitações de
serviços
referentes aos
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
Campus das
Auroras.

 

(X) Meta

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Disponibilização de
veículo oficial, pela
Divisão de
Transportes, para
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3º

Realização de
vistorias e
levantamentos
nos locais de
prestação de
serviços
terceirizados.

Realizar vistorias
nos serviços
terceirizados em
execução no
Campus das
Auroras em um
único turno
(manhã ou tarde).

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

locomoção mais
ágil / rápida.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus das
Auroras, com o
objetivo de
vistoriar os
serviços em
execução.
Comunicação
constante com os
supervisores de
serviços
terceirizados.
Acompanhamento
do cronograma
das atividades
relacionadas à
prestação de
serviços
terceirizados.

 

4º

Realização de
vistorias e
levantamentos
acerca do estado
de funcionamento
e conservação
das edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus das
Auroras.

Realizar vistorias
nas edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus das
Auroras em um
único turno
(manhã ou tarde)
.

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

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus das
Auroras, com o
objetivo de
vistoriar o estado
de funcionamento
e conservação das
edificações,
instalações e
equipamentos.
Comunicação, aos
supervisores de
serviços
terceirizados,
quanto à
necessidade de
adoção de
providências para
manter o pleno
funcionamento
dos
equipamentos,
instalações e
edificações.

 

Análise e Analisar e liberar
solicitações de

(X) Meta
atendida
no

Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
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5º

Análise e
liberação de
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus das
Auroras.

solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus das
Auroras, em até
45 (quarenta e
cinco) minutos.

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

unidade.
Verificação das
solicitações no
SISGEF.
Verificação, no
sistema e junto à
equipe de
zeladoria, da
disponibilidade de
espaços para
atendimento às
solicitações.

 

6º

Realização e
condução de
reuniões com a
equipe de
servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na
unidade.

Realizar, pelo
menos, uma
reunião com a
equipe a cada 03
(três) semanas.

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

Utilização do
Google Meet,
plataforma que
possibilita a
realização de
reuniões por
videoconferência.
Disponibilidade da
equipe de
servidores e
colaboradores
durante os
horários de
funcionamento da
instituição.

 

7º
 

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 02 (dois)
meses.

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

O servidor não fez
parte da Equipe de
Planejamento de
nenhuma
contratação, no
período.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que haja a instrução de
processos de
contratação nos quais o
servidor faça parte da
Equipe de Planejamento.

 
Documento assinado eletronicamente por TIAGO SOUSA FREIRES, CHEFE
DE SERVIÇO, em 06/08/2021, às 12:23, 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 0316520 e o código CRC D663D9AC.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316520
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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
10/2021 Unidade DIMOP/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Mário Ronney Costa da Silva / Lucas Daniel de Mont’alverne
Monteiro

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
A comunicação com o servidor foi mantida com frequência diária, sendo relatadas, à chefia
imediata, todas as dúvidas e dificuldades encontradas durante a execução das atividades de
gestão e fiscalização de contratos, bem como as relativas aos serviços executados/gerenciados
pela unidade.
Os prazos de execução das atividades respeitaram os constantes dos Contratos (nas
atividades de fiscalização), bem como os estipulados pela chefia imediata (nas demais
atividades).
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 06/08/2021, às 11:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 14:48,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL JEFFERSON ALVES DE
MORAIS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 13/08/2021, às 10:23,
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 0316522 e o código CRC 2B14B097.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316522
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)
Plano de Trabalho nº 11/2021 Unidade: SPPA/DIMOP/CSO/PROAD

Nome do servidor: Túlio Pinheiro Moura

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

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

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios,
ofícios, ordens de
serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
da execução de
contratos de
serviços
terceirizados.
 

Elaborar os
documentos
referentes à
fiscalização e
acompanhamento
de cada contrato
em até 90
(noventa)
minutos.
 

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

Acompanhamento,
constante dos
processos de
gestão e
fiscalização no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) e em e-mails.
Observação
quanto aos prazos
constantes dos
Contratos/Editais e
estipulados pela
chefia imediata,
conforme o caso.
Contato constante
com os
supervisores dos
Contratos de
prestação de
serviços
terceirizados.
Constante
acompanhamento
das atualizações
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dos normativos
que disciplinam as
atividades de
gestão e
fiscalização de
contratos.

2º

Recepção, análise
e
encaminhamento
de processos
relativos a
solicitações de
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, para o
Campus dos
Palmares.
 

Receber, analisar
e dar
encaminhamento
a cada solicitação
de serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
âmbito do
Campus dos
Palmares, em até
15 (quinze)
minutos.
 

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

Acompanhamento
periódico dos
processos
enviados, no
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI), à Prefeitura
de Palmares.
Manutenção de
contato constante
com a terceirizada
de apoio
administrativo em
exercício na
unidade e com os
supervisores das
empresas
contratadas, com
o objetivo de dar
vazão e maior
agilidade à
execução das
demandas.
Após a
identificação da
demanda, por
meio de processo
cadastrado no SEI,
é realizado o
acompanhamento,
etapa por etapa,
para o fiel
cumprimento das
rotinas e
cronogramas das
solicitações de
serviços
referentes aos
serviços de
manutenção,
limpeza,
jardinagem,
capatazia e
vigilância, no
Campus dos
Palmares.

 

Realização de
vistorias e
levantamentos

Realizar vistorias
nos serviços
terceirizados em

(X) Meta
atendida
no
prazo.

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Disponibilização de
veículo oficial, pela
Divisão de
Transportes, para
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3º

levantamentos
nos locais de
prestação de
serviços
terceirizados.
 

execução no
Campus dos
Palmares em um
único turno
(manhã ou tarde).
 

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

locomoção mais
ágil/rápida.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus dos
Palmares, com o
objetivo de
vistoriar os
serviços em
execução.
Comunicação
constante com os
supervisores de
serviços
terceirizados.

 

4º

Realização de
vistorias e
levantamentos
acerca do estado
de funcionamento
e conservação
das edificações,
instalações e
equipamentos
dos Palmares.
 

Realizar vistorias
nas edificações,
instalações e
equipamentos do
Campus dos
Palmares em um
único turno
(manhã ou tarde).
 

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

Elaboração e
implementação,
pela Coordenação
de Serviços
Operacionais, de
cronograma de
visitas, incluindo
escalas de
revezamento.
Realização de
visitas periódicas
(1x / semana) ao
Campus dos
Palmares, com o
objetivo de
vistoriar o estado
de funcionamento
e conservação das
edificações,
instalações e
equipamentos.
Comunicação, aos
supervisores de
serviços
terceirizados,
quanto à
necessidade de
adoção de
providências para
manter o pleno
funcionamento
dos
equipamentos,
instalações e
edificações.

 

5º

Análise e
liberação de
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus dos
Palmares.
 

Analisar e liberar
solicitações de
reserva de
espaços de uso
comum, no
Campus dos
Palmares, em até
45 (quarenta e
cinco) minutos

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

No período em
questão, não
identificou-se
solicitações de
reserva de espaço
no SISGEF.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que sejam realizadas
solicitações de reserva
de espaço no SISGEF.

Emissão e envio
(X) Meta
atendida

Acesso ao site do
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6º

Emissão e envio
de Guias de
Recolhimento da
União relativas a
Contratos de
Concessão de
Uso de Espaços,
no Campus dos
Palmares.
 

Emitir e enviar
GRU’s, às
Concessionárias,
até o penúltimo
dia útil de cada
mês.
 

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

Tesouro Nacional,
para emissão de
GRU’s.
Observação dos
prazos
estabelecidos para
pagamento da
dívida do ex-
concessionário Sr.
Domingos Sávio.

.

7º

Elaboração de
artefatos
referentes a
processos de
contratação de
serviços
terceirizados.
 

Elaborar a
totalidade de
artefatos de 01
(uma)
contratação em
até 02 (dois)
meses .
 

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

O servidor não fez
parte da Equipe de
Planejamento de
nenhuma
contratação, no
período.

Para realização da
atividade e cumprimento
da meta, é necessário
que haja a instrução de
processos de
contratação nos quais o
servidor faça parte da
Equipe de Planejamento.

 
Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA,
ENGENHEIRO ELETRICISTA, em 06/08/2021, às 13:49, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316532 e o código CRC 2BC5D00E.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316532
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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 11/2021 Unidade SPPA/DIMOP/CSO/PROAD

Nome da chefia imediata Rafael Holanda de Lima

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 servidor realizou as atividades de acordo com o plano de trabalho e metas propostas.
Foi mantida comunicação constante com o mesmo, tendo como finalidade a resolução de
demandas e o saneamento de dúvidas relativas às atividades de fiscalização dos contratos bem
como relativas aos serviços executados/gerenciados pela unidade.
As demandas de responsabilidade do servidor foram executadas dentro dos prazos
estabelecidos nos Contratos (nas atividades de fiscalização) e nos prazos estipulados pela
chefia imediata (nas demais atividades).
No aspecto disciplinar, o servidor é comprometido em realizar as atividades com capacidade de
iniciativa e responsabilidade.
Vale ressaltar que, não obstante o disposto acima, é imprescindível que seja disponibilizado, pela
instituição, curso de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos, de forma a dar
uma maior segurança e conhecimento ao servidor para a execução de suas atividades,
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrências de erros ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL HOLANDA DE LIMA,
CHEFE DE SERVIÇO, em 06/08/2021, às 12:58, 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
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verificador 0316533 e o código CRC C1FD17AD.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316533
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  28/2021 Unidade: Divisão de Contratos e Convênios 

Nome do servidor: Isabelle Barbosa Vasconcelos Campos

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
documentações
relativas à processos
destinados à
prorrogações
contratuais, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente;

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, emissão
das certidões da
empresa contratada,
e  encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis

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

Parecer
referencial  emitido
pela AGU
proporcionou
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

Analisar
documentações
relativas à processos
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2°

destinados à
assinatura de
contrato decorrente
de ata de registro de
preços, emitir
certidões da empresa
contratada,
preencher minuta de
contrato com os
dados da empresa,
bem como valores e
demais informações
repassadas pela
equipe de gestão do
contrato e
encaminhar para
dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente e
indicação de fiscais;

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, emissão
das certidões da
empresa contratada,
preenchimento de
minuta, e
encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis.

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

Adoção de listas
de verificação
proporcionaram
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

3°

Elaborar minutas de
contratos e atas de
registros de preços e
elaborar despacho
contendo as
alterações realizadas
nas minutas

Elaborar a minuta de
contrato/ata de
registro de preço e
fazer o
encaminhamento
necessário em até 4
dias úteis.

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

Análise cuidadosa
do termo de
referência para a
elaboração de
minuta
de  contrato e ata
de registro de
preço, entrando
em contato com o
setor de compras
e unidade
demandante na
ausência de
informações
importantes para a
elaboração de
contrato e ata de
registro de
preços, além de
fazer o
preenchimento de
formulário com as
alterações
realizadas nas
minutas.

 

4°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
repactuações
contratuais, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar despacho
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente;

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, emissão
das certidões da
empresa contratada,
e encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis.

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

Adoção de lista de
verificação
proporcionou
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à

 (x) Meta
atendida
no
prazo. Adoção de lista de
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5°

acréscimo/supressão,
emitir certidões da
empresa contratada e
encaminhar despacho
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente;

acréscimo/supressão,
emitir certidões da
empresa contratada e
encaminhar despacho
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente;

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

Adoção de lista de
verificação
proporcionou
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

6°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
acréscimo/supressão,
emitir certidões da
empresa contratada e
encaminhar despacho
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente;

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, emissão
das certidões da
empresa contratada,
e encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis.

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

Adoção de lista de
verificação
proporcionou
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

7°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à rescisão
contratual, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar
para autorização da
autoridade
competente;

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, emissão
das certidões da
empresa contratada,
e encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis.

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

Adoção de lista de
verificação
proporcionou
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

8°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
atualização de
dotação
orçamentária, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar
para autorização da
autoridade
competente;

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, emissão
das certidões da
empresa contratada,
e encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis.

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

Adoção de lista de
verificação
proporcionou
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

9°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados ao
cancelamentos de
atas de registro de
preços, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
autorização da
autoridade
competente;

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, emissão
das certidões da
empresa contratada,
e encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis.

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

Adoção de lista de
verificação
proporcionou
maior eficiência e
agilidade na análise
processual.

 

Promover a eficiência
( x )
Meta

Análise atenta da
conformidade do
processo,
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10°

Fazer Check-list para
encaminhamento de
processos para
análise da
Procuradoria Jurídica
e emitir certidões da
empresa contratada.

processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, elaboração
de check-list, emissão
das certidões da
empresa contratada, 
e encaminhamentos
necessários em até 4
dias úteis.

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

processo,
verificando o
cumprimento dos
elementos
necessários para
encaminhamento à
Procuradoria,
incluindo o
preenchimento
das lista de
verificação
da AGU.

 

11°

Fazer despachos de
encaminhamentos de
processos para
procedimentos
relativos à emissão de
empenho e emitir
certidões da empresa
contratada.

Promover a eficiência
processual   e
encaminhamentos
necessários em até 3
dias úteis.

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

Acompanhamento
constante dos
processos na área
de trabalho SEI, a
fim de dar maior
agilidade nos
encaminhamentos.

 

12°

Conferir/preencher as
informações,
referentes à dotações
orçamentárias,
constantes nos
termos aditivos,
apostilamentos,
contratos, e fazer a
liberação no SEI para
assinatura da
empresa.

Promover a eficiência
processual,
preenchendo
informações dos
termos de contratos,
aditivos e
apostilamentos, e 
fazendo os
procedimentos
necessários em até 3
dias úteis

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

Preenchimento
atento das
minutas com as
informações
necessárias, bem
como conferência
das demais
informações.

 

13°

Fazer despacho de
encaminhamento de
termos aditivos,
apostilamentos e
contratos para
assinatura do reitor e
emitir certidões da
empresa contratada;

Promover a eficiência
processual,   fazendo
os encaminhamentos
necessários em até 3
dias úteis.

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

Acompanhamento
constante dos
processos na área
de trabalho SEI, a
fim de dar maior
agilidade nos
encaminhamentos

 

14°

Proceder com a
publicação de termos
aditivos e contratos,
bem como a inserção
de apostilamentos e
empenhos  no
sistema Comprasnet
Contratos;

Publicar contratos e
aditivos no DOU,
inserir
apostilamentos,
empenhos e demais
documentações
relativas ao processo
de contratação no
Comprasnet
Contratos em até 4
dias úteis,
respeitando o prazo
legal, após a
assinatura do termo.

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

A maior adaptação
ao sistema
ocasionada pelo
seu uso contínuo,
proporcionou
o melhor
conhecimento de
suas ferramentas,
possibilitando o
cumprimento
desta meta.

 

Encaminhar e-mail e

( x) Meta
atendida
no
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15°

Informar aos
gestores por
despacho e por e-mail
sobre a assinatura
dos termos de
contratos, aditivos e
apostilamentos;

Encaminhar e-mail e
fazer despacho
informando a
finalização dos
procedimentos em
até 2 dias úteis, a
partir da data da
publicação.

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

Acompanhamento
constante dos
processos na área
de trabalho SEI, a
fim de dar maior
agilidade nos
encaminhamentos.

 

16°

Proceder com a
inserção dos
contratos, aditivos e
apostilamentos no
site da PROAD;

Inserir os contratos,
aditivos e apostilamentos
no site da PROAD em até
2 dias úteis, contados a
 partir da data da
publicação.

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

 A elaboração de
manual com as
orientações para
inclusão de
documentos no
site proporcionou
o cumprimento
desta meta.

 

17°

Inserir dados dos
contratos, aditivos e
apostilamentos no
sistema SIAFI WEB.

Inserir os contratos,
aditivos e
apostilamentos no
sistema SIAFI WEB,
em até 2 dias úteis,
contados a  partir da
data da publicação.

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

Acompanhamento
de processos no
SEI e
conhecimento da
operação a ser
realizada no
sistema SIAFI
WEB,
proporcionou o
cumprimento
desta meta.

 

18°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à sanções
contratuais/ata de
registro de preços  e
encaminhar ofícios de
defesa prévia.

Promover a eficiência
processual, através
da verificação da
conformidade do
processo, e
encaminhamentos
necessários em até
30 dias úteis,
contados a partir de
sua abertura, em
casos de processos
de sanção
decorrentes de
pregão, e 30 dias
úteis contados a
partir do
recebimento, em
casos de processos
advindos da equipe
de fiscalização.

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

 

A ausência de
contrato com os
Correios que teve
sua vigência
expirada em
23/11/2020
ocasionou o
atraso no
andamento de
alguns processos,
tendo em vista
que algumas
empresas não
confirmaram o
recebimento da
comunicação por
e-mail,
ocasionando
a paralisação dos
encaminhamentos,
tendo em vista
ausência de
contrato e
impossibilidade de
envio de nova
comunicação
através dos
Correios,  com
aviso de
recebimento.

A ausência de
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19°

Elaborar relatório de
análise de processos
de sanção para
encaminhamento
para a Procuradoria
jurídica

Elaborar relatório de
análise em até 30 dias
úteis, contados a
partir da data de
recebimento da
defesa prévia ou  30
dias a partir do prazo
final de recebimento
da defesa prévia.

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

 

contrato com os
Correios que teve
sua vigência
expirada em
23/11/2020
ocasionou o
atraso no
andamento de
alguns processos,
tendo em vista
que algumas
empresas não
confirmaram o
recebimento da
comunicação por
e-mail,
ocasionando
a paralisação dos
encaminhamentos,
tendo em vista
ausência de
contrato e
impossibilidade de
envio de nova
comunicação
através dos
Correios,  com
aviso de
recebimento.

20°

Encaminhar
processos de sanção
para decisão da
autoridade
competente

Promover a eficiência
processual,   fazendo
os encaminhamentos
necessários em até 3
dias úteis.

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

Acompanhamento
constante dos
processos na área
de trabalho SEI, a
fim de dar maior
agilidade nos
encaminhamentos.

 

21°
Fazer registro de
penalidades nos
sistemas CGU/PJ e
SICAF

Promover a eficiência
processual,   fazendo
os registros
necessários em até 4
dias úteis.

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

Acompanhamento
constante dos
processos na área
de trabalho SEI, a
fim de dar maior
agilidade nos
encaminhamentos.

 

22°

Atender às
solicitações de
informações por e -
mail /hangout

Responder aos
questionamentos
realizados em até 2
horas.

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

Atenção ao
hangout a fim de
atender as
demandas no
prazo estipulado.
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23°

Realizar a condução
de reuniões com a
equipe de servidores
e colaboradores
terceirizados em
exercício na unidade

Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe a cada 01
(um) mês.

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

Organização
do tempo e
levantamento
prévio das
informações a
serem a
discutidas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA
VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 06/08/2021, às
12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316884 e o código CRC 4C8BBB49.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316884
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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   28/2021 Unidade Divisão de Contratos e Convênios

Nome da chefia imediata Tiago Lucio Pereira Melo

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.
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Relatório de Atividades DCC - 0316884 condiz com ações internas de controle,
acompanhamento e medição desta coordenação

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 12:11, 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 0316973 e o código CRC BAA3F877.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316973

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho DCC 0316973         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 71

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


UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    26/2021 Unidade: Pró-Reitoria de
Administração (PROAD)

Nome do servidor: Francisca Amália Castelo Branco

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.
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1º

Analisar as
impugnações/pedidos
de esclarecimento ao
Edital e respondê-las
no que couber (quando
for o caso)

Responder as
impugnações e
pedidos de
esclarecimento
dentro do prazo
legal

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A verificação de que
os documentos que
compõem o processo
de
aquisição/contratação
observem os
requisitos legais
definidos na
legislação; bem como
envidar esforços, em
colaboração com
outros setores, para
que tais
questionamentos
sejam respondidos
dentro do prazo legal,
de forma a manter os
prazos do certame
originalmente fixados.

 

2º

Receber e analisar os
processos referentes a
solicitação de
participação da
UNILAB em IRPs de
outros Órgãos

Cumprir todos
os pré-requisitos
legais e os
estabelecidos
pelo Órgão
Gerenciador
durante o prazo
em que a IRP
está aberta

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  )
Meta não
atendida.*

 

* Não se aplica,
conforme
explicado a
seguir:

A maioria das
atividades
desempenhadas
pela Seção de
Elaboração de
Editais e Apoio
Administrativo
são geradas por
processos de
compras e
contratações de
bens e serviços
comuns,
processos estes
iniciados em
outras unidades.
Algumas das
atividades
descritas nesse
plano de
trabalho não
foram
demandadas
nesse período,
como foi o caso
da presente
atividade. Por
conta disso, a
opção de
resultado mais
aproximada
nessa situação
foi a de “meta
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foi a de “meta
não atendida”,
não por uma
ineficiência do
setor, mas tão
somente pela
inexistência de
demanda dessa
atividade no
período desse
plano de
trabalho.

3º

Realizar os
procedimentos
referentes à solicitação
de participação em IRP
de outras UASGs no
Comprasnet
(manifestação de
interesse e
confirmação de
participação)

Manifestar
interesse e
confirmar a
participação
dentro do prazo
estabelecido
pelo órgão
gerenciador

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  )
Meta não
atendida.*

 

* Não se aplica,
conforme
explicado a
seguir:

Como essa
atividade é
complementar a
atividade
anterior, a qual
não foi
demandada
nesse período,
segue-se então
a mesma
justificativa
indicada no item
anterior.

4º

Realizar
cadastro/publicação de
eventos de Licitação
(Suspensão,
Adiamento, Reabertura,
entre outros)

Dar publicidade
aos eventos que
ocorram na
licitação

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  )
Meta não
atendida.*

 

* Não se aplica,
conforme
explicado a
seguir:

Essa atividade
surge quando é
detectada
alguma
inconsistência
em um processo
já publicado;
quando a
resposta aos
pedidos de
impugnação ou
esclarecimento
não são
respondidos
temporalmente
ou quando os
mesmos são
providos.
Contudo,
nenhuma
dessas
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situações
ocorreu nesse
período e por
conta disso, a
opção de
resultado mais
aproximada
nessa situação
foi a de “meta
não atendida”.

5º

Analisar o parecer
jurídico, responder os
apontamentos
pertinentes ao Edital, e
fazer as devidas
alterações, quando for
o caso

Atualizar o Edital
com os devidos
atendimentos
/esclarecimentos
indicados pela
Procuradoria
Jurídica

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O parecer jurídico é
analisado
minuciosamente e
todas as observações
elencadas neste
documento são
atendidas e, quando
do contrário,
devidamente
justificadas no
processo.

 

6º

Realização de estudos,
atualização de
modelos, entre outras
demandas de
planejamento e
atualização legais
relacionadas as
atividades da Seção

Emitir relatório
e/ou ou parecer
sobre o estudo
solicitado

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Participação em
cursos de
capacitação, em
seminários, palestras,
workshops, entre
outras atividades de
transmissão de
conhecimentos e
saberes nas áreas
relacionadas a
atividade da seção.
Salienta-se que, a
capacitação
constante é uma
prática exigida pelas
auditorias e órgãos
de controle a todos os
servidores que
trabalham com as
compras públicas.

 

7º
Participar de reuniões
semanais da Divisão
de Licitação

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

Organização da
agenda semanal para
comparecer as
reuniões agendadas,
bem como realização
de pesquisas e
estudos, dependendo
do tema da reunião,
para que o resultado
da mesma seja mais
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não
atendida. produtivo.

8º
Realizar
cadastro/publicação do
Edital de Licitação

Publicação da
licitação no DOU

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Observação do
cumprimento de
alguns critérios dos
documentos que
compõem o edital,
observação da
validade da pesquisa
de preço,
agendamento da
licitação respeitando
os prazos legais, bem
como outros
elementos
observados através
de preenchimento
das listas de
verificação.

 

9º
Encaminhar processo
para Divisão de
Licitações com Check
List de Publicação

Publicar a
licitação dentro
do prazo
estipulado

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento dos
elementos
necessários para a
publicação da
licitação, incluindo o
preenchimento das
listas de verificação.

 

10
Enviar e-mail para
ASSECOM, solicitando
a publicação do Edital
no site institucional

Divulgação da
licitação no site
institucional na
mesma data em
que a licitação
foi publicada no
DOU

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento dos
elementos
necessários para a
publicação da
licitação, incluindo o
preenchimento das
listas de verificação.

 

Atendimento/orientaçãoSanar todas as
dúvidas que

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

Sempre estar logado
no e-mail institucional,
para acompanhar e
responder em tempo
hábil as solicitações
de orientação, tanto
por e-mail quanto por
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11
às Unidades
Demandantes
utilizando e-
mail/hangout

dúvidas que
estejam
relacionadas às
atividades do
setor

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

por e-mail quanto por
hangout. Em alguns
casos específicos, as
dúvidas podem
resultar em reuniões,
envolvendo ou não
servidores de outros
setores, para melhor
elucidação das
dúvidas.

 

12

Cadastrar e analisar a
Intenção de Registro de
Preços (IRP), no caso
de Sistema de Registro
de Preços

Cumprir, sem
falhas ou
extensões de
prazo, com a
fase de Intenção
de Registro de
Preços

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

São sempre tomadas
as seguintes ações
preventivas:

 - Informar, no campo
de observações da
IRP, os critérios
necessários para a
aceitação da
participação pelos
órgãos interessados.

- Manter contato por
e-mail, na fase de
aceitação, com os
participantes,
informando sobre os
prazos de aceite e
atualizando-os sobre
seu status no sistema
e sobre o
cumprimento ou não
dos critérios de
aceitação.

 

13

Solicitar, dos
participantes do
Registro de Preços, a
documentação
necessária para a
participação. Elaborar
despacho com
participantes,
juntamente com o envio
dos respectivos
documentos para
participação, se for o
caso

Cumprir com os
requisitos legais
para aceitação
de participantes
(caso haja), bem
como subsidiar
com a
consolidação do
Termo de
Referência

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

São sempre tomadas
as seguintes ações
preventivas:

 - Informar, no campo
de observações da
IRP, os critérios
necessários para a
aceitação da
participação pelos
órgãos interessados.

- Manter contato por
e-mail, na fase de
aceitação, com os
participantes,
informando sobre os
prazos de aceite e
atualizando-os sobre
seu status no sistema
e sobre o
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cumprimento ou não
dos critérios de
aceitação.

14

Receber e analisar os
processos referentes a
licitações, verificando a
necessidade, se for o
caso, de adequar o
Termo de Referência

Otimizar a
elaboração do
Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Análise do termo de
referência e outros
artefatos do
planejamento, quanto
aos elementos
essenciais para a
elaboração do Edital
e do cadastro da
licitação no Sistema
Compras
Governamentais, bem
como observar os
requisitos legais do
objeto definidos na
legislação.

 

15

Questionar a Unidade
Demandante sobre
aspectos técnicos
pertinentes que
constam na minuta de
Edital

Otimizar a
elaboração do
Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Questionar a Unidade
Demandante, por e-
mail, de forma clara e
objetiva, sobre
elementos de caráter
técnico que estão
presentes no Edital.
Devem-se elucidar as
dúvidas que venham
a surgir dessa
comunicação, por e-
mail ou por hangout,
marcando uma
reunião caso estas
persistam. Além
disso, realiza-se o
reforço do
questionamento
quando não se tem
um retorno em tempo
hábil, de forma a
evitar um atraso
desnecessário no
fluxo processual.

 

Elaborar o Edital e os
Otimizar a
elaboração do

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta

Análise do termo de
referência e outros
artefatos do
planejamento, quanto
aos elementos
essenciais para a
elaboração do Edital
e do cadastro da
licitação no Sistema
Compras
Governamentais;
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16
demais anexos, de
acordo com cada caso,
conforme as
legislações vigentes

Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Governamentais;

Observar os
requisitos legais do
objeto definidos na
legislação;

Revisão rigorosa do
Edital, tanto pelo
elaborador quando
pelo servidor que
ficará responsável
pela operação do
pregão.

 

17

Anexar a
documentação
pertinente ao processo
(portarias, delegação
de poderes,
certificados e
publicações do Edital)

Otimizar a
elaboração do
Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Manter determinados
documentos já
arquivados para fácil
anexação no
processo, bem como
alertar ao setor
responsável quanto a
necessidade de
expedição de novas
portarias dos
pregoeiros, quando
da proximidade de
encerramento das
vigentes.

 

18

Atualização da planilha
de controle interno de
Editais, agenda da
COLOG e outras
informações (quando
solicitado)

Alimentar banco
de dados
relativos ao
processo de
licitação

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A alimentação
dessas ferramentas
de controle são
tópicos da lista de
verificação de
publicação de editais,
reforçando a
importância do
preenchimento
dessas planilhas, que
inclusive servem de
informação base para
fiscalização, tanto
interna quanto
externa.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA AMALIA CASTELO
BRANCO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021, às 09:40,
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
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verificador 0316999 e o código CRC 556374ED.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0316999
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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     26/2021 Unidade Pró-Reitoria de Administração (PROAD)

Nome da chefia imediata Márcia Rejane Damasceno Dias

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 bom desenvolvimento das atividades desempenhadas nesse período resulta do empenho da
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servidora em realizar as atividades, na eficiência da comunicação interna, bem como o perfil
colaborativo de trabalho em equipe.

Todas as atividades que foram demandadas à Seção de Elaboração de Editais e Apoio
Administrativo durante o período desse plano de trabalho foram cumpridas dentro dos prazos
estabelecidos nos fluxos processuais e na legislação.

Reforça-se, que as atividades de prioridade 2, 3 e 4 não foram demandadas nesse período. Na
ausência de uma opção de resultado com o status “não se aplica”, o que seria mais apropriado,
assinalou-se a opção “meta não atendida”, por ser o termo que mais se aproxima de uma
atividade que não foi realizada. Os detalhes desse fato, em cada uma das atividades, estão
expostas na coluna “Caso a meta não tenha sido cumprida, descreva o que é considerado, na sua
percepção, para que a meta seja alcançada”.  

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REJANE DAMASCENO
DIAS, CHEFE SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO
ADMINISTRATIVO, em 06/08/2021, às 09:44, 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 0317027 e o código CRC E0DEACE0.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317027
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    35/2021 Unidade: Pró-reitoria de Administração
(Proad)

Nome do servidor: PAULO ROBERTO PINHEIRO SILVA JUNIOR

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.
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1
Conduzir licitações
atuando como
pregoeiro

Promover
eficiência e
cumprimento da
legislação

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento
dos prazos e
eficiência na
realização
das
atividades.

 

2
Participar como
equipe de apoio nos
pregões eletrônicos
do setor

Promover
eficiência e
cumprimento da
legislação

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento
dos prazos e
eficiência na
realização
das
atividades.

 

3

Promover a
integridade e
transparência das
informações nos
processos de
contratação

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta.

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento
da
legislação,
dos prazos e
eficiência na
realização
das
atividades.

 

4
Participar das
reuniões
promovidas no setor

Participar de
todas as
reuniões

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X ) Meta
não
atendida.

 

Devido à baixa
demandas, não houve
necessidade de se
fazer reunião no
período em que
estava trabalhando.

(  X ) Meta
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5

Monitorar o
andamento de
processos de
contratação que
estiverem na fase
externa

Buscar eficiência
e correta
condução
processual.

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento
da
legislação,
dos prazos e
eficiência na
realização
das
atividades.

 

6

Analisar
processos/situações
que ensejarem
dúvidas e se
manifestar

Elaborar
relatório em até
2 dias.

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Promoção
de
comunicação
com a
equipe.

 

7

Atender às
demandas de
análise de processo
de licitação no
âmbito do setor

2 dias após
recebimento

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Promoção
de
comunicação
com a
equipe.

 

8

Atividades relativas
ao grupo de trabalho
instituído pela
PORTARIA
REITORIA N.º 534,
2020

Desenvolver as
atividades
determinadas na
PORTARIA
REITORIA N.º
534, 2020, em
harmonia com as
atividades na
Divisão de
Licitações

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Presença
nas reuniões
e promoção
de
comunicação
com a
equipe do
GT.
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Documento assinado eletronicamente por VANESSA INGRID DA COSTA
CARDOSO, GERENTE, em 06/08/2021, às 14:37, 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 0317040 e o código CRC D3FCA3E2.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317040
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    34/2021 Unidade: Pró-Reitoria de
Administração (PROAD)

Nome do servidor: Márcia Rejane Damasceno Dias

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.
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1º

Analisar as
impugnações/pedidos
de esclarecimento ao
Edital e respondê-las
no que couber (quando
for o caso)

Responder as
impugnações e
pedidos de
esclarecimento
dentro do prazo
legal

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A verificação de que
os documentos que
compõem o processo
de
aquisição/contratação
observem os
requisitos legais
definidos na
legislação; bem como
envidar esforços, em
colaboração com
outros setores, para
que tais
questionamentos
sejam respondidos
dentro do prazo legal,
de forma a manter os
prazos do certame
originalmente fixados.

 

2º

Receber e analisar os
processos referentes a
solicitação de
participação da
UNILAB em IRPs de
outros Órgãos

Cumprir todos
os pré-requisitos
legais e os
estabelecidos
pelo Órgão
Gerenciador
durante o prazo
em que a IRP
está aberta

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  )
Meta não
atendida.*

 

* Não se aplica,
conforme
explicado a
seguir:

A maioria das
atividades
desempenhadas
pela Seção de
Elaboração de
Editais e Apoio
Administrativo
são geradas por
processos de
compras e
contratações de
bens e serviços
comuns,
processos estes
iniciados em
outras unidades.
Algumas das
atividades
descritas nesse
plano de
trabalho não
foram
demandadas
nesse período,
como foi o caso
da presente
atividade. Por
conta disso, a
opção de
resultado mais
aproximada
nessa situação
foi a de “meta
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foi a de “meta
não atendida”,
não por uma
ineficiência do
setor, mas tão
somente pela
inexistência de
demanda dessa
atividade no
período desse
plano de
trabalho.

3º

Realizar os
procedimentos
referentes à solicitação
de participação em IRP
de outras UASGs no
Comprasnet
(manifestação de
interesse e
confirmação de
participação)

Manifestar
interesse e
confirmar a
participação
dentro do prazo
estabelecido
pelo órgão
gerenciador

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  )
Meta não
atendida.*

 

* Não se aplica,
conforme
explicado a
seguir:

Como essa
atividade é
complementar a
atividade
anterior, a qual
não foi
demandada
nesse período,
segue-se então
a mesma
justificativa
indicada no item
anterior.

4º

Realizar
cadastro/publicação de
eventos de Licitação
(Suspensão,
Adiamento, Reabertura,
entre outros)

Dar publicidade
aos eventos que
ocorram na
licitação

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  )
Meta não
atendida.*

 

* Não se aplica,
conforme
explicado a
seguir:

Essa atividade
surge quando é
detectada
alguma
inconsistência
em um processo
já publicado;
quando a
resposta aos
pedidos de
impugnação ou
esclarecimento
não são
respondidos
temporalmente
ou quando os
mesmos são
providos.
Contudo,
nenhuma
dessas
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situações
ocorreu nesse
período e por
conta disso, a
opção de
resultado mais
aproximada
nessa situação
foi a de “meta
não atendida”.

5º

Analisar o parecer
jurídico, responder os
apontamentos
pertinentes ao Edital, e
fazer as devidas
alterações, quando for
o caso

Atualizar o Edital
com os devidos
atendimentos
/esclarecimentos
indicados pela
Procuradoria
Jurídica

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O parecer jurídico é
analisado
minuciosamente e
todas as observações
elencadas neste
documento são
atendidas e, quando
do contrário,
devidamente
justificadas no
processo.

 

6º

Realização de estudos,
atualização de
modelos, entre outras
demandas de
planejamento e
atualização legais
relacionadas as
atividades da Seção

Emitir relatório
e/ou ou parecer
sobre o estudo
solicitado

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Participação em
cursos de
capacitação, em
seminários, palestras,
workshops, entre
outras atividades de
transmissão de
conhecimentos e
saberes nas áreas
relacionadas a
atividade da seção.
Salienta-se que, a
capacitação
constante é uma
prática exigida pelas
auditorias e órgãos
de controle a todos os
servidores que
trabalham com as
compras públicas.

 

7º
Participar de reuniões
semanais da Divisão
de Licitação

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

Organização da
agenda semanal para
comparecer as
reuniões agendadas,
bem como realização
de pesquisas e
estudos, dependendo
do tema da reunião,
para que o resultado
da mesma seja mais
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não
atendida. produtivo.

8º
Realizar
cadastro/publicação do
Edital de Licitação

Publicação da
licitação no DOU

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Observação do
cumprimento de
alguns critérios dos
documentos que
compõem o edital,
observação da
validade da pesquisa
de preço,
agendamento da
licitação respeitando
os prazos legais, bem
como outros
elementos
observados através
de preenchimento
das listas de
verificação.

 

9º
Encaminhar processo
para Divisão de
Licitações com Check
List de Publicação

Publicar a
licitação dentro
do prazo
estipulado

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento dos
elementos
necessários para a
publicação da
licitação, incluindo o
preenchimento das
listas de verificação.

 

10
Enviar e-mail para
ASSECOM, solicitando
a publicação do Edital
no site institucional

Divulgação da
licitação no site
institucional na
mesma data em
que a licitação
foi publicada no
DOU

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento dos
elementos
necessários para a
publicação da
licitação, incluindo o
preenchimento das
listas de verificação.

 

Atendimento/orientaçãoSanar todas as
dúvidas que

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

Sempre estar logado
no e-mail institucional,
para acompanhar e
responder em tempo
hábil as solicitações
de orientação, tanto
por e-mail quanto por
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11
às Unidades
Demandantes
utilizando e-
mail/hangout

dúvidas que
estejam
relacionadas às
atividades do
setor

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

por e-mail quanto por
hangout. Em alguns
casos específicos, as
dúvidas podem
resultar em reuniões,
envolvendo ou não
servidores de outros
setores, para melhor
elucidação das
dúvidas.

 

12

Cadastrar e analisar a
Intenção de Registro de
Preços (IRP), no caso
de Sistema de Registro
de Preços

Cumprir, sem
falhas ou
extensões de
prazo, com a
fase de Intenção
de Registro de
Preços

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

São sempre tomadas
as seguintes ações
preventivas:

 - Informar, no campo
de observações da
IRP, os critérios
necessários para a
aceitação da
participação pelos
órgãos interessados.

- Manter contato por
e-mail, na fase de
aceitação, com os
participantes,
informando sobre os
prazos de aceite e
atualizando-os sobre
seu status no sistema
e sobre o
cumprimento ou não
dos critérios de
aceitação.

 

13

Solicitar, dos
participantes do
Registro de Preços, a
documentação
necessária para a
participação. Elaborar
despacho com
participantes,
juntamente com o envio
dos respectivos
documentos para
participação, se for o
caso

Cumprir com os
requisitos legais
para aceitação
de participantes
(caso haja), bem
como subsidiar
com a
consolidação do
Termo de
Referência

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

São sempre tomadas
as seguintes ações
preventivas:

 - Informar, no campo
de observações da
IRP, os critérios
necessários para a
aceitação da
participação pelos
órgãos interessados.

- Manter contato por
e-mail, na fase de
aceitação, com os
participantes,
informando sobre os
prazos de aceite e
atualizando-os sobre
seu status no sistema
e sobre o
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cumprimento ou não
dos critérios de
aceitação.

14

Receber e analisar os
processos referentes a
licitações, verificando a
necessidade, se for o
caso, de adequar o
Termo de Referência

Otimizar a
elaboração do
Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Análise do termo de
referência e outros
artefatos do
planejamento, quanto
aos elementos
essenciais para a
elaboração do Edital
e do cadastro da
licitação no Sistema
Compras
Governamentais, bem
como observar os
requisitos legais do
objeto definidos na
legislação.

 

15

Questionar a Unidade
Demandante sobre
aspectos técnicos
pertinentes que
constam na minuta de
Edital

Otimizar a
elaboração do
Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Questionar a Unidade
Demandante, por e-
mail, de forma clara e
objetiva, sobre
elementos de caráter
técnico que estão
presentes no Edital.
Devem-se elucidar as
dúvidas que venham
a surgir dessa
comunicação, por e-
mail ou por hangout,
marcando uma
reunião caso estas
persistam. Além
disso, realiza-se o
reforço do
questionamento
quando não se tem
um retorno em tempo
hábil, de forma a
evitar um atraso
desnecessário no
fluxo processual.

 

Elaborar o Edital e os
Otimizar a
elaboração do

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta

Análise do termo de
referência e outros
artefatos do
planejamento, quanto
aos elementos
essenciais para a
elaboração do Edital
e do cadastro da
licitação no Sistema
Compras
Governamentais;
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16
demais anexos, de
acordo com cada caso,
conforme as
legislações vigentes

Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Governamentais;

Observar os
requisitos legais do
objeto definidos na
legislação;

Revisão rigorosa do
Edital, tanto pelo
elaborador quando
pelo servidor que
ficará responsável
pela operação do
pregão.

 

17

Anexar a
documentação
pertinente ao processo
(portarias, delegação
de poderes,
certificados e
publicações do Edital)

Otimizar a
elaboração do
Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Manter determinados
documentos já
arquivados para fácil
anexação no
processo, bem como
alertar ao setor
responsável quanto a
necessidade de
expedição de novas
portarias dos
pregoeiros, quando
da proximidade de
encerramento das
vigentes.

 

18

Atualização da planilha
de controle interno de
Editais, agenda da
COLOG e outras
informações (quando
solicitado)

Alimentar banco
de dados
relativos ao
processo de
licitação

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A alimentação
dessas ferramentas
de controle são
tópicos da lista de
verificação de
publicação de editais,
reforçando a
importância do
preenchimento
dessas planilhas, que
inclusive servem de
informação base para
fiscalização, tanto
interna quanto
externa.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REJANE DAMASCENO
DIAS, CHEFE SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO
ADMINISTRATIVO, em 06/08/2021, às 09:52, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317042 e o código CRC 66CEF972.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317042
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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 16/2021
(maio a julho) Unidade Divisão de Execução Financeira / COFIN /

PROAD

Nome da chefia imediata Rafaela Gomes de Lima

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.
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As atividades desempenhadas pela servidora foram realizadas com bastante empenho,
dedicação, e proatividade, o que resultou no resultado positivo e no atingimento das metas. 

Além disso, destaca-se o acompanhamento e comunicação diária, bem como o trabalho
colaborativo em equipe. 

Os prazos de execução respeitaram a quantidade e prioridade dos processos, sempre
antecedido de boa comunicação entre a chefia e os membros da equipe. 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA GOMES DE LIMA,
CONTADOR, em 09/08/2021, às 09:44, 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 0317046 e o código CRC D7E64FD4.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317046
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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 17/2021
(maio a julho) Unidade Divisão de Execução Financeira / COFIN /

PROAD

Nome da chefia imediata Rafaela Gomes de Lima

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.
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As atividades desempenhadas pelo servidor foram condizentes com as necessidades do setor,
apesar de certa dificuldade apresentada devido a falta de experiência, e pouco tempo de
treinamento entre o início e a execução de sua atividades.  

Além disso, destaca-se o acompanhamento e comunicação diária, bem como o trabalho
colaborativo em equipe. 

Os prazos de execução respeitaram a quantidade e prioridade dos processos, sempre
antecedido de boa comunicação entre a chefia e os membros da equipe. 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA GOMES DE LIMA,
CONTADOR, em 09/08/2021, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317047 e o código CRC 20E35430.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317047
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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 21/2021
(maio a julho) Unidade Divisão de Execução Financeira / COFIN /

PROAD

Nome da chefia imediata Ana Regina Ratts Frazão

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.
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A servidora desempenhou um ótimo trabalho, a maioria das atividades atribuídas
foram realizadas dentro do prazo estabelecido, impactando positivamente no
desempenho geral do setor.

Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 11/08/2021, às 12:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317048 e o código CRC D34FCFAE.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317048
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 16/2021 (maio a julho) Unidade: Divisão de Execução Financeira /
COFIN / PROAD

Nome do servidor: Ana Carolina Felix Agra

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais
que direcionaram para o

resultado indicado

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

percepção, para que a
meta seja alcançada.

1º

Realizar o pagamento de
auxílios e bolsas | Efetivar a
execução financeira do
processo no SIAFI e inserir
formulário de pagamento no
SEI com os dados do
registro e seus
comprovantes.

1 dia útil, após a
liberação de
pagamento pela
chefia.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora do
prazo.

(   ) Meta não
atendida.

Autorização da chefia e
conclusão da atividade
de digitação e
importação das listas
dentro do prazo e sem
pendências.

 

2º

Realizar o pagamento de
diferentes empresas |
Consultar o SICAF e o
Simples Nacional antes de
efetivar a execução
financeira do processo no
SIAFI e inserir formulário de
pagamento no SEI com os

1 dia útil, após a
liberação de
pagamento pela
chefia, caso não
haja pendência de
declaração,
comprovantes ou
outros

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora do
prazo.

(   ) Meta não

Autorização da chefia e
ausência de pendências
no processo.
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dados do registro e seus
comprovantes.

outros
documentos.

(   ) Meta não
atendida.

3º

Digitar ou importar os
dados das listas nominais
referentes aos processos
de pagamento dos auxílios
e bolsas | Para digitar:
entrar no SIAFI, inserir os
dados e salvar as listas -
Para importar: Salvar
planilha, solicitar link à DTI,
realizar upload no sistema
de transferência de arquivos
e, no dia seguinte, acessar
o SIAFI para verificar se a
lista foi aceita, ou rejeitada
e se ocorreu pendências

Até 5 dias úteis.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora do
prazo.

(   ) Meta não
atendida.

Recebimento dos
processos com a
relação de beneficiários,
recebimento das
planilhas para
importação com
formatação adequada e
resposta rápida aos
despachos sobre
eventuais erros.

 

4º

Apropriar os valores das
solicitações de pagamento
dos auxílios e bolsas |
Conferir a documentação no
processo SEI, verificar se
há pendencias, lançar as
informações no SIAFI e
inserir formulário de
apropriação no processo
com os dados do registro.

2 dias úteis, caso
não haja
pendências.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora do
prazo.

(   ) Meta não
atendida.

Conformidade
processual, atendimento
por outras unidades dos
requisitos necessários
para encaminhamento
do processo.

 

5º

Apropriar os valores das
solicitações de pagamento
de diferentes empresas |
Conferir a documentação no
processo SEI, verificar se
há pendencias, lançar as
informações no SIAFI e
inserir formulário de
apropriação no processo
com os dados do registro.

2 dias úteis, caso
não haja
pendências

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora do
prazo.

(   ) Meta não
atendida.

Conformidade
processual, atendimento
por outras unidades dos
requisitos necessários
para encaminhamento
do processo.

 

6º

Regularização de ordens
bancárias canceladas
|Analisar as ordens
bancárias canceladas,
registrar os valores no
SIAFI, solicitar informações
corrigidas dos
beneficiários, via processo
SEI, digitar nova lista para
pagamento, realizar a
regularização do
pagamento no SIAFI e
inserir despacho no
processo SEI com as
informações necessárias.

Até o dia 10 do
mês subsequente
ao cancelamento,
caso o processo
SEI seja
respondido em
tempo hábil.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora do
prazo.

(   ) Meta não
atendida.

Acompanhamento das
ordens bancárias
canceladas no SIAFI e
recebimento dos
processos com as
informações bancárias
corrigidas para
regularização do
pagamento.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA FELIX AGRA,
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 09/08/2021, às 09:54, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317049 e o código CRC B8D2BAD1.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 17/2021 (maio a
julho) Unidade: Divisão de Execução

Financeira / COFIN / PROAD

Nome do servidor: Aluizio Marinho Rodrigues Neto

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.
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1°

Realização de
conferência do
processo e
pagamento de
auxílios/bolsas no
SIAFI; preenchimento
do formulário de
pagamento no SEI
com seus
comprovantes.

1 dia útil,
após a
liberação de
pagamento
pela chefia.

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Realização da
conferência
e do
pagamento
dentro do prazo
e sem
pendências.

 

2°

Realização de
conferência do
processo e
pagamento de
diferentes
empresas; Consultar
o SICAF e o Simples
Nacional antes de
efetivar a execução
financeira do
processo no SIAFI; e
preenchimento do
formulário de
pagamento no SEI
com seus
comprovantes.

1 dia útil,
após a
liberação de
pagamento
pela chefia,
caso não haja
pendências
nos
comprovantes
e
declarações.

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Realização da
conferência
e do
pagamento
dentro do prazo
e sem
pendências de
documentação
e comprovantes
necessários
para a
execução
financeira.

 

3º

Importação das listas
dos auxílios para
pagamento dos
auxílios via aplicativo
disponibilizado pela
DTI / Digitação das
listas de pagamento
por CPF /
Conferência das
listas importadas.

Até 5 dias
úteis.

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Recebimento
dos processos
de auxílios com
prazo
para solução de
pendências;
Respostas
rápidas para os
despachos
solicitando
confirmações
de informações
necessárias
para a
execução;
Recebimento
das planilhas
dentro do prazo;
e
disponibilização
do aplicativo
em tempo
hábil.  
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4°

Conferência do
processo e
apropriação de notas
fiscais e faturas no
Siafi Web.

1 dia útil,
após a
distribuição
dos
processos
recebidos no
setor pela
chefia entre
os servidores

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Realização da
conferência das
informações
necessárias em
tempo hábil.
Respostas
rápidas às
solicitações de
informações
pendentes ou
necessárias
para
prosseguimento
da atividade.

 

5°     
  

 

Consulta e
Regularização
de GRU no
Siafi web ou
SISGRU.

Até 3 dias úteis
da consulta

(   ) Meta
atendida
no prazo.

( x  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Devido ao grande volume
de trabalho prioritário e à
redução no quadro de
servidores da unidade, a
atividade foi atendida fora
do prazo estimado.

 

Reforço de pessoal
no setor;
necessidade de
maior controle sobre
as GRU's para
acompanhamento
em tempo hábil.

 

Documento assinado eletronicamente por ALUIZIO MARINHO RODRIGUES
NETO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 09/08/2021, às 11:40, 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 0317050 e o código CRC 89080790.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317050
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    29/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Administração
(PROAD)

Nome do servidor: JOSÉ CÉSAR DE SOUSA RODRIGUES

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.
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1
Propor
melhorias em
fluxos e
documentos

Promover
eficiência no
processo.

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  x ) Meta
não
atendida.

 

Execução da meta
interrompida
decorrente de
redistribuição de
servidor

2

Promover a
integridade e
transparência
das informações
nos processos
de contratação

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

 

Execução da meta
interrompida
decorrente de
redistribuição de
servidor

3
Mapear pontos
críticos e
gargalos

Buscar
eficiência
processual .

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

 

Execução da meta
interrompida
decorrente de
redistribuição de
servidor

4
Monitorar o
andamento de
processos de
contratação

Obedecer a
legislação
vigente

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

 

Execução da meta
interrompida
decorrente de
redistribuição de
servidor

(   ) Meta
atendida no
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5

Revisar
processos de
sanção
tramitados pela
DCC

Obedecer a
legislação
vigente

prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

 

Execução da meta
interrompida
decorrente de
redistribuição de
servidor

6
Analisar
processos
críticos e/ou
complexos

Obedecer a
legislação
vigente

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

 

Execução da meta
interrompida
decorrente de
redistribuição de
servidor

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 10:18, 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 0317059 e o código CRC E2261252.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317059
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 21/2021
(maio a julho) Unidade: DEFIN Divisão de Execução

Financeira / COFIN / PROAD

Nome do servidor: Rafaela Gomes de 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.
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1°

Alocação dos
processos
recebidos na
unidade, de
acordo com a
quantidade,
urgência e
prioridade, de
forma
proporcional aos
integrantes da
equipe.

Alocação no
mesmo dia útil
em que os
processos são
recebidos.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
constante dos
processos com
alocação concomitante
aos membros da
equipe. 

 

2°

Conferência dos
comunicas e
outras
mensagens via
SIAFI ou e-mail.

Conferir
diariamente o
teor das
mensagens via
SIAFI e por
email.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade realizada logo
no início das
atividades. 

 

3°

1 Apropriação
mensal da folha
de pagamento,
via SIAFI Web,
após o
recebimento do
processo pelo
setor de
Contabilidade. 2
Pagamento no
último dia útil do
mês, após o
recebimento do
recurso
financeiro.

 

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade já
desempenhada com
máxima prioridade e
em caráter de urgência.

 

4 º

Conferência e
apropriação, via
Siafi, dos
processos
relacionados a
auxílios e
bolsas.

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
dos processos
que chegam à
unidade, caso
não haja
pendências.

( x) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta

Atividade realizada com
a máxima prioridade e
urgência. 
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pendências.
não
atendida.

5 º

Pagamento via
SIAFI dos
processos
relacionados a
auxílios e
bolsas.

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
do recurso
financeiro,
caso não haja
pendências.

(  ) Meta
atendida
no prazo.

( x) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Impossibilidade devido
a necessidade de
conferência das listas
aliado a redução no
quadro de servidores
da unidade, bem como
a existência de um
maior volume de
atividades no final do
mês, a exemplo da
folha de pagamento, o
que também necessita
ser feita em caráter de
urgência.  

 

6 °

Importação das
listas, em
formato de
excel, com os
dados bancários
dos alunos
enviadas pela
PROPAE via e -
mail. O
procedimento é
feito através de
aplicativo
disponibilizado
pelo setor de T.I
., bem como do
Sistema de
Transferência de
arquivos do
Governo Federal
.

Em até 5 dias
úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Redução no número de
pendências existentes
no momento de
importação das listas.

 

7 º

Apropriação de
notas fiscais, via
SIAFI Web. O
processo é
conferido em
relação a
documentação,
classificação
contábil. Em
caso de
pendências, é
devolvido, de
forma imediata,
para o setor
competente.

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
dos processos
que chegam à
unidade, caso
não haja
pendências.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Melhor distribuição dos
processos entre os
membros da equipe,
considerando as
atividades executadas
de forma individual,
bem como um maior
acompanhamento e
controle na execução
das atividades. 
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8 º

Pagamento de
notas fiscais. É
realizada uma
nova
conferência dos
processos,
quanto a
documentação e
classificação
contábil e
inseridos
documentos
como SICAF e
Consulta ao
SIMPLES
NACIONAL. O
procedimento é
realizado via
Siafi Web, de
acordo com a
ordem de
priorização de
pagamentos
estabelecida
pela Portaria
Reitoria n° 396,
de 24 de
setembro de
2019.

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
do recurso
financeiro, e
autorização
pela
Coordenação
Financeira,
caso não haja
pendências.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Separação dos
processos no dia
anterior ao pagamento,
bem como distribuição
de acordo com a
prioridade e
complexidade dos
processos. 

 

9º

Controle de
Receitas e
Pagamento do
PASEP| 1
Consulta através
do SISGRU de
todas as
receitas que
entram na
Universidade via
GRU,
conciliando seus
saldos com os
saldos
constantes no
SIAFI, através
de planilhas em
excel . 2
Apuração da
Base de cálculo
utilizada para
pagamento do
PASEP.

1 Efetuar
controle
semanal das
receitas que
entram na
universidade. 2
Efetuar o
pagamento do
PASEP em
até 3 dias úteis
do vencimento.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

( x ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

1. Em relação ao
controle semanal de
entrada de receitas,
não está sendo possível
a realização,
devido principalmente,
a redução no quadro de
servidores do setor,
bem como a
coincidência com
semanas de grande
volume e prioridades
em relação a alguns
processos, a exemplo
da folha de pagamento
e
apropriação/pagamento
de auxílios/bolsas. O
pagamento do
pasep, porém, está
sendo feito dentro da
meta pretendida,
inclusive antes, dando
possibilidade de efetuar
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PASEP. os ajustes e controles
necessários,

10 º

Aprovação e
liberação de
recurso
financeiro para o
campus dos
Malês de acordo
com o pedido
de recurso
financeiro
realizado pela
UG, analisando -
se os prazos de
vencimento e
urgência nos
pedidos

Em até 1 dia
útil do
recebimento
do processo.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade não demanda
muito tempo, sendo
realizada de forma
prioritária após a
chegada dos processos
à unidade. 

 

11 º

Retificação de
GRU’s |
Realizada de
forma
concomitante ao
controle de
receitas.
Consiste na
correção dos
códigos de
receita ou outra
informação
incoerente no
momento de
efetuar o
pagamento da
GRU por parte
do contribuinte.

Consultar o
SISGRU
semanalmente,
a fim de
possibilitar
retificações
concomitantes
ao mês.

(  ) Meta
atendida
no prazo.

( x ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade não está
passível de realização,
devido, principalmente,
a redução no quadro de
servidores do setor,
bem como a
coincidência com
semanas de grande
volume e prioridades
em relação a alguns
processos, a exemplo
da folha de pagamento
e auxílios/bolsas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA GOMES DE LIMA,
CONTADOR, em 09/08/2021, às 09:52, 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 0317051 e o código CRC AB92BEFA.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317051
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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     29/2021 Unidade Pró-Reitoria de Administração (PROAD)

Nome da chefia imediata Tiago Lúcio Pereira Melo

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.

Portaria nº 314/2021 - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, publicada em DOU em 14/06/2021 

No 314 - Servidor(a): JOSE CESAR DE SOUSA RODRIGUES
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No 314 - Servidor(a): JOSE CESAR DE SOUSA RODRIGUES
Mat. SIAPE: 1567021
Cargo: Auditor
Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: IV
Padrão de Vencimento: 06
Código da vaga: 900700
Da: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Para: Universidade Federal do Ceará
Contrapartida
Servidor(a): cargo vago
Cargo: Auditor
Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: IV
Padrão de Vencimento: 16
Código da vaga: 0263975
Da: Universidade Federal do Ceará
Para: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Processo: 23282.004425/2021-15

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 10:22, 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 0317061 e o código CRC FD005305.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317061
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    27 /2021 Unidade: AACC/Colog

Nome do servidor: Francisco Iristenio Souza Cardoso

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.

Relatório de Atividades AACC 0317067         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 118



1º
integrante 
administrativo da 
contratação.

Assessorar os
demandantes
para adequada
construção da
documentação
correlata aos
processos de
contratação

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A designação
para composição
de integrante nas
equipes de
planejamento é
feita de forma
expressa e
considera a
distribuição das
competências e
carga de trabalho
dos servidores
envolvidos nesta
etapa.

 

2º

Atuar, quando 
solicitado, na 
orientação das 
unidades
demandantes 
processual, incluindo 
TR e pesquisa de 
mercado/preços.

Dirimir dúvidas 
acerca da fase
de 
planejamento de
contratações

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Tempo dedicado
na absorção de
informações
decorrentes de
novas legislações
e atualização no
campo de
conhecimento de
legislação já
existente.

 

3º

Receber processos
de 
contratação/aquisição
sob ação da
conformidade

conformidade e 
atendimento da 
legislação
vigente, bem
como solicitar 
correções 
necessárias.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O fluxo de
andamento dos
processos
encontra-se
definido
documentalmente
o que facilita a
correição quando
da ocorrência de
divergências,
além da utilização
de listas de
verificação
padronizadas.

 

4º

Contratações, bem 
às unidades 
demandantes as
ações de execução
conforme prazo
disposto no 
Calendário

Efetivar o 
Planejamento
das 
contratações no 
UNILAB.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

A definição do
fluxo de trabalho
e a distribuição
da carga de
trabalho entre os
servidores da
unidade facilitam
o
acompanhamento
e controle das
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não
atendida. planilhas.

5º
processos licitatórios
verificação, para 
processual;

prosseguimento 
adequado aos 
processos de 
contratação,

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O fluxo de
andamento dos
processos
encontra-se
definido
documentalmente
o que facilita o
entendimento do
caminho a ser
percorrido na
busca pela
consecução do
processo.

 

6º
Atualizar planilha de 
controle interno com 
e serviços comuns;

organizadas
para 
fins de controle/ 
consulta.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A definição do
fluxo de trabalho
e a distribuição
da carga de
trabalho entre os
servidores da
unidade facilitam
o
acompanhamento
e controle das
planilhas.

 

7º

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/
obediência aos
prazos estabelecidos
no 
Compras;

Levantar 
informações
para 
controle e 
aperfeiçoamento
do fluxo 
processual.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A definição do
fluxo de trabalho
e a distribuição
da carga de
trabalho entre os
servidores da
unidade facilitam
o atendimento
deste ponto.

 

8º

arquivos de
normativas, decretos
e 
demais legislações 
referentes a compras 
governamentais em 
âmbito federal.

fim de 
implementá-la 
atualização

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

A comunicação
constante e os
mecanismos de
divulgação deste
tipo de
informação
facilitam a
atualização na
busca pelos
normativos
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não
atendida. vigentes.

9º

Elaborar e atualizar 
documentos a serem 
interna dos processos
de aquisição/
contratação;

Obedecer a 
vigente.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Definições claras
quanto ao
objetivo que se
busca na
consecução
dessa tarefa.

 

10

Elaborar ações junto
a 
quanto a 
esclarecimentos de 
pontos inerentes aos 
controles,
documentos 
e registros desta 
divisão.

continuamente
contratação a
fim 
de aperfeiçoar
os 
realizados.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A definição dos
papeis dos
agentes
responsáveis
pelos processos
e procedimentos,
bem como a
designação
formalizada em
processo dos
agentes de
contratação nas
unidades
demandantes.

 

11

Realizar ações em 
sistemas
estruturantes 
quanto a dispensa de 
licitação, conforme o 
caso;

legislação 
matéria.

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  x ) Meta
não
atendida.

 

Não houve
demanda deste
tópico a este
servidor
especificamente.

12 Participar de reuniões
semanais da AACC.

trabalho e o fluxo
processual 
seção

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta

O fluxo de
trabalho possui
definição clara e
objetiva.
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não
atendida.

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 08:43, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO IRISTENIO SOUZA
CARDOSO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 09/08/2021, às 09:27,
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 0317067 e o código CRC 99A1D041.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317067
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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   
  27/2021 Unidade AACC

Nome da chefia imediata Rafaelle Oliveira Lima

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.
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Todas as atividades previstas foram atendidas pelo servidor prontamente, respeitados todos os
prazos necessários a eficiência e eficácia das atividades demandadas.

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 08:43, 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 0317078 e o código CRC 80BBAD1B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317078

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho AACC 0317078         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 124

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


UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  30  /2021 Unidade: AACC / COLOG

Nome do servidor: Lanna Moreira 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
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alcançada.

1°
Compor a Equipe de
Planejamento como
integrante administrativo
da contratação.

Assessorar os
demandantes
para adequada
construção da
documentação
correlata aos
processos de
contratação.

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Designação
como integrante
administrativo da
contratação realizada
de forma expressa.

 

2°

Atuar, quando
solicitado, na orientação
das unidades
demandantes quanto a
condução inicial da
instrução processual,
incluindo TR e pesquisa
de mercado/preços.

Dirimir dúvidas
acerca da fase
de planejamento
de contratações.

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Foram realizadas
reuniões com os
demandantes para fins
de orientação e
esclarecimento a
respeito da etapa de
planejamento e dos
documentos a serem
elaborados.

 

3°

Receber processos de
contratação/ a quisição
sob ação da
COLOG/PROAD para
análise da instrução
processual e emissão
de parecer de
coformidade.

Proceder a
verificação de
conformidade e
atendimento da
legislação
vigente, bem
como solicitar
correções
necessárias.

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Conforme fluxo
processual, foi realizado
a análise dos processos
e verificação da
conformidade.

 

4°

Cadastrar as
aquisições/contratações
referente ao Plano
Anual de Contratação
(PAC) no Sistema de
Planejamento e
Gerenciamento de
Contratações (SPGC).

Atendimento a
legislação que
rege a
elaboração do
Plano Anual de
Contratações.

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

As
aquisições/contratações
referentes ao Plano
Anual de Contratação
(PAC) no Sistema de
Planejamento e
Gerenciamento de
Contratações (SPGC),
foram cadastradas de
acordo com as
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não
atendida.

demandas previstas.

5°

Colaborar na
elaboração e
atualização do
Calendário de
Contratações, bem
como monitorar junto às
unidades demandantes
as ações de
execução conforme
prazo disposto no
Calendário.

Efetivar o
Planejamento
das contratações
no âmbito da
UNILAB.

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

De acordo com o
andamento dos
processos, o
Calendário foi sendo
atualizado. Houve o
acompanhamento e
controle das planilhas.

 

6°

Encaminhar processos
licitatórios com lista de
verificação, para
continuidade do fluxo
processual.

Dar
proseguimento
adequado aos
processos de
contratação,
conforme fluxo
institucional.

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Conforme fluxo
processual, foram
elaboradas Listas de
Verificação na etapa de
análise dos processos.

 

7°

Atualizar planilha de
controle interno com
aquisições/contratações
de bens e serviços
comuns.

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta.

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

As informações dos
processos foram
atualizadas na planilha
conforme o andamento
do fluxo.

 

8°

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/contratação
referentes ao último
exercício, inclusive no
que se refere à
obediência aos prazos
estabelecidos no
Calendário de

Levantar
informações
para controle e
aperfeiçoamento
do fluxo
processual.

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta

A definição do fluxo de
trabalho e a distribuição
da carga de trabalho
entre os servidores da
unidade facilitam o
atendimento desta
atividade.
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Compras.
(   ) Meta
não
atendida.

9°

Manter atualizados os
arquivos de instruções
normativas, decretos e
demais legislações
referentes a compras
governamentais em
âmbito federal.

Obedecer a
legislação que
rege a matéria a
fim de
implementá - la
sempre que
houver
atualização e
evitar retrabalho
na readequação
dos processos.

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Quando necessário
foram realizadas
atualizações nas
Minutas do setor a fim
de obedecer a
legislação vigente.

 

10°

Elaborar e atualizar
minutas dos
documentos a serem
utilizados na fase
interna dos processos
de aquisição/
contratação.

Obedecer a
legislação
vigente.

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Quando necessário
foram realizadas
atualizações nas
Minutas do setor a fim
de obedecer a
legislação vigente.

 

11°

Elaborar ações junto a
Agentes de
Contratações das áreas
demandantes quanto a
esclarecimentos de
pontos inerentes aos
controle, documentos e
registros desta divisão.

Capacitar
continuamente
os agentes de
contratação a fim
de aperfeiçoar
os processos
realizados.

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Quando necessário
foram realizadas
reuniões junto aos
demandantes para fins
de esclarecimento e
andamento dos
processos.

 

12° Participar de reuniões
semanais da AACC.

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção.

(  X )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

Semanalmente foram
marcadas reuniões para
deliberar sobre a rotina
e volume de trabalho.
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(   ) Meta
não
atendida.

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 08:46, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LANNA MOREIRA DA SILVA,
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 09/08/2021, às 09:02, 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 0317080 e o código CRC D90C0077.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317080
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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  30   /2021 Unidade AACC

Nome da chefia imediata Rafaelle Oliveira Lima

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.
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Todas as atividades previstas foram atendidas pelo servidor prontamente, respeitados todos os
prazos necessários a eficiência e eficácia das atividades demandadas.

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 08:47, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317083 e o código CRC 61DB8D3B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317083
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº   32/2021 Unidade: Divisão de Contratos e
Convênios 

Nome do servidor: Lourdes Mariana Pereira de Menezes

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.
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1º

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
prorrogações
contratuais, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
dotação orçamentária
e autorização da
autoridade
competente;

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamentos
necessários
em até 4 dias
úteis.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O Parecer
referencial
emitido pela AGU
agilizou os
procedimentos.
Além disso, a
prática na
realização desses
processos
resultou em maior
compreensão e
aprendizado dos
procedimentos,
reduzindo o
tempo necessário
para sua
execução.  

 

2º

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
assinatura de contrato
decorrente de ata de
registro de preços,
emitir certidões da
empresa contratada,
preencher minuta de
contrato com os
dados da empresa,
bem como valores e
demais informações
repassadas pela
equipe de gestão do
contrato e encaminhar
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente e
indicação de fiscais;

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

 

Elaborar minutas de
contratos e atas de

Elaborar a minuta
de contrato/ata de

(  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta

Apesar de
haver
demanda, não
houve, no
período,
atribuição
deste tipo de
atividade para
a
servidora. Por
conta disso, a
opção de
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3º
registros de preços e
elaborar despacho
contendo as
alterações realizadas
nas minutas.

registro de preço
e fazer o
encaminhamento
necessário em
até 4 dias úteis.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(x) Meta
não
atendida.

  
resultado mais
aproximada
nessa
situação foi a
de “meta não
atendida”, não
por uma
ineficiência
da servidora,
mas tão
somente por
não ter sido
atribuída a
referida
demanda.

4º

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
repactuações
contratuais, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar despacho
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente.

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

 

5º

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
acréscimo/supressão,
emitir certidões da
empresa contratada e
encaminhar despacho
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente;

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

 

6º

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
reajustes/revisões,
emitir certidões da
empresa contratada e

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da  
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encaminhar para
dotação orçamentária
e autorização da
autoridade
competente;

emissão das
certidões e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

7º

A utilização das listas
de verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem como
a prática recorrente
da realização desses
procedimentos
colaborou para maior
aprendizado dos
processos. 

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

 

8º

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
atualização de
dotação
orçamentária, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
autorização da
autoridade
competente;

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamen
tos necessários
em até 4 dias
úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

 

9º

A utilização das listas
de verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem como
a prática recorrente
da realização desses
procedimentos
colaborou para maior
aprendizado dos
processos. 

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamen
tos necessários
em até 4 dias
úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

 

Promover a
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10º

Fazer Check-list para
encaminhamento de
processos para
análise da
Procuradoria Jurídica
e emitir certidões da
empresa contratada.

eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
elaboração de
check-list,
emissão das
certidões da
empresa
contratada, e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A utilização das
listas de
verificação
contribuiu para a
agilidade do
processo, bem
como a prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos. 

 

11º

Fazer despachos de
encaminhamentos de
processos para
procedimentos
relativos à emissão
de empenho e emitir
certidões da empresa
contratada.

Promover a
eficiência
processual e
encaminhamentos
necessários em
até 3 dias úteis

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
frequente do
Sistema SEI.  

 

12º

Conferir/preencher as
informações,
referentes a dotações
orçamentárias,
constantes nos
termos aditivos,
apostilamentos,
contratos, e fazer a
liberação no SEI para
assinatura da
empresa.

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamentos
necessários 3
meses em até 4
dias úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
execução. 

 

13º

Proceder com a
publicação de termos
aditivos e contratos,
bem como a inserção
de apostilamentos e
empenhos e no
Sistema Comprasnet
Contratos; Informar
aos gestores por
despacho e por e-
mail sobre a

Promover
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo,
emissão das
certidões e
encaminhamentos

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

A prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
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assinatura dos termos
de contratos, aditivos
e apostilamentos.

necessários em
até 4 dias úteis.

não
atendida.

agilidade na sua
execução. 

14º

Proceder com a
publicação de termos
aditivos e contratos,
bem como a inserção
de apostilamentos e
empenhos e no
Sistema Comprasnet
Contratos; Informar
aos gestores por
despacho e por e mail
sobre a assinatura
dos termos de
contratos, aditivos e
apostilamentos.

Publicar contratos
e aditivos no
DOU, inserir
apostilamentos,
empenhos e
demais
documentações
relativas ao
processo de
contratação no
Comprasnet
Contratos em até
4 dias úteis, após
a assinatura do
termo, fazendo o
encaminhamen to
necessário aos
gestores.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
efetuação. 

 

15º

Informar aos gestores
por despacho e por e-
mail sobre a
assinatura dos termos
de contratos, aditivos
e apostilamentos.

2 dias a partir da
data da
publicação

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
efetuação. Além
disso, o
acompanhamento
frequente do
Sistema SEI a fim
de realizar
acompanhamento
dos processos. 

 

16º

Proceder com a
inserção de contratos,
aditivos e
apostilamentos
referidos termos no
site da PROAD;

2 dias a partir da
data da
publicação

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta

A prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
efetuação. Além
disso, o
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(   ) Meta
não
atendida.

acompanhamento
frequente do
Sistema SEI a fim
de realizar
acompanhamento
dos processos. 

17º
Inserir dados dos
contratos, aditivos e
apostilamentos no
sistema SIAFI WEB;

2 dias a partir da
data da
publicação

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
efetuação. Além
disso, o
acompanhamento
frequente do
Sistema SEI a fim
de realizar
acompanhamento
dos processos. 

 

18º

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à sanções
contratuais/ata de
registro de preços e
encaminhar ofícios de
defesa prévia.

Promover a
eficiência
processual, por
meio da
verificação da
conformidade do
processo, e
encaminhamentos
necessários em
até 30 dias.
Contados a partir
da abertura em
caso de
processos de
sanção
decorrentes de
pregão; e 30 dias
contados a partir
do recebimentos
em casos de
processos
advindos da
fiscalização.

(  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  x ) Meta
não
atendida.

 

A ausência de
contrato com os
Correios que teve
sua vigência
expirada em
23/11/2020
ocasionou o
atraso no
andamento de
alguns processos,
tendo em vista que
algumas
empresas não
confirmaram o
recebimento da
comunicação por
e-mail,
ocasionando
a paralisação dos
encaminhamentos,
tendo em vista
ausência de
contrato e
impossibilidade
de envio de nova
comunicação
através dos
Correios,  com
aviso de

Relatório de Atividades DCC 0317098         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 138



recebimento.

19º

Elaborar relatório de
análise de processos
de sanção para
encaminhamento
para a Procuradoria
jurídica.

Elaborar relatório
de análise em até
30 dias contados
a partir da data
do recebimento
da defesa prévia
ou 30 dias a partir
do prazo final de
defesa prévia.

(  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  x ) Meta
não
atendida.

 

A ausência de
contrato com os
Correios que teve
sua vigência
expirada em
23/11/2020
ocasionou o
atraso no
andamento de
alguns processos,
tendo em vista que
algumas
empresas não
confirmaram o
recebimento da
comunicação por
e-mail,
ocasionando
a paralisação dos
encaminhamentos,
tendo em vista
ausência de
contrato e
impossibilidade
de envio de nova
comunicação
através dos
Correios,  com
aviso de
recebimento.

20º

Encaminhar
processos de sanção
para decisão da
autoridade
competente.

Realizar atividade
em até 3 dias
úteis

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A prática
recorrente da
realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
efetuação. Além
disso, o
acompanhamento
frequente do
Sistema SEI a fim
de realizar
acompanhamento
dos processos. 

 

A prática
recorrente da
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21º
Fazer registro de
penalidades nos
sistemas CGU/PJ e
SICAF.

Realizar atividade
em até 4 dias
úteis

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

realização desses
procedimentos
colaborou para
maior
aprendizado dos
processos, o que
resultou em maior
agilidade na sua
efetuação. Além
disso, o
acompanhamento
frequente do
Sistema SEI a fim
de realizar
acompanhamento
dos processos. 

 

22º
Atendimento às
solicitações
de informações por e
- mail/hangout

em até 2 horas

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atenção ao
hangout a fim de
atender as
demandas no
prazo estipulado.

 

23º Reuniões relativas ao
setor

participar das
reuniões relativas
ao setor

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Participação em
todas as reuniões
em que fui
convidada ou
convocada. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LOURDES MARIANA PEREIRA DE
MENEZES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021, às 14:53,
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 0317098 e o código CRC E5B45087.
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Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317098
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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    32/2021 Unidade Divisão de Contratos e Convênios

Nome da chefia imediata Isabelle Barbosa Vasconcelos Campos

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.
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A servidora desempenha um ótimo trabalho, atendendo às expectativas diante das demandas
repassadas. As metas estabelecidas foram alcançadas, havendo uma boa e constante
comunicação.

Salientamos que dentre as atribuições de atividades do setor, apesar de haver demanda, não foi
atribuída à referida servidora, durante esse período, a  "elaboração de minuta de contratos e
atas", motivo pelo qual, na ausência de uma opção de resultado com o status “não se aplica”,
assinalou-se a opção “meta não atendida”, não por uma ineficiência da servidora, mas tão
somente por não ter sido atribuída à ela, a referida demanda.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA
VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 06/08/2021, às
14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317099 e o código CRC 53850564.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317099
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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     34/2021 Unidade Pró-reitoria de Administração (Proad)

Nome da chefia imediata Vanessa Ingrid da Costa Cardoso

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.

A servidora desempenha ótimo serviço, empreendendo esforços diante das demandas
repassadas a ela e à Seção de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo, a qual ela
gerencia, e sempre cumpridas antes ou dentro do prazo estabelecido. As metas estabelecidas

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho DILIC 0317105         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 144



gerencia, e sempre cumpridas antes ou dentro do prazo estabelecido. As metas estabelecidas
foram alcançadas e há uma boa e constante comunicação com a equipe.

 

Vale destacar que algumas demandas não apareceram neste período. Na ausência de uma
opção de resultado com o status “não se aplica”, o que seria mais apropriado, assinalou-se a
opção “meta não atendida”, por ser o termo que mais se aproxima de uma atividade que não foi
realizada. Os detalhes desse fato, em cada uma das atividades, estão expostas na coluna “Caso
a meta não tenha sido cumprida, descreva o que é considerado, na sua percepção, para que a
meta seja alcançada”.

 

 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA INGRID DA COSTA
CARDOSO, GERENTE, em 06/08/2021, às 10:56, 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 0317105 e o código CRC AF765357.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317105
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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    35 /2021 Unidade Pró-reitoria de Administração (Proad)

Nome da chefia imediata Vanessa Ingrid da Costa Cardoso

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.
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O servidor realizou as atividades a ele demandadas na Divisão de Licitações.

Vale salientar que no período em análise o servidor teve férias e parte da licença capacitação,
por tal motivo não realizou algumas atividades, porque estas não foram demandadas.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA INGRID DA COSTA
CARDOSO, GERENTE, em 06/08/2021, às 13:44, 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 0317108 e o código CRC 824136DA.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317108
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  15/2021 Unidade: DICON/COFIN/PROAD

Nome do servidor: ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ

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.

Elaboração da Folha de
Diminuir o
período de
elaboração

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta

Acompanhamento
constante dos
processos na
área de trabalho
SEI.
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1º Pagamento com base nos
relatórios enviados pela SGP.

elaboração
de 3 para

2 dias
úteis.

atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

SEI.

Celeridade na
execução dos
trabalhos e
soluções dos
problemas.

 

 

 

 

2º Conferência das Contas
Contábeis e Relatórios

Diminuir o
período de
verificação
e
elaboração
de 12 para
10 dias
úteis

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Monitorar
constantemente
as solicitações a
outros setores
para que as
mesmas fossem
atendidas com
maior brevidade.

Uso de planilhas
para melhor
análise dos
problemas
encontrados.

 

3º Conformidade Contábil

Diminuir o
período de
elaboração
de 5 para
4 dias
úteis.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Conferência das
contas realizadas
sem muitos
ajustes a serem
feitos.

 

4º Conformidade de Operadores

Diminuir o
período de
elaboração
de 3 para
2 dias
úteis.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Celeridade na
execução.

 

 

 

 

 

 

 

5º Cadastro de Usuários
(SIAFI/SIASG/COMPRASNET)

Diminuir o
período de
elaboração
de 3 para
2 dias

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

Celeridade na
execução.  
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úteis.
(   ) Meta
não
atendida.

6º

Relatórios:

Notas Explicativas,

Relatório de Gestão,

Relatório de Propósito Geral,

Demais Relatórios.

Diminuir o
período de
elaboração
de 30 para
25 dias
úteis.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Elaboração de
ferramentas para
o alcance das
metas,
antecipação nas
análises e
verificação nos
setores
envolvidos com
maior brevidade.

 

7º
Verificação da situação da
Universidade junto aos órgãos
de Controle (Federal,
Municipal e Estadual)

Diminuir o
período de
elaboração
de 30 para
25 dias
úteis

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Todas as
certidões
encontram-se em
dia, devido
à antecipação de
verificar o
vencimento das
mesmas e assim
buscar sua
regularização
junto aos órgãos
de controle.

 

8° Envio da DIRF (ANUAL)

Diminuir o
período de
elaboração
de 10 para
8 dias
úteis.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Celeridade na
execução  

  

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ,
GERENTE DE DIVISÃO, SUBSTITUTO(A), em 09/08/2021, às 15:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317142 e o código CRC BC1C8AE7.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317142
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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 
15/2021 Unidade DICON/COFIN/PROAD

Nome da chefia imediata ANA REGINA RATTS FRAZÃO

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.
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As atividades atribuídas à servidora foram realizadas dentro do prazo estabelecido,
alcançando os resultados pretendidos e impactando positivamente no desempenho
geral do setor.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 11/08/2021, às 09:49, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317143 e o código CRC 41E50B27.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317143
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 19/2021 Unidade:
Serviço de Classificação

Contábil
(SCCON/DICON/COFIN/PROAD)

Nome do servidor: Jaderlano de Lima Jardim

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.
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1º

Analisar os
processos
recebidos para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil e tributária,
observada a
legislação vigente.
Referente aos
processos que
apresentarem
vencimento

Reduzir o
tempo de
envio do
processo para
a DEFIN, de
05 para 04
dias úteis.
Identificar
possíveis
erros nos
processos,
para que
sejam
retificados o
mais rápido
possível.

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Essa meta foi
alcançada
principalmente
pela prioridade
dada a esse
tipo de
processo, pois
pode gerar
multas e juros
que podem
prejudicar a
administração. 

 

2°

Analisar os
processos
recebidos para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil. Referente
aos processos de
auxílios

Reduzir o
tempo de
envio do
processo para
a DEFIN, de
04 para 03
dias úteis.

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Processos
atendidos
dentro do prazo
para
pagamento.

 

3°

Cadastrar os
operadores do
SIAFI Operacional
e Tesouro
Gerencial,
efetuando
alterações de
senhas (quando
solicitado).

Reduzir o
tempo de
cadastramento
de 03 para 02
dias úteis.

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Meta atendida
dentro do prazo. 

Analisar os
processos
recebidos para

Reduzir o
tempo de
envio do (   ) Meta

Os processos
dessa categoria
podem conter
peculiaridades
tributárias e
entendimentos
que demandam
mais tempo de
análise e por
isso requerem
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4°

pagamento e
realizar a
classificação
contábil e tributária,
observada a
legislação vigente.
Referente aos
processos de
fornecimentos de
bens; prestação
de serviços de
terceirização;
construção civil e
demais serviços 

envio do
processo para
a DEFIN, de
12 para 10
dias úteis.
Identificar
possíveis
erros nos
processos,
para que
sejam
retificados o
mais rápido
possível.

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(  x ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

do servidor
aprofundamento
na legislação.
Além disso,
dúvidas,
alterações de
documentos e
ajustes
processuais
contribuem para
o prazo
ultrapassar o
planejado. A
maior parte
deles foi
atendida dentro
do prazo, mas
buscaremos
melhorar para
alcançar a
excelência.

 

 

 

 

 

 

5°

Auxiliar a Divisão
de Contabilidade
com a conciliação
do almoxarifado e
patrimônio através
de registros no
SIAFI.

Auxiliar nas
atividades da
Divisão de
Contabilidade,
como o
objetivo de
executar
outras funções
que, por sua
natureza, lhe
estejam afetas
ou lhe tenham
sido
atribuídas.

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Meta atendida
quando
solicitada.
Atividades de
apoio na Folha
de Pagamento,
RMA, RMB.

 

6°
Atuar como
substituto na
Conformidade de
Operadores.

Realizar o
registro no
SIAFI dos
operadores
uma vez por
mês.

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Meta atendida
dentro do prazo
estabelecido.

 

Subsidiar a
Buscar
atualizações

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

Dentro dos
meses em
análise houve
aprofundamento
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7°

Divisão de
Contabilidade
sobre alterações e
mudanças que
venha a ocorrer na
legislação ou no
SIAFI.

na legislação
tributária,
previdenciária
e civil que
possam
comprometer
as atividades
da divisão.

prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

aprofundamento
da legislação
dos impostos
Federais e
Municipais que
serão fonte
para futuros
manuais
produzidos pelo
setor.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JADERLANO DE LIMA JARDIM,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 09/08/2021, às 16:22, 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 0317145 e o código CRC 2EA362EA.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317145
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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 19/2021 Unidade (SCCON/DICON/COFIN/PROAD)

Nome da chefia imediata Francisco Antunes de Oliveira Junior

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.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho DICON 0317146         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 158



O servidor realizou as atividades que foram demandadas ao Serviço de Classificação
Contábil, atendendo às expectativas e alcançando em quase na sua totalidade as metas
estabelecidas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTUNES DE
OLIVEIRA JUNIOR, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 09/08/2021, às
19:02, 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 0317146 e o código CRC 549C6ABA.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317146

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho DICON 0317146         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 159

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


UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    18/2021 Unidade: Serviço de Classificação Contábil
(SCCON/DICON/COFIN/PROAD)

Nome do servidor: Francisco Antunes de Oliveira Junior

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.
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1º

Analisar os
processos
recebidos
para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil e
tributária,
observada a
legislação
vigente.

Reduzir o
tempo de
envio do
processo para
a DEFIN, de
05 para 04
dias úteis.
Identificar
possíveis
erros nos
processos,
para que
sejam
retificados o
mais rápido
possível.

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Tempo dedicado
na execução e
cumprimento das
referidas atividades,
proporcionando assim,
o alcance das metas e
objetivos de
forma eficiente.

 

2º

Analisar os
processos
recebidos
para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil.

Reduzir o
tempo de
envio do
processo para
a DEFIN, de
05 para 04
dias úteis.

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Celeridade na execução
e cumprimento das
referidas atividades,
proporcionando assim,
o alcance das metas e
objetivos de
forma eficiente.

 

3º

Analisar os
processos
recebidos
para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil
e tributária,
observada a
legislação
vigente .

Reduzir o
tempo de
envio do
processo
para a DEFIN,
de 12 para 10
dias úteis.
Identificar
possíveis
erros nos
processos,
para que
sejam
retificados o
mais rápido
possível

(   ) Meta
atendida
no prazo.

( X ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Foram alcançadas em
quase sua totalidade,
exceto em algumas
situações específicas,
em que por motivos e
critérios pertinentes à
legislação tributária ou
através de solicitação
de retificação ou
substituição de algum
documento junto a
unidade demandante,
por tais motivos não
foram cumpridas
conforme estabelecido
no plano através da
meta de desempenho.

 

Auxiliar a
Divisão de
Contabilidade
com a
conciliação

Auxiliar as
atividades da
Divisão de
Contabilidade,
como o

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta Foi realizada quando se
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4º

conciliação
do
almoxarifado
e patrimônio
através de
registros no
SIAFI.

 

objetivo de
executar
outras funções
que, por sua
natureza, lhe
estejam afetas
ou lhe tenham
sido atribuídas

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

fez necessário, sendo
prestado todo o suporte
necessário a Divisão de
Contabilidade.

 

5º

Subsidiar a
Divisão de
Contabilidade
sobre
alterações e
mudanças
que venha a
ocorrer na
legislação ou
no SIAFI.

Buscar
atualizações
na legislação
tributária,
previdenciária
e civil que
possam
comprometer
as atividades
da divisão .

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Mediante pesquisas e
procedimentos
realizados com intuito
de sanar
dúvidas pertinentes à
legislação tributária e
atualização das normas.

 

6º

Auxiliar a
Divisão de
Contabilidade
com a
Conformidade
Contábil
mensalmente.

Auxiliar à
Divisão de
Contabilidade
como
substituto no
processo de
conformidade
contábil, que
visa garantir a
veracidade e
a
confiabilidade
das
informações
nelas
dispostas.

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Foi realizada a
Conformidade Contábil
quando designado.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTUNES DE
OLIVEIRA JUNIOR, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 09/08/2021, às
15:13, 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 0317149 e o código CRC 658A5D68.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317149
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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  18/2021 Unidade Serviço de Classificação Contábil
(SCCON/DICON/COFIN/PROAD)

Nome da chefia imediata ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ

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.
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O servidor desempenhou um ótimo trabalho, atendendo às expectativas diante das demandas
repassadas.

A maioria das metas estabelecidas foram alcançadas, havendo uma boa e constante
comunicação com todos os setores dentro da Cofin e fora dela.

Documento assinado eletronicamente por ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ,
GERENTE DE DIVISÃO, SUBSTITUTO(A), em 09/08/2021, às 15:21,
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 0317150 e o código CRC 63C11803.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317150
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  22/2021 Unidade: Divisão de Contratos e
Convênios 

Nome do servidor: Anderson Lemos Galvão
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
documentações
relativas à processos
destinados à
prorrogações
contratuais, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
dotação orçamentária
e autorização da
autoridade
competente.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

A inclusão de
nova servidora,
em janeiro de
2021, e
o aumento da
experiência da
mesma na análise
de processos;
Criação e adoção
de Lista de
Verificação
baseada no no
Parecer
referencial 
emitido pela AGU;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento
da produtividade
e uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

Analisar Promover a eficiência ( x ) Criação e
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2°

documentações
relativas à processos
destinados à
assinatura de
contrato decorrente
de ata de registro de
preços, emitir
certidões da empresa
contratada,
preencher minuta de
contrato com os
dados da empresa,
bem como valores e
demais informações
repassadas pela
equipe de gestão do
contrato e
encaminhar para
dotação orçamentária
e autorização da
autoridade
competente e
indicação de fiscais.

processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

adoção de Lista
de Verificação
com documentos
padrões para
esse tipo de
procedimento;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

3°

Elaborar minutas de
contratos e atas de
registros de preços e
elaborar despacho
contendo as
alterações realizadas
nas minutas.

Promover a eficiência
processual, através da
elaboração das
documentações de 5 dias
úteis para 4 dias úteis.

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

Adoção de
modelos que
constam no site
da AGU;
Utilização de
formulário para
indicação de
alterações
realizadas nas
minutas;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

4°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
repactuações
contratuais, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar despacho
para dotação
orçamentária e
autorização da
autoridade
competente.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

Criação e
adoção de Lista
de Verificação
com documentos
padrões para
esse tipo de
procedimento;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

5°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
acréscimo/supressão,
emitir certidões da
empresa contratada e
encaminhar
despacho para
dotação orçamentária
e autorização da

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

Criação e
adoção de Lista
de Verificação
com documentos
padrões para
esse tipo de
procedimento;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da

 

Relatório de Atividades DCC 0317154         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 167



autoridade
competente.

atendida. aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

6°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
reajustes/revisões,
emitir certidões da
empresa contratada e
encaminhar para
dotação orçamentária
e autorização da
autoridade
competente.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

Criação e
adoção de Lista
de Verificação
com documentos
padrões para
esse tipo de
procedimento;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

7°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à rescisão
contratual, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
autorização da
autoridade
competente.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

Criação e
adoção de Lista
de Verificação
com documentos
padrões para
esse tipo de
procedimento;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

8°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados à
atualização de
dotação
orçamentária, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
autorização da
autoridade
competente.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

Criação e
adoção de Lista
de Verificação
com documentos
padrões para
esse tipo de
procedimento;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

9°

Analisar
documentações
relativas à processos
destinados ao
cancelamentos de
atas de registro de
preços, emitir
certidões da empresa
contratada e
encaminhar para
autorização
da autoridade
competente.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 4 dias úteis.

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

Criação e
adoção de Lista
de Verificação
com documentos
padrões para
esse tipo de
procedimento;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
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análise dos
processos.

10°

Fazer Check-list para
encaminhamento de
processos para a
Procuradoria Jurídica
e emitir certidões da
empresa contratada.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, elaboração de
check-list, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos
necessários.

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

Adoção da da
Lista de
Verificação da
AGU;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.
 

 

11°

Fazer despachos de
encaminhamentos de
processos para
procedimentos
relativos à emissão de
empenho e emitir
certidões da empresa
contratada.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 3 dias úteis.

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

O aumento da
equipe da DCC e
o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!.

 

12°

Conferir/preencher as
informações,
referentes à dotações
orçamentárias,
constantes nos
termos aditivos ,
apostilamentos,
contratos, e fazer a
liberação no SEI para
assinatura da
empresa.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 3 dias úteis.

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

O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

13°

Fazer despacho de
encaminhamento de
termos aditivos,
apostilamentos e
contratos para
assinatura do reitor e
emitir certidões da
empresa contratada.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, emissão das
certidões da empresa
contratada, e
encaminhamentos necessários
em 3 dias úteis.

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

O aumento da
equipe da DCC e
o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

14°

Proceder com a
publicação de termos
aditivos e contratos,
bem com a inserção
de apostilamentos e
empenhos no sistema
Comprasnet
Contratos; Informar
aos gestores por
despacho e por e-mail
sobre a

Realizar os procedimentos
necessários de inserção das
informações no sistema
Comprasnet Contratos em 4
dias úteis e respeitando o
limite legal para realização das
publicações.

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

O aumento da
equipe da DCC e
o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!;
Adaptação no
uso do Sistema
Comprasnet
Contratos;
O trabalho
remoto
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assinatura dos
termos de contratos,
aditivos e
apostilamentos.

não
atendida.

remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

15º

Informar aos
gestores por
despacho e por email
sobre a assinatura
dos termos de
contratos, aditivos e
apostilamentos, atas
e notas de empenho.

Realizar os procedimentos
necessários para informar aos
gestores sobre assinatura
e/ou publicação do
instrumento contratual em 2
dias úteis.

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

O aumento da
equipe da DCC e
o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

16º

Proceder com a
inserção de termo
aditivos,
apostilamentos
contratos, notas de
empenho e atas no
site da PROAD.

Realizar os procedimentos
necessários de inserção das
informações no site da PROAD
em 2 dias úteis.

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

O aumento da
equipe da DCC e
o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

17º

Inserir dados dos
contratos, aditivos e
apostilamentos no
sistema SIAFI WEB.

Realizar os procedimentos
necessários de inserção das
informações no sistema SIAFI
WEB em 2 dias úteis.

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

O aumento da
equipe da DCC e
o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!;
Adaptação no
uso do Sistema
SIAFI WEB;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

Analisar
documentações
relativas a processos
destinados à sanções
contratuais/ata de
registro de preços
e encaminhar ofícios
de defesa prévia.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, e
encaminhamentos necessários
em 30 dias úteis.

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

 Importante
ressaltar que a
analise da
documentação, a
elaboração do
ofício de
notificação e o e-
mail de envio da
notificação são
executados dentro
do praz
estabelecidos.
Porém, nos caso
em que não há
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18°

confirmação do
recebimento do e-
mail, a ausência de
contrato com os
Correios, que teve
sua vigência
expirada em
23/11/2020,
ocasionou o
atraso no
andamento de
alguns processos.
Nesses casos,
houve uma
paralisação desses
processos, tendo
em vista a
impossibilidade de
envio de nova
comunicação
através dos
correios com aviso
de recebimento.

19°

Elaborar relatório de
análise de processos
de sanção para
encaminhamento
para a Procuradoria
jurídica.

Elaborar relatório de análise de
processo de sanção de forma
clara e eficiente no período de
30 dias úteis.

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

 A ausência de
contrato com os
Correios que teve
sua vigência
expirada em
23/11/2020
ocasionou o
atraso no
andamento de
alguns processos,
tendo em vista
que algumas
empresas não
confirmaram o
recebimento da
comunicação por
e-mail,
ocasionando a
paralisação dos
encaminhamentos,
tendo em vista
ausência de
contrato e
impossibilidade de
envio de nova
comunicação
através dos
Correios, com
aviso de
recebimento.

20°

Encaminhar
processos de sanção
para decisão da
autoridade
competente.

Promover a eficiência
processual, através da
verificação da conformidade
do processo, e
encaminhamentos necessários
em 3 dias úteis.

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

O aumento da
equipe da DCC e
o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

Fazer registro de
penalidades nos

Promover a eficiência
processual, através da

( x )
Meta

O aumento da
equipe da DCC e  
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21º

sistemas CGU/PJ e
SICAF.

verificação da conformidade
do processo, e
encaminhamentos necessários
em 3 dias úteis.

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

o constante
acompanhamento
do Sistema Sei!;
O trabalho
remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

22°

Atender às
solicitações de
informações por e -
mail /hangout

Sanar dúvidas e esclarecer
informações de forma didática
e eficiente em 2 horas.

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

Atenção ao
hangout a fim de
atender as
demandas no
prazo estipulado.

 

23º

Elaboração de
planilhas e tabelas
internas para
gerenciamento dos
contratos, aditivos,
apostilamentos, atas,
notas de empenho,
sanções e outras
necessidades da DCC

Promover tabelas e planilhas
de fácil acesso e fácil
visualização para que a Equipe
da DCC possa gerir de modo
eficiente os instrumentos
contratuais e fornecer
informações rápidas quando
necessário.

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

Foi verificado
que atuais
planilhas estão
atendendo as
necessidades do
setor para
controle e
gerenciamento
dos contratos e
atas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON LEMOS GALVÃO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021, às 16:48, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317154 e o código CRC 2A70DEA9.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317154
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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
22/2021 Unidade Divisão de Contratos e Convênios

Nome da chefia imediata Isabelle Barbosa Vasconcelos Campos
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 servidor desempenha um ótimo trabalho, atendendo às expectativas diante das demandas repassadas, dentro do prazo estabelecido, e
alcançando os resultados pretendidos.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA
VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 06/08/2021, às
16:07, 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 0317157 e o código CRC 5FD5EBB7.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317157
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade: SEACOFIN/COFIN/PROAD

Nome do servidor: Rebeca Natália Salcedo Coutinho

rebeOrientações:

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.

Análise processual
e emissão de
empenho no
sistema financeiro
(SIAFI) ou
Comprasnet
referentes aos
contratos
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1º

vigentes; folha de
pagamento de
pessoal; ajudas de
custo, bolsas e
auxílios
estudantis; diárias
e demais
solicitações de
serviços ou
aquisições.
Quando for o
caso, realizar o
cadastro da
dispensa ou
inexigibilidade de
licitação no
Comprasnet para
emissão do
empenho;

Analisar a
documentação
e emitir o
empenho em
até 03 (três)
dias.

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

Conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades
dos requisitos
necessários para
emissão do
empenho.

 

2º

Recebimento,
verificação,
preenchimento de
planilha de
controle e
elaboração de
despacho
referente ao
encaminhamento
de faturas, notas
fiscais e folhas de
pagamento à
Divisão de
Contabilidade;

Realizar a
atividade em
até 03 (três)
horas.

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

Conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades
dos requisitos
necessários para
encaminhamento
do processo.

 

3º

Conferência e
inserção da nota
de empenho
emitida no
respectivo
processo,
providenciando as
assinaturas do
Gestor Financeiro
e Ordenador de
Despesa.

Realizar a
atividade em
até 02 (dois)
dias.

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

Disponibilidade
do Gestor
Financeiro e
Ordenador de
Despesa para
assinatura digital
do empenho.

 

4º

Análise e
elaboração de
despachos em
processos
relacionados à
Coordenação
Financeira;

Realizar a
atividade em
até 04
(quatro)
horas.

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

Ordem de
prioridade e
mínima
interferência de
variáveis
condicionantes.

 

5º

Acompanhamento
dos processos de
pagamentos, bem
como dos saldos
dos empenhos de
contratos
vigentes, bolsas e
auxílios
estudantis,

Realizar a
conferência
dos valores
constantes
nas planilhas
com os
valores do
sistema
financeiro a

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

Ordem de
prioridade e
mínima
interferência de
variáveis
condicionantes.

 

Relatório de Atividades COFIN 0317161         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 175



através de
planilhas
eletrônicas.

financeiro a
cada 05
(cinco) dias.

não
atendida.

6º

Atendimento às
solicitações de
informações por
e-mail / hangout
institucional e
desenvolvimento
de outras
atribuições afins.

Realizar o
atendimento
em até 02
(dois) dias.

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

Disponibilidade
de informações
por outros
setores que
condicionem a
resposta.

 

 

Documento assinado eletronicamente por REBECA NATÁLIA SALCEDO
COUTINHO, ADMINISTRADOR(A), em 06/08/2021, às 14:53, 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 0317161 e o código CRC F3369B20.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317161
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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 13/2021 Unidade SEACOFIN/COFIN/PROAD

Nome da chefia imediata Ana Regina Ratts Frazão

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.
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As atividades atribuídas à servidora foram realizadas dentro do prazo estabelecido,
alcançando os resultados pretendidos e impactando positivamente no desempenho
geral do setor.

Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 11/08/2021, às 09:22, 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 0317163 e o código CRC 4FB19BA8.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317163
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 14/2021 Unidade: SEACOFIN/COFIN/PROAD

Nome do servidor: Sara Ferreira de Souza

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.

Reduzir o
(x) Meta
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1º

Realização da
conformidade de
registro de
gestão no
sistema
financeiro
(SIAFI)

Reduzir o
tempo de
análise da
documentação
que
geralmente
ocorre em 03
(três) dias
para 02 (dois)
dias.

atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atenção para cumprir
a rotina operacional
dentro do prazo.

 

2º

Realização da
conferência nos
processos de
pagamento e
emissão
despacho
referente a
conclusão da
conformidade de
registro de
gestão.

Reduzir o
tempo dessa
atividade que
geralmente
ocorre em 07
(sete) dias
para 06 (seis)
dias.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atendimento por
outras unidades das
retificações/alterações
solicitadas.

 

3º

Análise
processual e
emissão de
empenho no
sistema
financeiro
(SIAFI)
referentes:
ajudas de custo,
bolsas e auxílios
estudantis;
diárias,
providenciando
o cadastro no
sistema SCDP.

Analisar a
documentação
e emitir o
empenho em
até 03 (três)
dias.

( x) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades dos
requisitos necessários
para emissão do
empenho.

 

4º

Recebimento,
verificação,
preenchimento
de planilha de
controle e
elaboração de
despacho
referente ao
encaminhamento
de faturas, notas
fiscais e folhas
de pagamento à
Divisão de
Contabilidade.

Realizar a
atividade em
até 03 (três)
horas.

(x) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades dos
requisitos necessários
para encaminhamento
do processo.
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5º

Conferência e
inserção da nota
de empenho
emitida no
respectivo
processo,
providenciando
as assinaturas
do Gestor
Financeiro e
Ordenador de
Despesa.

Reduzir o
tempo da
atividade que
geralmente
ocorre em 03
(três) dias
para 02 (dois)
dias.

(X) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Disponibilidade do
Gestor Financeiro e
Ordenador de
Despesa para
assinatura digital do
empenho.

 

6º

Atendimento às
solicitações de
informações por
e - mail/hangout
institucional e
desenvolvimento
de outras
atribuições afins.

Realizar o
atendimento
em até 02
(dois) dias.

(x) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Disponibilidade de
informações por
outros setores.

 

 

Documento assinado eletronicamente por SARA FERREIRA DE SOUZA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021, às 13:42, 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 0317165 e o código CRC 14F5975B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317165
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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 14/2021 Unidade SEACOFIN/COFIN/PROAD

Nome da chefia imediata Rebeca Natália Salcedo Coutinho

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.
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As atividades atribuídas à servidora foram realizadas dentro do prazo estabelecido, alcançando
os resultados pretendidos e impactando positivamente no desempenho geral do setor.

Documento assinado eletronicamente por REBECA NATÁLIA SALCEDO
COUTINHO, CHEFE DE SEÇÃO, em 06/08/2021, às 13:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317166 e o código CRC 0BCF8D72.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317166
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  33 /2021 Unidade: Pró-Reitoria de
Administração (PROAD)

Nome do servidor: Marcelo Ribeiro de Albuquerque

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.

(   ) Meta
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1ª Atualização das doações
no sistema SIPAC.

Eliminar a
diferença no
relatório de
fechamento
contábil

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x ) Meta
não
atendida.

Varias etapas
anteriores teriam
que serem
concluídas para
alcance da meta
no prazo previsto.

Para que a meta
seja alcançada é
necessário que
as etapas
anteriores sejam
concluídas por
outras
unidades/setores
da Unilab.

2ª
Monitorar semanalmente o
relatório RMB e suas
movimentações.

Evitar erros de
registros no
fechamento (final
do mês)

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Conferência
semanalmente
das entradas e
saídas de
materiais, bem
como a
verificação dos
registros das
notas fiscais e
notas de
empenho no
SIPAC.

 

X

3ª Monitorar o relatório RMA
e suas movimentações.

Evitar erros de
registros no
fechamento (final
do mês)

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Conferência
semanalmente
das entradas e
saídas de
materiais, bem
como a
verificação dos
registros das
notas fiscais e
notas de
empenho no
SIPAC.

X

4ª Viabilizar melhorias em
fluxos e documentos.

Promover
eficiência no
processo.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Foi feito o
acompanhamento
contínuo dos
fluxos e de
documentos
relacionados as
atividades diárias
do setor

X

( x ) Meta
Foi realizado o
acompanhamento
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5ª
Atualizar/acompanhamento
da planilha de controle dos
termos de acautelamento.

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

das atividades de
empréstimos de
materiais para
servidores e
colaboradores ,
bem como os
lançamentos em
planilha, a fim de
um melhor
controle interno.

 

X

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE, GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 07:01,
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 0317191 e o código CRC 23914389.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317191
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 37 /2021 Unidade:
Unidade Máxima: Pró-

Reitoria de
Administração

Nome do servidor: TIAGO LUCIO PEREIRA MELO

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.
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1 Propor melhorias em fluxos e
documentos

Promover
eficiência no
processo.

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x ) Meta
não
atendida.

 

Aprovação do
relatório do GT
dos Fluxos
dos processos
administativos.

 

Adequação da
COLOG frente
a recente
alteração de
sua portaria
de definição
de atribuições.

 

Consolidação
do rito
processual e
entes 
responsáveis,
estabelecendo
fluxo 'definitivo'
para ser
trabalhado.

2
Promover reunião periódica
com os gerentes do setor para
acompanhamento e
alinhamentos

Realizar reunião
semanal

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Monitoramento e
acompanhamento
próximo das
atividades de cada
unidade vinculada.

 

Coordenar, acompanhar e
promover ações entre as
divisões vinculadas, bem como

(  ) Meta
atendida
no prazo.

Aprovação do
relatório do GT
dos Fluxos
dos processos
administativos.

 

Adequação da
COLOG frente
a recente
alteração de
sua portaria
de definição
de atribuições.

 

Consolidação
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3

a capacitação setorial,
otimização do fluxo processual,
amadurecimento administrativo
de unidades demandantes e
atuar como intermediadora
quanto assuntos de sua
competência junto a demais
órgão externos à UNILAB.

Promover
eficiência no
processo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x ) Meta
não
atendida.

 

Consolidação
do rito
processual e
entes 
responsáveis,
estabelecendo
fluxo 'definitivo'
para ser
trabalhado.

 

Observâncias
às
competências,
limitações
laborais e de
conhecimento
desta
coordenação
ao direcionar
macro-
atividade a
mesma.

4

Assinar instrumento de Edital
de pregões eletrônicos e termo
de reconhecimento de ato de
dispensa de licitação ou
inexigibilidade para de itens
comuns para o estado do
Ceará, excluindo os serviços
de engenharia e obras.

1 dia após
receber o
documento

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Comunicação interna
com eficiência e
celeridade.

 

5
Acompanhar o Calendário
anual de Contratações em
conformidade ao Plano Anual
de Contratação - PAC

Constantemente

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Cumprimento de
rotinas internas de
atividades.

 

6

Solicitar execução, de
manifestação de interesse de
Participação de IRP, sob
instrução processual
devidamente instaurado.

1 dia após
receber o
documento

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

 
Não houveram
demandas
para esta
atividade.
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( x  ) Meta
não
atendida.

7

Promover ações de
amadurecimento institucional
quanto a procedimentos, fluxos
e legislação de processos de
contratação/aquisição no
estado do Ceará

Constantemente

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

 

Atraso, por
parte das
unidades
demandantes,
do
cumprimento
dos prazos
estabelecidos
no Calendário
de Licitações.

 

Consolidação
do rito
processual e
entes 
responsáveis,
estabelecendo
fluxo 'definitivo'
para ser
trabalhado.

 

Observâncias
às
competências,
limitações
laborais e de
conhecimento
desta
coordenação
ao direcionar
macro-
atividade a
mesma.

 

8

Solicitar cadastro das
aquisições/contratações
referente ao Plano Anual de
Contratação (PAC) no Sistema
de Planejamento e
Gerenciamento de
Contratações (SPGC)

2 dias após
recebimento do
processo

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

 

Pendencia na
conclusão do
levantamento
preliminar de
demandas
para o PAC
2022.
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Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 13:32, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317283 e o código CRC 5B855F61.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317283
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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     37/2021 Unidade Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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.
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Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 09/08/2021, às
13:27, 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 0317295 e o código CRC E84EBA58.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317295
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  23/2021 Unidade: AACC/COLOG

Nome do servidor: Antonio Edney do Nascimento 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.
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1º
integrante 
administrativo da 
contratação.

Assessorar os
demandantes
para adequada
construção da
documentação
correlata aos
processos de
contratação

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A designação
para composição
de integrante nas
equipes de
planejamento é
feita de forma
expressa,
considerando  a
distribuição das
competências e
carga de trabalho
dos servidores
envolvidos nesta
etapa.

 

2º

Atuar, quando 
solicitado, na 
orientação das 
unidades
demandantes 
processual, incluindo 
TR e pesquisa de 
mercado/preços.

Dirimir dúvidas 
acerca da fase
de 
planejamento de
contratações

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Foram realizadas
reuniões com os
demandantes
das aquisições,
objetivando sanar
as dúvidas
quanto a
instrução
processual e
sobre o
planejamento da
contratação.

 

3º

Receber processos
de 
contratação/aquisição
sob ação da
conformidade

conformidade e 
atendimento da 
legislação
vigente, bem
como solicitar 
correções 
necessárias.

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Mediante os
passos
estipulados no
fluxo processual,
os processos
foram recebidos
e distribuídos
a integrante da
AACC, que não
tenha particpado
da elaboração
dos documentos,
o que permite 
mais
imparcilidade
nas análises e
melhor
distribuição da
força de trabalho.

 

( x ) Meta

A atualização do
calendário se
deu mediante
adequações
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4º

Contratações, bem 
às unidades 
demandantes as
ações de execução
conforme prazo
disposto no 
Calendário

Efetivar o 
Planejamento
das 
contratações no 
UNILAB.

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

institucionais e
de acordo com o
andamento dos
processos.
Disponibililização
de canal de
comunicação
com os
demandantes,
objetivado sanar
dúvidas e dar
maior celeridade
ao processo e
atendimento dos
prazos.

 

5º
processos licitatórios
verificação, para 
processual;

prosseguimento 
adequado aos 
processos de 
contratação,

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Utilização de
minutas
padronizadas, da
AGU, com os
elementos
essenciais ao
atendimento da
legislação.

 

6º
Atualizar planilha de 
controle interno com 
e serviços comuns;

organizadas
para 
fins de controle/ 
consulta.

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Planilhas
atualizadas de
acordo com o
andamento dos
processos.

 

7º

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/
obediência aos
prazos estabelecidos
no 
Compras;

Levantar 
informações
para 
controle e 
aperfeiçoamento
do fluxo 
processual.

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A definição do
fluxo de trabalho
e a distribuição
da carga de
trabalho entre os
servidores da
unidade facilitam
o atendimento
deste ponto.
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8º

Manter atualizados os
arquivos de
instruções 
normativas, decretos
e 
demais legislações 
referentes a compras 
governamentais em 
âmbito federal.

fim de 
implementá-la 
atualização

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A comunicação
constante e os
mecanismos de
divulgação deste
tipo de
informação
facilitam a
atualização na
busca pelos
normativos
vigentes.

 

9º

Elaborar e atualizar 
documentos a serem 
interna dos processos
de aquisição/
contratação;

Obedecer a 
vigente.

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  ) Meta
não
atendida.

Definições claras
quanto ao
objetivo que se
busca na
consecução
dessa tarefa

 

10

Elaborar ações junto
a 
quanto a 
esclarecimentos de 
pontos inerentes aos 
controles,
documentos 
e registros desta 
divisão.

continuamente
contratação a
fim 
de aperfeiçoar
os 
realizados.

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Quando
necessário,
foram realizadas
reuniões de
alinhamento com
os demandantes.

 

11

Realizar ações em 
sistemas
estruturantes 
quanto a dispensa de 
licitação, conforme o 
caso;

legislação 
matéria.

(  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x ) Meta
não
atendida.

 
Não houve
demanda dese
tipo, designada
a este servidor.

( x  ) Meta
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12 Participar de reuniões
semanais da AACC.

trabalho e o fluxo
processual 
seção

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Realização
periódca de
reniões com os
integrantes do
setor.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO EDNEY DO
NASCIMENTO LIMA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/08/2021,
às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 08:50, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317300 e o código CRC 90865A2D.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317300
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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 42/2021 - Maio a
Julho Unidade Pró-Reitoria de

Administração

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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 de Atividades (avaliação) 0318010, condiz com o Plano de Trabalho
0315911 e as atribuições estipuladas para o cargo.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho SDP 0318012         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 199



 

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 10/08/2021, às
16:26, 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 0318012 e o código CRC 33F5BCB5.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0318012
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

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

Plano de Trabalho nº 42/2021 - Maio a
Julho Unidade: Seção de Diárias e

Passagens (SDP/PROAD)

Nome do servidor: Larissa Albuquerque dos Santos

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para

o resultado
indicado

Caso a meta não
tenha sido
cumprida,

descreva o que é
considerado, na
sua percepção,
para que a meta
seja alcançada.

1º

Procedimentos
referentes a
processo de
termo aditivo a
contrato de
agenciamento de
viagens:
elaboração de
artefatos, análise
e manifestação a
parecer jurídico,
entre outros.

Elaborar e enviar
a totalidade de
artefatos de 01
processo de
termo aditivo até
28/07/2021.

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

Gestão do tempo;
Colaboração da
empresa
contratada;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
execução dos
procedimentos.
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2º

Elaboração e
encaminhamento
de documentos
relacionados à
solicitação de
dotação
orçamentária,
emissão de
empenho,
pagamento,
anulação de
empenho e restos
a pagar.

Elaborar a
totalidade de
documentos de
01 solicitação em
até 02 (dois) dias
úteis.

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

Gestão do tempo;
Acompanhamento
periódico dos
valores executados
nos contratos e
SCDP.
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
elaboração de
documentos.

 

3º

Elaboração de
documento
(relatório, ofício,
despacho, entre
outros) referente
à gestão e
acompanhamento
da execução de
contratos de
agenciamento de
viagens.

Elaborar
documento
referente à
gestão e
acompanhamento
de cada contrato
em até 03 (três)
horas.

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

Gestão do tempo;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
elaboração de
documentos.

 

4º

Atualização de
planilhas de
controle
financeiro de
contratos de
agenciamento de
viagens.

Realizar, a cada
02 (duas)
semanas, a
atualização das
planilhas de
controle
financeiro dos
contratos sob
gestão da
unidade.

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

Gestão do tempo;
Estabelecimento de
período para
executar a
atividade.

 

5º

Acompanhar e
controlar os
valores
executados nos
contratos
gerenciados pela
seção.

Realizar o
controle dos
valores com
frequência
semanal.

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

Gestão do tempo;
Utilização de
planilhas e dos
controles e
relatórios do
Sistema de
Concessão de
Diárias e
Passagens.

 

6º

Realização e
condução de
reuniões com a
servidora em
exercício na
unidade.

Realizar uma
reunião a cada 2
(duas) semanas.

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

Gestão do tempo.
Colaboração da
equipe;
Estabelecimento de
comunicação
constante com a
equipe.

 

Atualização e

(X) Meta
atendida
no prazo.

Gestão do tempo;
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7º

Atualização e
aperfeiçoamento
de documento(s)
relacionado(s) à
solicitação de
diárias e
passagens.

Atualizar os
formulários SEI já
existentes.

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

O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração para
elaboração de
documentos.

 

8º
Acompanhamento
e atendimento de
recomendação da
auditoria.

Realizar
acompanhamento
mensal.

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

Gestão do tempo;
Estabelecimento de
período para
executar a
atividade.

 

9º

Atualização de
planilhas de
controle de
viagens nacionais
e internacionais.

Realizar, a cada 1
(uma) semana,
ou sempre que
necessário, a
atualização das
planilhas de
controle de
viagens nacionais
e internacionais.

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

Gestão do tempo;
Estabelecer período
para executar a
atividade.

 

10

Análise e
encaminhamento
de processos
referentes à
solicitação de
diárias e
passagens
nacionais e
internacionais.

Promover
eficiência
processual.

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

Gestão do tempo;
Acompanhamento
contínuo dos
processos na área
de trabalho SEI;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise dos
processos.

 

11

Análise e
encaminhamento
de processo
referente à
prestação de
contas de viagem
nacional ou
internacional.

Promover
eficiência
processual.

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

Gestão do tempo;
Acompanhamento
contínuo dos
processos na área
de trabalho SEI;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na

 

Relatório de Atividades SDP 0318010         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 203



análise dos
processos.

12

Análise e
encaminhamento
de Proposta de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(PCDP) no
Sistema de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(SCDP).

Promover
eficiência
processual.

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

Gestão do tempo;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise das
propostas.

 

13

Solicitação de
cotação de
preços à agência
de viagens,
análise de cotação
e escolha da
melhor opção de
voo para viagem
nacional ou
internacional.

Analisar cotação
e escolher a
melhor opção de
voo em até 01
(uma) hora.

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

Gestão do tempo;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise das
cotações.

 

14

Preenchimento de
Proposta de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(PCDP), reserva
dos trechos e
encaminhamento
para apreciação
da autoridade
competente de
viagem nacional e
internacional.

Promover
eficiência
processual.

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

Gestão do tempo;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e
uma maior
concentração na
análise,
preenchimento das
propostas e
reserva dos
trechos, o que foi
de extrema
importância, visto
que o
preenchimento
criterioso de todos
os campos é
imprescindível, pois
dados incorretos
poderiam ocasionar
diversos
transtornos,
incluindo a
impossibilidade do
embarque do
passageiro e
custos adicionais.

 

Acompanhamento
da emissão de
bilhete nacional ou

Intensificar o
acompanhamento
da emissão de
bilhete nacional
ou internacional

(X) Meta
atendida
no prazo.
( ) Meta
atendida

Manter o e-mail
institucional aberto
durante todo
horário de trabalho;
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15 bilhete nacional ou
internacional por
meio da agência
de viagem.

ou internacional
junto à agência de
viagens, visando
dar maior
celeridade ao
procedimento.

atendida
fora do
prazo.
( ) Meta
não
atendida.

Efetuar contato
através da Central
de Atendimento
telefônico da
Agência de
Viagens.

 

16

Acompanhamento
das prestações
de contas
pendentes junto
aos solicitantes de
viagem.

Realizar
acompanhamento
semanal.

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

A priorização de
outras atividades
mais urgentes;
Excesso de
atribuições para
poucos servidores
lotados na seção;
Surgimento de
outras demandas
não esperadas.

A atividade foi
desempenhada,
porém a meta
não foi atendida,
visto que não foi
possível realizar o
acompanhamento
todas as
semanas, devido
a outras
demandas
prioritárias.
Considerando
ainda férias,
licenças e/ou
outros
afastamentos dos
servidores da
seção no período.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS, CHEFE DE SEÇÃO, em 09/08/2021, às 15:59, 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 0318010 e o código CRC 35944B72.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0318010

Relatório de Atividades SDP 0318010         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 205

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


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     39/2021
maio a julho Unidade Pró-Reitoria de Administração

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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.
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O Relatório de Atividades (avaliação) 0317856, condiz com o Plano de Trabalho 0315905 e as
atribuições estipuladas para o cargo.

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 09/08/2021, às
13:18, 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 0317857 e o código CRC 3A29E9DC.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317857
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    39/2021 
maio a julho Unidade: Pró-Reitoria de Administração

Nome do servidor: Tecla Lorena Albuquerque 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.
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1º
Monitoramento
dos processos
do SEI

Não deixar
processo algum
sem leitura e/ou
encaminhamento.

(   ) Meta
atendida no
prazo.

( x  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Mudança na
gestão da
Pró-Reitoria.
Isso
demandou
mais tempo
para que a
nova
gestora se
apropriasse
dos
processos
existentes.

 

2º

Fazer
despachos
correspondente
a cada tratativa
elencada no
processo para
assinatura do
PróReitor

Zerar processos
sem despacho

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x  ) Meta
não
atendida.

Mudança de
gestão.

Demanda tempo para
que a nova gestora
possa se apropriar
dos processos e dar a
devolutiva necessária.

3º
Colaborar com
as tarefas e
processos da
Ouvidoria

 

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Tarefas
realizadas
no período
em que
estive na
Ouvidoria.

 

4º
Elaborar
Portarias
pertinentes à
Proad

Prazo de cinco
dias úteis para
elaborar e
publicar portaria
no site da Proad.

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização
da agenda,
priorizando
publicação
de portarias
urgentes.

 

Relatório de Atividades PROAD 0317856         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 209



5º
Triagem e
resposta aos e -
mails da Proad

Não deixar e -
mails sem serem
lidos/respondidos

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização
da agenda
diária,
fazendo a
leitura e
triagem
como
primeira
tarefa do
dia.

 

6º
Verificação do e
-mail pessoal
institucional

Não deixar e -
mails sem serem
lidos/respondidos

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização da
agenda diária,
fazendo a leitura
e triagem como
primeira tarefa
do dia.

 

7º

Participar de
reuniões e
tarefas da
comissão de
Atos Normativos

Fazer as tarefas
atribuídas no
prazo
estabelecido pela
comissão

(x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Reuniões
marcadas
previamente e
coesão da
equipe do GT
para alcance
das metas do
GT.

 

8º
Preenchimento
folha frequência
mensal

Até quinto dia útil

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Prioridade
no início de
cada mês e
colaboração
positiva da
chefia para
assinar e
encaminhar
o processo
no tempo
certo.

 

( x  ) Meta
atendida no
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9º
Atendimento ao
público pelo
GTalk

Responder tão
logo lhe é
requisitado

prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atenção
constante ao
aplicativo para
não deixar
ninguém sem
retorno.

 

 

Documento assinado eletronicamente por TECLA LORENA ALBUQUERQUE
SILVA, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 09/08/2021, às 12:40,
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 0317856 e o código CRC 45C46B79.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317856
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    43/2021 Unidade: PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Nome do servidor: JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA

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
Processos de sanção
administrativa em
licitações.

Promover o
devido
processo legal
diante de
possíveis
irregularidades,
com caráter
preventivo,
educativo ou

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

A demanda da
atividade ocorre à
medida em que
acontecem
irregularidades nas
licitações. Assim, a
célere análise de
cada processo
promove o
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educativo ou
repressivo. (   ) Meta

não
atendida.

resultado a ser
alcançado.

2a
Receber os processos e
analisar a documentação
acostada.

Eficiência
processual.

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

A organização
processual interna
de análise, bem
como o
conhecimento
técnico sobre o
assunto.

 

3a Despachar processos
com Pró-reitor.

Reunião
sempre que
necessário
para cobrir a
demanda.

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

Disponibilidade da
chefia imediata no
atendimento das
necessidades da
atividade/processo.

 

4a
Elaborar e enviar
notificações de aplicação
de penalidade.

Garantir o
contraditório e
a ampla
defesa.

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

Acesso ao SEI e
aos contatos
necessários para o
envio das
notificações.

 

5a
Acompanhar os avisos de
recebimento das
notificações de aplicação
de penalidade.

Garantir o
cumprimento
dos prazos
legais e o
devido
processo legal.

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

Acesso ao e-mail
institucional.  

6a

Reenviar notificações de
aplicação de penalidade
às empresas que não
confirmarem recebimento
após 1 (um) mês.

Garantir o
cumprimento
de princípios
constitucionais
e o devido
processo legal.

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

Acesso ao e-mail
constitucional e ao
SEI.
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(   ) Meta
não
atendida.

7a Receber e analisar os
recursos das empresas

Garantir o
contraditório e
a ampla
defesa.

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

Conhecimento da
legislação
relacionada e
métodos de
organização para
análise.

 

8a
Despachar os processos
analisados com a chefia
imediata.

Reunião
sempre que
necessário.

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

Disponibilidade da
chefia imediata no
atendimento das
necessidades da
atividade/processo.

 

9a
Elaborar e enviar
decisão final de aplicação
de penalidade.

Garantir o
contraditório e
a ampla
defesa.

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

Acesso ao SEI e
aos contatos
necessários para o
envio das
notificações.

 

10a
Receber os processos de
auditoria e despachar
para as unidades de
atendimento.

Promover
eficiência
processual.

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

Acompanhamento
dos processos e
colaboração
intersetorial e
celeridade.

 

11a
Receber os processos
das unidades, analisar e
despachar com Pró-
reitor.

Cumprir as
metas
assumidas e
contribuir para
o
aprimoramento
de uma melhor
gestão de

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

Acompanhamento
processual,
disponibilidade da
chefia imediata e
celeridade.
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recursos
humanos e
materiais.

(   ) Meta
não
atendida.

 

Documento assinado eletronicamente por JESSIKA YANNE ALVES GOMES
DE SOUSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 10/08/2021, às 09:31,
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 0317762 e o código CRC A52A9C49.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317762
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE MAIO A
JULHO

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     43/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Nome da chefia imediata ROSALINA SEMEDO TAVARES

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.
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Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 10/08/2021, às
16:29, 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 0317751 e o código CRC D2EBFF18.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317751
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  36/2021 Unidade: AACC/COLOG

Nome do servidor: Rafaelle Oliveira 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.
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1º
integrante 
administrativo da 
contratação.

Assessorar os
demandantes
para adequada
construção da
documentação
correlata aos
processos de
contratação

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A designação
para
composição de
integrante nas
equipes de
planejamento é
feita de forma
expressa,
considerando  a
distribuição das
competências e
carga de
trabalho dos
servidores
envolvidos nesta
etapa.

 

2º

Atuar, quando 
solicitado, na 
orientação das 
unidades
demandantes 
processual, incluindo 
TR e pesquisa de 
mercado/preços.

Dirimir dúvidas 
acerca da fase
de 
planejamento de
contratações

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Foram
realizadas
reuniões com os
demandantes
das aquisições,
objetivando
sanar as
dúvidas quanto
a instrução
processual e
sobre o
planejamento da
contratação.

 

3º

Receber processos
de 
contratação/aquisição
sob ação da
conformidade

conformidade e 
atendimento da 
legislação
vigente, bem
como solicitar 
correções 
necessárias.

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Mediante os
passos
estipulados no
fluxo processual,
os processos
foram recebidos
e distribuídos
a integrante da
AACC, que não
tenha
participado da
elaboração dos
documentos, o
que permite 
mais
imparcialidade
nas análises e
melhor
distribuição da
força de
trabalho.
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4º

Contratações, bem 
às unidades 
demandantes as
ações de execução
conforme prazo
disposto no 
Calendário

Efetivar o 
Planejamento
das 
contratações no 
UNILAB.

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A atualização do
calendário se
deu mediante
adequações
institucionais e
de acordo com
o andamento
dos processos.
Disponibilização
de canal de
comunicação
com os
demandantes,
objetivado sanar
dúvidas e dar
maior
celeridade ao
processo e
atendimento dos
prazos.

 

5º
processos licitatórios
verificação, para 
processual;

prosseguimento 
adequado aos 
processos de 
contratação,

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Utilização de
minutas
padronizadas,
da AGU, com os
elementos
essenciais ao
atendimento da
legislação.

 

6º
Atualizar planilha de 
controle interno com 
e serviços comuns;

organizadas
para 
fins de controle/ 
consulta.

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Planilhas
atualizadas de
acordo com o
andamento dos
processos.

 

7º

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/
obediência aos
prazos estabelecidos

Levantar 
informações
para 
controle e 
aperfeiçoamento

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

A definição do
fluxo de trabalho
e a distribuição
da carga de
trabalho entre os
servidores da
unidade
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no 
Compras;

do fluxo 
processual.

prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

unidade
facilitam o
atendimento
deste ponto.

8º

Manter atualizados os
arquivos de
instruções 
normativas, decretos
e 
demais legislações 
referentes a compras 
governamentais em 
âmbito federal.

fim de 
implementá-la 
atualização

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A comunicação
constante e os
mecanismos de
divulgação
deste tipo de
informação
facilitam a
atualização na
busca pelos
normativos
vigentes.

 

9º

Elaborar e atualizar 
documentos a serem 
interna dos processos
de aquisição/
contratação;

Obedecer a 
vigente.

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  ) Meta não
atendida.

Definições
claras quanto ao
objetivo que se
busca na
consecução
dessa tarefa

 

10

Elaborar ações junto
a 
quanto a 
esclarecimentos de 
pontos inerentes aos 
controles,
documentos 
e registros desta 
divisão.

continuamente
contratação a
fim 
de aperfeiçoar
os 
realizados.

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Quando
necessário,
foram realizadas
reuniões de
alinhamento
com os
demandantes.

 

11

Realizar ações em 
sistemas
estruturantes 
quanto a dispensa de 
licitação, conforme o 
caso;

legislação 
matéria.

(  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( x ) Meta

 
Não houve
demanda deste
tipo, designada a
este servidor.
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não
atendida.

12 Participar de reuniões
semanais da AACC.

trabalho e o fluxo
processual 
seção

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Realização
periódicas de
reuniões com os
integrantes do
setor.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 09:11, 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 0317649 e o código CRC 7ED9BB36.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317649
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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   
 36/2021 Unidade Pró-reitoria de Admnistração

Nome da chefia imediata Tiago Lúcio Pereira Melo

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.
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Relatório de Atividades AACC - 0317649condiz com ações internas de controle,
acompanhamento e medição desta coordenação.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 09/08/2021, às 09:16, 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 0317639 e o código CRC 703305C8.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317639
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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   25/2021 Unidade Pró-reitoria de Administração - PROAD

Nome da chefia imediata Marcelo Ribeiro de 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.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho DP 0317619         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 225



Relatório de Atividades DP doc. SEI 0317618 estar de acordo com o plano de
trabalho e metas propostas pelo servidor, bem como foram acompanhadas por essa
gerência.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE, GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 10:09,
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 0317619 e o código CRC 8141B9F9.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317619
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº   25/2021 Unidade: Pró-Reitoria de
Administração (PROAD)

Nome do servidor: FELIPE LAURO PINTO

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. 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.

Atendimento às

( x )
Meta
atendida
no

Atender em até
48h. O
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 1ª

solicitações de
informações por
e-mail/ hangout
institucional e
desenvolvimento
de outras
atribuições afins

A

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

48h. O
atingimento da
meta pode
depender da
disponibilidade de
informações por
outros setores
das unidades

 

2ª

Acompanhamento
de processos Sei,
de pagamento de
fornecedores e
solicitações
diversas 

P

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

Tornar hábito o
acompanhamento
dos processos
Sei.

 

 3ª

Acolhimento e
atendimento a
processos
enviados por
outras
unidades/setores

A/P

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

Reduzir o tempo
para em média 3
dias. 

 

 4ª

Recebimento de
materiais
permanentes e
envio para os
devidos setores

A/P

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

Reduzir o tempo
para em média 1
semana. O
atingimento da
meta pode
depender da
disponibilidade
de informações
por outros
setores das
unidades.

 

( x )
Meta
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5ª
Abertura de
processos de
pagamento à
pessoa jurídica

A

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

Otimizar o tempo de
abertura em 48h após
o ateste do bens
adquiridos, o
atingimento da meta
pode depender da
disponibilidade de
informações por
outros setores das
unidades.

 

6ª
Resolução de
situações atípicas
e/ou
extraordinárias

A/P

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

Conduzir, interpretar e
analisar a conjuntura
da situação atípica e
buscar soluções no
menor tempo. Isso é
possível graças a
familiarização com os
setores com a rotina
de cada setor e dos
colaboradores
entendendo suas
potencialidades e
limitações.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FELIPE LAURO PINTO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 09/08/2021, às 10:03, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317618 e o código CRC F29DDF32.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317618
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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   
 33/2021 Unidade Pró-reitoria de Admnistração

Nome da chefia imediata Tiago Lúcio Pereira Melo

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.
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Relatório de Atividades DP DILIC - 0317191 condiz com ações internas de controle,
acompanhamento e medição desta coordenação.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 09/08/2021, às 08:22, 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 0317610 e o código CRC D2E4F49D.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317610
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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   
 38/2021 Unidade Pró-reitoria de Admnistração

Nome da chefia imediata Tiago Lúcio Pereira Melo

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.
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Relatório de Atividades DILIC - 0317403 condiz com ações internas de controle,
acompanhamento e medição desta coordenação.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 06/08/2021, às 17:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317485 e o código CRC 66EF2D06.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317485

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho COLOG 0317485         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 233

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


UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    38/2021 Unidade: Pró-reitoria de Administração
(Proad)

Nome do servidor: Vanessa Ingrid da Costa Cardoso

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.
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1
Propor melhorias
em fluxos e
documentos

Promover
eficiência no
processo

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Boa
comunicação
da equipe.

 

2
Acompanhar e
seguir calendário
das licitações

Realizar
acompanhamento
diário

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos
e boa
comunicação
da equipe.

 

3

Coordenar,
supervisionar e
revisar
procedimentos
relativos à fase
externa dos
processos
licitatórios

Realizar
acompanhamento
diário.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos
e boa
comunicação
da equipe.

 

4

Participar no
planejamento e
acompanhamento
do calendário de
contratações,
especialmente os
pregões em
execução na
Coordenação de
Logística

Realizar
acompanhamento
diário.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos
e boa
comunicação
da equipe.

 

(  ) Meta
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5
Promover reunião
no setor para
acompanhamento
e alinhamentos

Realizar reunião
semanal

atendida no
prazo.

(  X ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 

Devido à baixa
demanda no período,
não foi necessário
realizar a reunião
semanalmente com
toda a equipe.

6
Acompanhar os
procedimentos
de fase de IRP

Realizar
acompanhamento
duas vezes por
semana.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos
e boa
comunicação
da equipe.

 

7

Realização de
estudos,
atualização de
modelos, entre
outras demandas
de planejamento
e atualização
legais
relacionadas as
atividades da
Divisão

Emitir relatório
e/ou ou parecer
sobre o estudo
solicitado

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos
e boa
comunicação
da equipe.

 

8

Acompanhar e
gerenciar
procedimentos
relativos à fase
de elaboração de
minutas de
editais e seus
anexos

Realizar
acompanhamento
diário

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos,
busca pelo
cumprimento
da legislação e
boa
comunicação
da equipe.

 

( X ) Meta
atendida no
prazo.
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9

Atribuir pregoeiro
titular para
processos de
licitação da
PROAD

No mesmo dia do
recebimento do
processo de
licitação

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Celeridade nos
processos e
boa
comunicação
da equipe.

 

10

Acompanhar
quanto a ações
entre o pregoeiro
e demais agentes
do processo
licitatório, visando
a eficiência do
certame e do
processo
administrativo

Quando houver
pregão,
acompanhar
diariamente as
ocorrências

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos,
busca pelo
cumprimento
da legislação e
boa
comunicação
da equipe

 

11

Registrar
vigência de Ata
no SIASG,
conforme
solicitação da
Divisão do
Núcleo de
Contratos

Até 2 dias do
recebimento do
processo

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Celeridade nos
processos e
boa
comunicação
da equipe.

 

12

Executar
registros internos
de ações
vinculadas à
divisão e,
conforme o caso,
promover
mecanismos que
objetivam a
eficiência e
celeridade do
processo de
licitação da
PROAD,
conforme
legislação vigente

Promover
eficiência no
processo,
obedecendo
legislação vigente

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos,
busca pelo
cumprimento
da legislação e
boa
comunicação
da equipe

 

( X ) Meta
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13

Encaminhar
processo
licitatório para
ações da
Autoridade
Competente com
relatório das
ações e
resultados da
fase externa

Encaminhar
relatório até 2
dias após
adjudicação da
licitação

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
e
celeridade nos
processos,
busca pelo
cumprimento
da legislação e
boa
comunicação
da equipe

 

14

Acompanhar o
cumprimento das
atribuições dos
pregoeiros,
conforme
legislação
pertinente (Art.
17, do Decreto n°
10.024/2019 e
demais
legislação)

Realizar
acompanhamento
diário

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Transparência
nos processos,
busca pelo
cumprimento
da legislação e
boa
comunicação
da equipe

 

 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA INGRID DA COSTA
CARDOSO, GERENTE, em 06/08/2021, às 16:02, 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 0317403 e o código CRC 504EDE1C.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317403
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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   23  /2021 Unidade AACC/COLOG

Nome da chefia imediata Rafaelle Oliveira Lima

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.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho AACC 0317303         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 239



Todas as atividades previstas foram atendidas pelo servidor prontamente, respeitados todos os
prazos necessários a eficiência e eficácia das atividades demandadas.

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 09/08/2021, às 08:51, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0317303 e o código CRC 9204D562.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0317303
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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  12/2021 Unidade COFIN/PROAD

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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.
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Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 11/08/2021, às
16:36, 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 0318101 e o código CRC 9FE35D5A.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0318101
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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    40/2021
maio a julho Unidade Pró-Reitoria de Administração

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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.
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O Relatório de Atividades (avaliação) 0319442, condiz com o Plano de Trabalho 0315907 e as
atribuições estipuladas para o cargo.

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 12/08/2021, às
17:02, 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 0319446 e o código CRC E7BF69A5.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0319446
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    40/2021
maio a julho Unidade: Pró-Reitoria de Administração

Nome do servidor: Brena Rayane Lima dos Santos

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.
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1º
Monitoramento
dos processos
do SEI

Leitura e
encaminhamento
de processos

(   ) Meta
atendida no
prazo.

( x  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Mudança na
gestão da Pró-
Reitoria. Isso
demandou
mais tempo
para que a
nova gestora se
apropriasse
dos processos
existentes.

 

2º Fazer
despachos  

(   ) Meta
atendida no
prazo.

( x  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Mudança de
gestão.  

3º
Triagem e
resposta aos e -
mails da Proad

Não deixar e -
mails sem serem
lidos/respondidos

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Leitura e
respostas de e-
mails

 

4º Verificação de
e-mail pessoal

Não deixar e -
mails sem serem
lidos/respondidos

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Leitura e
respostas de e-
mail

 

 

 

 

( x  ) Meta
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5º
Preenchimento
folha frequência
mensal

Até quinto dia útil

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Prioridade no
início de cada
mês

 

6º
Atendimento ao
público pelo
GTalk

Responder tão
logo lhe é
requisitado

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atenção
constante ao
aplicativo para
não deixar
ninguém sem
retorno.

 

 

Documento assinado eletronicamente por BRENA RAYANE LIMA DOS
SANTOS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 12/08/2021, às 09:31,
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 0319442 e o código CRC 7BA717FB.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0319442
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  41/2021 - Maio a
Julho Unidade: Seção de Diárias e

Passagens (SDP/PROAD)

Nome do servidor: Ana Kétilla do Amaral Cavalcante

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

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. o não cumprimento da meta.

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que
direcionaram para o
resultado indicado

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

1º

Análise e
encaminhamento
de processos
referentes à
solicitação de
diárias e
passagens

Promover
eficiência
processual.

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

Gestão do tempo;
Acompanhamento
contínuo dos
processos na área
de trabalho SEI;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
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passagens
nacionais e
internacionais.

prazo.
(   ) Meta
não
atendida.

possibilitou o
aumento da
produtividade e uma
maior concentração
na análise dos
processos.

2º

Análise e
encaminhamento
de processos
referentes à
prestação de
contas de viagem
nacional ou
internacional.

Promover
eficiência
processual.

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

Gestão do tempo;
Acompanhamento
contínuo dos
processos na área
de trabalho SEI;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e uma
maior concentração
na análise dos
processos.

 

3º

Análise e
encaminhamento
de Propostas de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(PCDP) no
Sistema de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(SCDP).

Promover
eficiência
processual.

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

Gestão do tempo;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e uma
maior concentração
na análise das
propostas.

 

4º

Solicitação de
cotação de
preços à agência
de viagens,
análise de cotação
e escolha da
melhor opção de
voo para viagem
nacional ou
internacional.

Analisar cotação
e escolher a
melhor opção de
voo em até 01
(uma) hora.

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

Gestão do tempo;
Conhecimento da
legislação correlata;
O trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e uma
maior concentração
na análise das
cotações.

 

5º

Preenchimento de
Proposta de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(PCDP), reserva
dos trechos e

Promover
eficiência

(X) Meta
atendida
no prazo.
(   ) Meta
atendida

Gestão do tempo;
Conhecimento da
legislação correlata;
Através do trabalho
remoto foi possível
obter um aumento
na produtividade e
uma maior
concentração na
análise,
preenchimento das
propostas e reserva
dos trechos, o que
foi de extrema  

Relatório de Atividades SDP 0322186         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 249



5º dos trechos e
encaminhamento
para apreciação
da autoridade
competente de
viagem nacional e
internacional.

eficiência
processual. fora do

prazo.
(   ) Meta
não
atendida.

importância, visto
que o
preenchimento
criterioso de todos
os campos é
imprescindível, pois
dados incorretos
poderiam ocasionar
diversos
transtornos,
incluindo a
impossibilidade do
embarque do
passageiro e custos
adicionais.

 

6º

Acompanhamento
da emissão de
bilhete nacional ou
internacional por
meio da agência
de viagem.

Intensificar o
acompanhamento
da emissão de
bilhete nacional
ou internacional
junto à agência de
viagens, visando
dar maior
celeridade ao
procedimento

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

Manter o e-mail
institucional aberto
durante todo horário
de trabalho;
Efetuar contato
através da Central
de Atendimento
telefônico da
Agência de Viagens.

 

7º

Atualização de
planilhas de
controle de
viagens nacionais
e internacionais

Realizar, a cada 1
(uma) semana,
ou sempre que
necessário, a
atualização das
planilhas
de controle de
viagens nacionais
e internacionais

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

Gestão do tempo;
Estabelecer período
para executar a
atividade.

 

8º

Elaboração e
encaminhamento
de documentos
relacionados à
solicitação de
dotação
orçamentária,
emissão de
empenho,
pagamento,
anulação de
empenho e restos
a pagar.

Elaborar a
totalidade de
documentos de
01 solicitação em
até 02 (dois) dias
úteis.

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

Gestão do tempo;
Acompanhamento
periódico dos
valores executados
nos contratos e
SCDP.
Além disso, o
trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e uma
maior concentração
na elaboração de
documentos.

 

9º

Elaboração de
documento
(relatório, ofício,
despacho, entre
outros) referente
à gestão e
acompanhamento
da execução de

Elaborar
documento
referente à
gestão e
acompanhamento
de cada contrato
em até 03 (três)

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

Gestão do tempo;
Além disso,
o trabalho remoto
possibilitou o
aumento da
produtividade e uma
maior concentração
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contratos de
agenciamento de
viagens.

em até 03 (três)
horas (   ) Meta

não
atendida.

maior concentração
na elaboração de
documentos.

10

Apoio no
acompanhamento
e atendimento de
recomendação da
auditoria.

Realizar
acompanhamento
mensal.

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

Gestão do tempo;
Estabelecimento de
período para
executar a atividade.

 

11

Acompanhamento
das prestações
de contas
pendentes junto
aos solicitantes de
viagem.

Realizar
acompanhamento
semanal.

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

A atividade foi
desempenhada,
porém a meta não
foi atendida, visto
que não foi possível
realizar o
acompanhamento
todas as semanas,
devido a outras
demandas
prioritárias.
Considerando ainda
férias, licenças e/ou
outros afastamentos
dos servidores da
seção no período.

 

12
Participação no
Grupo de
Trabalho dos Atos
Normativos

Participar das
reuniões
semanais da
comissão, bem
como auxiliar na
elaboração dos
pareceres de
acordo com as
metas e os
prazos
estipulados no
plano de trabalho
do GT.

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

Gestão do Tempo;
Boa organização e
comunicação entre
os membros
do subgrupo.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA KETILLA DO AMARAL
CAVALCANTE, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 19/08/2021, às
11:18, 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 0322186 e o código CRC 63E2C793.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0322186
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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 41/2021 - Maio a Julho Unidade Seção de Diárias e Passagens (SDP/PROAD)

Nome da chefia imediata Larissa Albuquerque dos Santos

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.
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O Relatório de Atividades (avaliação) 0322186, condiz com o Plano de Trabalho 0315909 e as
atribuições estipuladas para o cargo.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS, CHEFE DE SEÇÃO, em 19/08/2021, às 15:22, 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 0322188 e o código CRC C77F21B3.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0322188
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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   
 43/2021(maio a julho) Unidade Pró-Reitoria de Administração

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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.
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O Relatório de Atvidades 0317762 está de acordo com o Plano de Trabalho 0315912 e as
atribuições do cargo.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/09/2021, às
11:21, 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 0334858 e o código CRC CCA1A983.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0334858
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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   
 37/2021(maio a julho) Unidade Coordenação de Logística

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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.
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O Relatório de Atividades 0317283 condiz com o Plano de Trabalho 0315901 e as atribuições do
cargo.

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/09/2021, às
11:22, 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 0334866 e o código CRC 0F631A13.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0334866
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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   12 /2021
(maio a julho) Unidade Coordenação Financeira

Nome da chefia imediata Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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.
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O Relatório de Atividades 0318100  condiz com o Plano de Trabalho 0315806 e as atribuições
do cargo.

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/09/2021, às
11:22, 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 0334870 e o código CRC 261411C3.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0334870
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 21/2021 (maio
a julho) Unidade: DEFIN

Divisão de Execução
Financeira / COFIN /

PROAD

Nome do servidor: Rafaela Gomes de 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:

1. o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;
2. o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou
3. 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

Caso a meta
não tenha

sido
cumprida,
descreva o

que é
considerado,
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prioridade o resultado indicado considerado,
na sua

percepção,
para que a
meta seja
alcançada.

1°

Alocação dos
processos
recebidos na
unidade, de
acordo com a
quantidade,
urgência e
prioridade, de
forma
proporcional aos
integrantes da
equipe.

Alocação no
mesmo dia útil
em que os
processos são
recebidos.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
constante dos
processos com
alocação concomitante
aos membros da
equipe. 

 

2°

Conferência dos
comunicas e
outras mensagens
via SIAFI ou e-
mail.

Conferir
diariamente o
teor das
mensagens via
SIAFI e por
email.

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade realizada logo
no início das
atividades. 

 

3°

1 Apropriação
mensal da folha de
pagamento, via
SIAFI Web, após o
recebimento do
processo pelo
setor de
Contabilidade. 2
Pagamento no
último dia útil do
mês, após o
recebimento do
recurso financeiro.

 

( x  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade já
desempenhada com
máxima prioridade e
em caráter de urgência.

 

4 º

Conferência e
apropriação, via
Siafi, dos
processos

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
dos processos
que chegam à

( x) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do

Atividade realizada com
a máxima prioridade e  
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processos
relacionados a
auxílios e bolsas.

que chegam à
unidade, caso
não haja
pendências.

fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

urgência. 

5 º

Pagamento via
SIAFI dos
processos
relacionados a
auxílios e bolsas.

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
do recurso
financeiro,
caso não haja
pendências.

(  ) Meta
atendida
no prazo.

( x) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Impossibilidade devido
a necessidade de
conferência das listas
aliado a redução no
quadro de servidores
da unidade, bem como
a existência de um
maior volume de
atividades no final do
mês, a exemplo da
folha de pagamento, o
que também necessita
ser feita em caráter de
urgência.  

 

6 °

Importação das
listas, em formato
de excel, com os
dados bancários
dos alunos
enviadas pela
PROPAE via e -
mail. O
procedimento é
feito através de
aplicativo
disponibilizado
pelo setor de T.I .,
bem como do
Sistema de
Transferência de
arquivos do
Governo Federal .

Em até 5 dias
úteis.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Redução no número de
pendências existentes
no momento de
importação das listas.

 

7 º

Apropriação de
notas fiscais, via
SIAFI Web. O
processo é
conferido em
relação a
documentação,
classificação
contábil. Em caso
de pendências, é
devolvido, de
forma imediata,
para o setor

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
dos processos
que chegam à
unidade, caso
não haja
pendências.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Melhor distribuição dos
processos entre os
membros da equipe,
considerando as
atividades executadas
de forma individual,
bem como um maior
acompanhamento e
controle na execução
das atividades. 
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competente.

8 º

Pagamento de
notas fiscais. É
realizada uma
nova conferência
dos processos,
quanto a
documentação e
classificação
contábil e
inseridos
documentos como
SICAF e Consulta
ao SIMPLES
NACIONAL. O
procedimento é
realizado via Siafi
Web, de acordo
com a ordem de
priorização de
pagamentos
estabelecida pela
Portaria Reitoria
n° 396, de 24 de
setembro de
2019.

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento
do recurso
financeiro, e
autorização
pela
Coordenação
Financeira,
caso não haja
pendências.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Separação dos
processos no dia
anterior ao pagamento,
bem como distribuição
de acordo com a
prioridade e
complexidade dos
processos. 

 

9º

Controle de
Receitas e
Pagamento do
PASEP| 1
Consulta através
do SISGRU de
todas as receitas
que entram na
Universidade via
GRU, conciliando
seus saldos com
os saldos
constantes no
SIAFI, através de
planilhas em
excel. 

1 Efetuar
controle
semanal das
receitas que
entram na
universidade.

(  ) Meta
atendida
no prazo.

( x ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Redução no quadro de
servidores do setor,
bem como a
coincidência com
semanas de grande
volume e prioridades
em relação a alguns
processos, a exemplo
da folha de pagamento
e
apropriação/pagamento
de auxílios/bolsas. 

 

10º 

Controle de
Receitas e
Pagamento do
PASEP| Apuração
da Base de
cálculo utilizada
para pagamento

Efetuar o
pagamento do
PASEP em
até 3 dias úteis
do vencimento.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

Redução na entrada de
receitas na
universidade, devido
principalmente ao
período de pandemia, o
que possibilitou uma
conferência mais rápida
e consequentemente o
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para pagamento
do PASEP. (   ) Meta

não
atendida.

pagamento do pasep
dentro da meta
estabelecida. 

10 º

Aprovação e
liberação de
recurso financeiro
para o campus
dos Malês de
acordo com o
pedido de recurso
financeiro
realizado pela UG,
analisando -se os
prazos de
vencimento e
urgência nos
pedidos

Em até 1 dia
útil do
recebimento
do processo.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(  ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade não demanda
muito tempo, sendo
realizada de forma
prioritária após a
chegada dos processos
à unidade. 

 

11 º

Retificação de
GRU’s | Realizada
de forma
concomitante ao
controle de
receitas. Consiste
na correção dos
códigos de receita
ou outra
informação
incoerente no
momento de
efetuar o
pagamento da
GRU por parte do
contribuinte.

Consultar o
SISGRU
semanalmente,
a fim de
possibilitar
retificações
concomitantes
ao mês.

(  ) Meta
atendida
no prazo.

( x ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atividade não está
passível de realização,
devido, principalmente,
a redução no quadro de
servidores do setor,
bem como a
coincidência com
semanas de grande
volume e prioridades
em relação a alguns
processos, a exemplo
da folha de pagamento
e auxílios/bolsas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA GOMES DE LIMA,
CONTADOR, em 21/09/2021, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 21/09/2021, às 18:21, 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 0339290 e o código CRC 52595243.
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Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0339290
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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  21 
 /2021 Unidade: DEFIN Divisão de Execução Financeira / COFIN /

PROAD

Nome da chefia imediata Rafaela Gomes de Lima

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.
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A servidora desempenhou um ótimo trabalho, a maioria das atividades atribuídas foram
realizadas dentro do prazo estabelecido, impactando positivamente no desempenho geral do
setor. 

Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 21/09/2021, às 18:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0339298 e o código CRC 39E0D464.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0339298
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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 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".

 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
22/09/2021, às 18:02, 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 0339631 e o código CRC 1839A56D.
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