
ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade: Pró-reitoria de Graduação

Nome do servidor: GERANILDE COSTA E 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.

  01

Responder em 
tempo hábil os  
Processo portados 
no SEI.

Cumprir
prazos.

 

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

(   ) Meta
não

atendida

Cumprimento do horário
de trabalho

 Compromisso com a
agenda institucional da

Prograd

02

Cumprir agenda da
Prograd com a

reitoria

Cumprir
prazos e

orientações
.

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

Compromisso com a
agenda institucional da
Prograd com a reitoria

03 Cumprir agenda da
Prograd e as demais

pró-reitorias

Cumprir
prazos e

parcerias.

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

Compromisso com a
agenda institucional da
Prograd junto às demais

pró-reitoriais

Relatório de Avaliação - Geranilde Costa e Silva (0319641)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 1



fora do 
prazo.
(   ) Meta 
não 
atendida

04

Realização de
reuniões com os

Institutos e
Coordenações de

curso sobre as
demandas

institucionais.

Cumprir
prazos  e

ações.

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

Compromisso com a
agenda institucional da

Prograd.

05

Acompanhamento
da Agenda da

Prograd – junto á
Câmara de

Graduação -
Lançamentos dos
Editais – entradas

de alunos.

Cumprir
prazos  e

ações.

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

Compromisso com a
agenda institucional da

Prograd.

06

Acompanhamento
da Agenda da
Prograd, via

Coordenação de
Ensino de

Graduação e
Seleção (COEGS)
Lançamentos dos
Editais – entradas

de alunos.

Cumprir
prazos  e

ações.

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

Compromisso com a
agenda institucional da

Prograd.

07

Participação da
Prograd junto à

agendas externas.

Cumprir
prazos  e

ações.

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

Compromisso com a
agenda institucional da

Prograd.

08

Realização de
reuniões com os

estudantes –
demandas
discentes.

Cumprir
prazos  e

ações.

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

Compromisso com a
agenda institucional da

Prograd.

Acompanhamento Cumprir ( X  ) Meta Diálogo  com as
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dos
Programas

vinculados à
Prograd:

Programa Educação
Tutorial – PET;

Programa
Institucional de

Bolsa de Iniciação à
Docência  - PIBID;

Programa
Residência

Pedagógica – RP;
Programa Pulsar;
Programa bolsa
Monitoria - PBM

prazos  e
ações.

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

coordenações e
participação das ações.

09

Acompanhamento
do

Centenário Paulo 
Freire- UNILAB   

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

Organização e
participação das ações.

10

Acompanhamento
das ações da

Coordenação de
Projetos e

Acompanhamento
Curricular (CPAC)  –
para a realização do 
Exame Nacional de
Desempenho dos

Estudantes (ENADE)
Junto às

coordenações de
curso.

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

Orientações e
participação das ações.

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade Pró-reitoria de Graduação

Nome da chefia imediata

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
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usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021  Unidade: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Nome do servidor: MILENA SILVA FREIRE 

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 Gestão, execução 
e 
encaminhamentos 
de processos na 
plataforma SEI. 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

 

2º Acompanhamento 
de e-mail 
institucional da 
Prograd e da 
câmara de 
graduação 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

Atividades da Câmara 
de Graduação foram 
atendidas até o dia 16 
de junho, data da 
Publicação no DOU, da 
Portaria de dispensa da 
função de Chefe de 
Secretaria. 

3º Suporte, 
acompanhamento 
e elaboração das 
atas de reuniões 
da Câmara de 
Graduação 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

Atividades da Câmara 
de Graduação foram 
atendidas até o dia 16 
de junho, data de 
Publicação no DOU, da 
Portaria de dispensa da 
função de Chefe de 
Secretaria. 
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4º Administração da 
Agenda da 
Prograd e Câmara 
de Graduação 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

Atividades da Câmara 
de Graduação foram 
atendidas até o dia 16 
de junho, data de 
Publicação no DOU, da 
Portaria de dispensa da 
função de Chefe de 
Secretaria. 

5º Interlocução com 
a equipe da 
Prograd, referente 
às demandas 
solicitadas pela 
chefia máxima do 
setor; despacho 
com a chefia; 
acompanhamento 
e execução de 
demandas 
diversas do 
gabinete 

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

Possibilidades eficiente 
de comunicação, 
disponibilizadas pela 
instituição, através do 
Google Meet, Gtalk e E-
mail institucional. 

 
 

6º Elaboração e 
acompanhamento 
de documentos 
diversos da 
Prograd (atas, 
ofícios, portarias, 
despachos...) 

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

- Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
instituição de 
ferramentas de 
comunicação como o SEI 
que facilita o bom 
andamento das 
atividades de expediente. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 Unidade PROGRAD 

Nome da chefia imediata GERANILDE COSTA E 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.  
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Prezada/o, a servidora tem desempenhado suas atividades laborais com responsabilidade e zelo. 
 
Atenciosamente, 
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Graduação

Nome do servidor: GEORGIA CAMILA MUNIZ FONSECA

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 Executar demandas 
do Programa Pulsar, 
via email institucional 
do programa, e via 
SEI; e auxiliar e 
supervisionar as 
atividades de 
competência da 
DATPP (Divisão de 
Acompanhamento 
Tutorial do Programa 
PULSAR), referentes 
ao cronograma do 
Edital de Seleção de 
Tutores Juniores para 
o Programa Pulsar – 
Edital 
15/2021/PROGRAD.

Atendimento de 
acordo com o 
cronograma do 
Edital de Seleção de 
Tutores Juniores 
para o Programa 
Pulsar – Edital 
15/2021/PROGRAD.

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

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das
atividades de 
expediente.

2º Gerenciar os 
encontros da VII 
Semana Universitária:

Atendimento de 
acordo com o 
cronograma da VII 

(x) Meta 
atendida no 
prazo.

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
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IV Encontro de 
Práticas Docentes (IV 
EPD) e IV Encontro de 
Iniciação a Docência e
Educação Tutorial (IV 
EIDET).

Semana 
Universitária.

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

ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das
atividades de 
expediente.

3º Fazer 
acompanhamento de 
e-mails institucionais 
(funcional próprio e 
da Prograd), e de 
mensagens via direct 
das redes sociais da 
Prograd.

Responder 
prontamente os e-
mails e mensagens, 
de acordo com a 
demanda

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

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das
atividades de 
expediente.

4º Demandas de análises
e providências 
relativas a processos 
de colação de grau 
especial e regular 
(virtual ou presencial).

Atendimento 
imediato da 
demanda com 
auxílio do Sistema 
SEI

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

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das
atividades de 
expediente.

5º Demandas de análise 
e emissão de 
despacho em 
processos SEI 
relativos a 
Homologações de 1ª 
e 2ª vias de diplomas.

Atendimento 
imediato da 
demanda com 
auxílio do Sistema 
SEI.

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

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das
atividades de 
expediente.

6º Processos SEI de 
solicitação de 
informações de 
acordo com a Lei de 
Acesso à Informação 
(LAI) e encaminhadas 
através da Ouvidoria.

Manter o prazo de 
atendimento da 
demanda de 4 dias 
úteis, inferior ao 
prazo de 5 dias úteis
estabelecido pela 
Ouvidoria.

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

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das
atividades de 
expediente.

7º Demandas de análise 
de requerimento de 
incentivo à 
qualificação, e 
emissão de parecer 
em processo SEI.

Atendimento 
imediato da 
demanda com 
auxílio do Sistema 
SEI.

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

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
bom andamento das
atividades de 
expediente.

8º Executar os trabalhos 
da Comissão do 
Processo 
Administrativo 
Disciplinar (PAD), 
designada por meio 

Reunir-se com 
demais membros da
comissão e executar
os atos iniciais do 
inquérito e atos de 
instrução, conforme

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

- Adequada e pronta
disponibilização pela
instituição de 
ferramentas de 
comunicação de 
modo a facilitar ao 
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da Reitoria nº 
141/2021.

andamento dos 
trabalhos.

(   ) Meta não
atendida.

bom andamento das
atividades de 
expediente.

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Nome da chefia imediata GERANILDE COSTA E 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 suas atividades laborais com responsabilidade e ética.

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Nome do servidor: EDGAR SOARES 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
u lizar expressões como “por mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser  evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Ordem de
prioridade

A vidade 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 Gestão de demandas

do setor por meio do
e-mail ins tucional e 
de outras 
ferramentas 
disponibilizadas 
(gtalk, agenda, 
formulários on line, 
etc.) próprio e do 
programa LIFE)

Responder 
prontament
e todos os 
e-mails que 
chegarem 
com 
demandas 
dentro do 
período que
é abrangido 
por este 
relatório. 
Mádias de 
20 e-mails 
diários com 
demandas 
diversas

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

Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
ins tuição de ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom andamento 
das a vidades de expediente.

2º Fazer documentos 
diversos ( o cios 
declarações, atas , 
etc.)

Atendiment
o imediato 
da demanda
com auxílio 
do sistema 
SEI.Meta 10 
declarações 
, 5 o cios  e 
3 atas por 
mês, ou 
ainda a 

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

Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
ins tuição de sistemas 
informacionais como sistema 
SEI para elaboração de 
documentos solicitados 
dentro do prazo requerido.
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depender 
da demanda
no período 
avaliado

3º Elaboração de 
relatórios rela vos 
ao acompanhamento
dos programas Capes
Pibid e Residência 
Pedagógica e LIFE)

Meta de 3 
lives por 
mês para o 
período em 
análise.

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

Não houve requisição de 
relatórios pelos programas da
Capes Pibid e RP nesse 
período.

4º Auxílio e registro em 
ata de reuniões

Atendiment
o imediato 
ou de 
acordo com 
o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com 
o 
agendamen
to feito). 
Meta de 3 
registros 
durante o 
período em 
análise.

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

 A correta e pronta 
disponibilização de 
ferramentas de   uso em 
registros de reuniões (agenda 
google, google meet, editor 
de texto, e-mail), além da 
rede de conexão da 
ins tuição no uso 
ferramentas que  viabilizaram 
as reuniões virtuais.

5º Manutenção do site 
da Prograd e outros 
portais e redes 
sociais da Pró-
reitoria

Atendiment
o imediato 
ou de 
acordo com 
o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com 
o 
agendamen
to feito). 
Meta de até
5 
publicações 
no período 
de 
avaliação.

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

- A disponibilidade de 
ferramentas de edição de 
sites que agilizaram as 
publicações realizadas dentro 
do prazo solicitado atendendo
o cronograma previstos nos 
editais publicados  e de 
outros pos de publicações.

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Nome da chefia imediata GERANILDE COSTA E SILVA
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de a vidades 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 jus ficam a decisão.
A ideia  é  que  o  servidor  possa  ter  o  feedback  necessário  para  que  possa contribuir  com a melhoria
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con nua do desempenho das a vidades.

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 mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser  evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Prezada/o, informo que o servidor desempenhou suas a vidades com zelo e competência.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Geranilde Costa  e Silva
Pró-reitora de Graduaão
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade: COEGS/PROGRAD
Nome do servidor: Romulo Amâncio Bastos 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:

(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
u lizar expressões como “por mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Ordem de
prioridade

A vidade 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 Realização e 
supervisão da Pré-
matrícula das Lista 
de Espera SISU 
2021.1.

Encerramento do 
processo de Pré-
matrícula SISU 
2021.1.

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

2º Revisão do sistema 
SISUGESTAO com os 
candidatos pré-
matriculados SISU 
2021.1

Preenchimento 
correto e em 
tempo hábil

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

3º Elaboração de 
relatórios gerais de 
pré-matriculados no 
semestre 2021.1

Relatórios 
referente ao SISU 
2021.1

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

Relatório de Avaliação - Romulo Amâncio Bastos Oliveira (0319647)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 14



4º Elaboração de 
relatórios gerais aos 
pré-matriculados no 
semestre 2020.2

Relatórios 
referente ao 
semestre 2020.2

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

5º Envio de 
informações para o 
censo 2020.

Envio de 
informações 
referente aos 
editais de 
ingresso -ano 
2020

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

6º Preparar documento
para solicitações à 
DTI em relação a 
melhora de sistemas

Relatório de 
demandas para 
DTI

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

7º Acompanhamento 
do e-mail 
coegs@unilab.edu.b
r

Resposta 
tempes vas e 
acompanhamento
frequente de 
demandas

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

8º Acompanhamento 
frequente do SEI 
referente ao setor 
de matrícula

Resposta 
tempes vas e 
acompanhamento
frequente de 
demandas

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

9º Elaboração do 
planejamento para o
semestre 2021.1

Elaboração do 
planejamento

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

10 Par cipação em 
reuniões de 

Par cipação em 
reuniões

( x ) Meta 
atendida no
prazo.

Comprome mento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
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planejamento que 
envolvam a COEGS

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

setor; Organização

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

Plano de Trabalho nº  06/2021 Unidade COEGS/PROGRAD
Nome da chefia imediata Romulo Amâncio Bastos Oliveira
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de a vidades 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 jus ficam a decisão.
A ideia  é que  o  servidor  possa  ter  o  feedback  necessário  para  que  possa contribuir  com a melhoria
con nua do desempenho das a vidades.

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 mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).
  

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

O Servidor Romulo Amâncio Bastos Oliveira cumpriu com êxito todas a vidades constantes no plano de 
trabalho.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade: COEGS/PROGRAD
Nome do servidor: Dante Barbosa 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
u lizar expressões como “por mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Ordem de
prioridade

A vidade 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 Realização e 
supervisão da Pré-
matrícula das Lista de 
Espera SISU 2021.1.

Encerramento do 
processo de Pré-
matrícula SISU 
2021.1.

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor; 

2º Preenchimento do 
sistema SISUGESTAO 
com os candidatos 
pré-matriculados SISU 
2021.1

Preenchimento 
correto e em 
tempo hábil

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

3º Elaboração de 
relatórios referentes 
aos pré-matriculados 
no semestre 2021.1

Relatórios 
referente ao SISU 
2021.1

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;
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4º Elaboração de 
relatórios referentes 
aos pré-matriculados 
no semestre 2020.2

Relatórios 
referente ao 
semestre 2020.2

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

5º Acompanhamento do 
e-mail 
selecao@unilab.edu.br

Resposta 
tempes vas e 
acompanhament
o frequente de 
demandas

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

6º Acompanhamento 
frequente do SEI 
referente ao setor de 
matrícula

Resposta 
tempes vas e 
acompanhament
o frequente de 
demandas

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

7º Suporte no 
planejamento para o 
semestre 2021.1

Elaboração do 
planejamento

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

Comprome mento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  07/2021 Unidade COEGS/PROGRAD
Nome da chefia imediata Dante Barbosa Lima
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de a vidades 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 jus ficam a decisão.
A ideia  é que  o  servidor  possa  ter  o  feedback  necessário  para  que  possa contribuir  com a melhoria
con nua do desempenho das a vidades.

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 mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).
  

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

O servidor Dante Barbosa Lima cumpriu com êxito todas as a vidades propostas no plano de trabalho.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº  09/2021 Unidade: PROGRAD
Nome do servidor: Maria de Fá ma do Nascimento 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
u lizar expressões como “por mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Ordem de
prioridade

A vidade 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 Auxiliar na gestão 
do Programa Pulsar
Edital Prograd nº 
15/2021, 
Seleção de Tutores 
Juniores Para o 
Programa Pulsar,
referentes às 
etapas do 
Cronograma mês 
maio/2021

Providenciar divulgação 
do edital, executar, 
acompanhar e 
supervisionar as 
a vidades do Programa 
Pulsar.

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

- Acompanhamento 
das a vidades do 
programa.
- Supervisão.
- Comunicação.
- Orientação. 

2º Auxiliar nas 
a vidades de 
competência da 
Divisão de 
Acompanhamento 
Tutorial do 
Programa Pulsar -
DATPP, referentes 
ao cronograma mês
junho/2021, do 
Edital 
15/2021/PROGRAD

Acompanhar e dar apoio 
pedagógico e 
administra vo ao 
Programa Pulsar.

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

- Acompanhamento 
das etapas do Edital 
15/2021/Prograd.
- Planejamento.
- Comunicação
- U lização de recursos
tecnológicos.
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3º Executar demandas
do Programa 
Pulsar, via e-mail 
ins tucional do 
programa

Atender e ou realizar 
demandas de assuntos 
relacionados ao Programa
Pulsar.

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

- Acompanhamento 
Pulsar.
- Atendimento das 
demandas 
administra vas e 
pedagógicas em tempo
hábil.

4º Revisar os 
Instrumentais do 
Programa Pulsar
- Iden ficação do 
Tutor Júnior
- Termo de 
Compromisso
- Plano de 
A vidades
- Relatórios
Revisar e, ou 
atualizar o Manual 
de Orientação do 
Tutor.

Revisar e, ou atualizar, 
instrumentais do 
Programa Pulsar para 
adequação ao Edital 
15/2021/PROGRAD

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

- Consulta sistemá ca 
às norma vas do 
Programa Pulsar.
- Recurso tecnológico 
adequado.

5º solicitação de 
providências para 
pedido de 
Empenho referente
ao Pagamento de 
bolsas do Programa
Pulsar – Edital 
15/2021/PROGRAD.

-Providenciar coleta dos 
dados dos tutores juniores
bolsistas e demais 
documentos do processo 
sele vo do Pulsar e enviar
à Prograd para abertura 
do processo de solicitação
de empenho..

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

- Acompanhamento 
das etapas do processo
de seleção do Edital 
15/2021.
- Recurso tecnológico 
adequado.

6º Reunião com os 
tutores do 
programa.

Apresentar, informar, 
orientar, debater e 
discu r assuntos 
relacionados ao Programa
Pulsar

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

- Acompanhamento do 
cronograma do Edital 
15/2021.
- Apoio pedagógico.
- Orientação
- Comunicação.
- Recurso tecnológico 
adequado.

7º Par cipar de 
reuniões da 
Comissão 
Organizadora da VII
Semana 
Universitária (VII 
SEMUNI).

Representar a Prograd, 
acompanhar as discussões
e os encaminhamentos 
dos assuntos relacionados
a VII SEMUNI.

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

- Recurso tecnológico 
adequado.
- Comunicação.

8º Par cipar da 
subcomissão 
organizadora 
Encontro Pulsar na 
VII SEMUNI

Auxiliar, atender 
demandas da Comissão 
Organizadora da SEMUNI, 
relacionadas ao Encontro 
do Programa Pulsar – VII 
SEMUNI/UNILAB.

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

- Recurso tecnológico 
adequado.
- Comunicação.
-  Atendimento das 
demandas.

9º Executar demandas
CPAC
- Auxiliar na análise 
de Projeto 
Pedagógicos dos 
Cursos (PPC) de 
graduação;
.

Fazer análise do PPC e 
encaminhar devolu va à 
CPAC no prazo indicado 
pela CPAC; 

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

- Acompanhamento 
das demandas.
- Atendimento das 
demandas

10 Executar demanda 
CPAC 
Auxiliar no 
acompanhamento 
de processos dos 

Auxiliar, orientar quanto à
verificação dos fluxos dos 
processos de PPC.

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

- Acompanhamento 
das demandas.
- Atendimento das 
demandas 
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PPC. atendida.

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

Plano de Trabalho nº  09/2021 Unidade PROGRAD/CPAC
Nome da chefia imediata Luis Carlos Ferreira
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de a vidades 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 jus ficam a decisão.
A ideia  é que  o  servidor  possa  ter  o  feedback  necessário  para  que  possa contribuir  com a melhoria
con nua do desempenho das a vidades.

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 mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser evitadas  jus fica vas  que possam  reportar  apreço ou desapreço a  pessoas ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).
  

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

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) /
Coordenação de Projetos e

Acompanhamento Curricular (CPAC)

Nome do servidor: Fabrine Ferreira de Noronha

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 Auxílio na execução do 
processo seletivo do 
Programa Pulsar (Edital 
PROGRAD nº 15/2021): 
Recebimento de 
resultados dos cursos; 
Elaboração de 
convocações de 
candidatos; 
Recebimento de 
documentação dos 
candidatos; 
Consolidação dos dados
dos tutores em planilha;
Envio de e-mails de 
comunicação aos 
tutores; Solicitação de 
emissão de Portarias; 
Organização de 
documentos para 
solicitação do empenho 
financeiro; 
Acompanhamento da 

Suporte 
administrativo à 
execução do 
processo seletivo do
Programa Pulsar 
2020.2

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

Cumprimento de prazos 
estabelecidos; Acesso a 
documentos pertinentes
ao processo seletivo
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execução do processo 
seletivo

2º Participação na 
subcomissão 
organizadora do V 
Encontro do Programa 
Pulsar na VII Semana 
Universitária: 
Participação em 
reuniões promovidas 
pela PROGRAD; 
Checagem/Análise dos 
trabalhos submetidos; 
Confirmação de 
trabalhos aprovados; 
Levantamento do 
quantitativo de 
trabalhos; Consolidação
dos dados dos trabalhos
em planilha; Solicitação 
de Avaliadores para o 
evento; Orientações aos
participantes 
(Apresentadores e 
Avaliadores); 
Acompanhamento da 
execução do evento

Organizar/Gerenciar
a execução do V 
Encontro do 
Programa Pulsar na 
VII Semana 
Universitária da 
Unilab

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

Acesso ao sistema da 
SEMUNI; Participação 
em reuniões com a 
Comissão Organizadora

3º Auxílio nas atividades 
da Divisão de 
Acompanhamento 
Tutorial do Programa 
Pulsar (DATPP)  

Suporte 
administrativo ao 
acompanhamento 
das atividades do 
Programa Pulsar

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

Acesso ao e-mail 
institucional; Acesso ao 
SEI; Comunicação com a 
gerência da DATPP

4º Auxílio nas atividades 
da  Coordenação de 
Projetos e 
Acompanhamento 
Curricular (CPAC)

Suporte 
administrativo à 
Coordenação de 
Projetos e 
Acompanhamento 
Curricular (CPAC)

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

Acesso ao e-mail 
institucional; Acesso ao 
SEI

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) /
Coordenação de Projetos e

Acompanhamento Curricular (CPAC)

Nome da chefia imediata Luis Carlos Ferreira

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

Relatório de Avaliação - Fabrine Ferreira Noronha (0319651)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 24



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 - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 11/2021 Unidade: PROGRAD
Nome do servidor: NASÁRIO GOMES 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
u lizar expressões como “por mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser evitadas jus fica vas  que possam  reportar apreço  ou desapreço a  pessoas  ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Ordem de
prioridade

A vidade 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 Censo da 
Educação Superior

- Receber, tratar e 
organizar 
informações 
advindas nos 
processos SEI e e-
mails ins tucionais 
relacionados, 
dando-lhes os 
encaminhamentos 
devidos;
- Elaborar, em 
conjunto com a TI, 
os arquivos base 
para os processos de
migração de dados 
de docentes e 
alunos;
- Realizar o 
preenchimento de 
informações no 
sistema Censup;
- Acompanhamento 
das demais 
a vidades 
relacionadas ao 
cronograma INEP de
execução do Censo 
Superior;

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

Meta atendida, para as 
ações internas previstas 
no prazo. Entretanto, o 
cronograma geral foi 
alterado pelo INEP e 
permanece a vo para 
demais ações 
relacionadas à a vidade.

2º Processos 
protocolados no 
sistema e-MEC

Verificar os 
processos 
protocolados aos 

( X ) Meta 
atendida no 
prazo.

Meta atendida.
Fator fundamental: É 
meta con nua e de 
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quais foi vinculado
e acompanhar os 
prazos e 
solicitações 
correspondentes

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

acompanhamento diário.

3º Painel de 
Regulação – 
Atualização do 
Painel de 
Regulação

Manter o Painel 
de Regulação de 
cursos de 
graduação da 
Unilab 
devidamente 
atualizado

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

Meta atendida.
Fator fundamental: 
Organização do tempo de
trabalho para busca e 
atualização das 
informações.
Obs.: é uma meta 
con nua e diária.

4º Par cipação nos 
treinamentos on-
line do Censo.

Par cipar dos 
treinamentos on-
line indicados pelo
INEP.

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

Meta atendida.
Fator fundamental: a 
organização do tempo de 
trabalho foi fundamental 
para o cumprimento da 
meta no prazo devido.

5º A vidades de 
apoio 
administra vo

- Prestar apoio 
administra vo ao 
PEI/RI em 
questões 
relacionadas ao 
sistema e-MEC, 
Enade e Censo da 
Educação 
Superior.
- 
Acompanhamento
diária dos 
sistemas e-MEC, 
Censup, SEI e e-
mails 
ins tucionais 
vinculados

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

Meta atendida.
Fator fundamental: 
organização das ações 
necessárias e ajustes no 
tempo de trabalho para 
cada a vidade.

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 Unidade PROGRAD
Nome da chefia imediata LUIS CARLOS FERREIRA
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de a vidades 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 jus ficam a decisão.
A ideia  é que  o  servidor  possa ter  o  feedback  necessário  para  que  possa  contribuir  com a melhoria
con nua do desempenho das a vidades.

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

Também devem ser evitadas jus fica vas  que possam  reportar apreço  ou desapreço a  pessoas  ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

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

Plano de Trabalho nº  13/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Graduação
Nome do servidor: Vitória Ramos 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
u lizar expressões como “por mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser  evitadas jus fica vas que possam  reportar apreço  ou desapreço a  pessoas  ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Ordem de
prioridad

e
A vidade 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 Acompanham

ento das 
solicitações de
Revalidação 
de Diplomas 
na Plataforma 
Carolina Bori

Realizar 
pesquisas 
técnicas 
acerca dos 
trâmites de 
processos na
Plataforma 
Carolina 
Bori.

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

Acesso frequente à Plataforma 
Carolina Bori;
Leitura das norma vas 
referente à análise documental.

2º Acompanham
ento 
Pedagógico 
dos monitores
do Programa 
de Bolsa de 
Monitoria 
(PBM)

Disponibiliza
r material de 
orientação 
pedagógica

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

A u lização de recursos 
tecnológicos.

3º Emissão de 
declarações 
do Programa 
de Bolsa de 
Monitoria

Elaborar 
formulário 
para 
solicitação 
de 

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

A u lização dos recursos do 
Google Drive no e-mail 
ins tucional.

Relatório de Avaliação - Vitória Ramos de Sousa (0319655)         SEI 23282.001549/2021-31 / pg. 29



declarações. (   ) Meta 
não 
atendida.

4º Cer ficação 
de Monitores

Emi r 
cer ficado 
dos 
monitores 
referente 
aos  editais 
32/2019, 
34/2019, 
19/2020 e 
03/2021

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

O processo de confecção dos
cer ficados sem o auxílio de 
uma plataforma 
informa zada.
OBS: Em decorrência do 
fator apontado só foram 
emi dos os cer ficados 
referentes ao edital 
32/2019.

A implementação 
da cer ficação 
através do Sistema 
Integrado de 
Informação – SEI – 
ou do Sistema 
Integrado de Gestão 
de A vidades 
Acadêmicas-SIGAA/U
NILAB

5º Migração de 
documentaçã
o do PBM 
para o SEI

Migrar o 
Termo de 
Compromiss
o, Plano de 
A vidades e 
Relatórios de
Frequências

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

A urgência no recebimento 
do Termo de Compromisso e
do Plano de A vidades para 
início da monitoria rela va 
ao edital 12/2021.
OBS: Em virtude do fator 
citado, o Relatório de 
Frequência foi integralmente
migrado no SEI, enquanto 
que o Termo de 
Compromisso e o Plano de 
A vidades foram recebidos 
por e-mail e con nuam em 
fase de migração para o SEI.

6º Consolidação 
do resultado 
do edital 
12/2021 da 
Monitoria

Consolidar os
resultados 
do Edital 
Prograd 
12/2021 
conforme 
cronograma

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

O acúmulo de experiência de 
edições anteriores do 
programa.

7º Providências 
para 
convocação 
dos monitores
do PBM

Emi r 
convite aos 
monitores 
até 
31/05/2021

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

A u lização de aplica vos de
mala direta para elaboração 
dos convites.

8º Acompanham
ento mensal 
de 
frequências e 
relatórios do 
PBM

Disponibiliza
r material 
audiovisual 
de 
orientação

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

A u lização de recursos 
tecnológicos.
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9º Enviar à 
Prograd 
solicitação de 
providências 
para pedido 
de empenho 
referente ao 
pagamento 
das bolsas de 
Monitoria  
PMB – Edital 
12/2021

Consolidar os
dados 
bancários 
dos 
monitores 
remunerado
s até 
04/05/2021

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

A consistência da base de 
dados no Sistema Integrado de 
Gestão de A vidades 
Acadêmicas-SIGAA/UNILAB;
 A u lização do e-mail 
ins tucional para contato com 
os monitores;

10º Elaboração da
folha de 
pagamento do
edital 12/2021
do PBM

Reduzir 
inconsistênci
a nos dados 
disponibiliza
dos para 
geração da 
folha de 
pagamento

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

A atualização dos dados 
bancários dos discentes no 
Sistema Integrado de Gestão de
A vidades Acadêmicas-
SIGAA/UNILAB.

11º Checagem/
Análise dos 
trabalhos do 
IV Encontro 
de Monitoria 
Acadêmica na 
VII SEMUNI

Checar e 
Analisar os 
trabalhos do 
IV Encontro 
de Monitoria
Acadêmica 
na VII 
SEMUNI

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

Os recursos disponíveis na 
plataforma da SEMUNI.

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade
Nome da chefia imediata Luís Carlos Ferreira
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de a vidades 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 jus ficam a decisão.
A ideia  é que  o  servidor  possa  ter  o feedback  necessário  para  que  possa  contribuir  com a melhoria
con nua do desempenho das a vidades.

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 mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser  evitadas jus fica vas que possam  reportar apreço  ou desapreço a  pessoas  ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
(x) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos jus ficam sua decisão.
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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     /2021 Unidade Pró-Reitoria de Graduação

Nome da chefia imediata Roque do Nascimento Albuquerque

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

 

Considerando as informações constantes no relatório de atividades do servidor, aprovo o
relatório, uma vez que este realiza suas atividades dentro dos prazos estipulados e de maneira
efetiva.
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Aprovo o relatório de atividades da servidora Geranilde Costa e Silva,
formulário 0332765, uma vez que esta realiza suas atividades dentro dos prazos
estipulados de maneira efetiva. 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 10/09/2021, às 17:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0332746 e o código CRC DC422325.

Referência: Processo nº 23282.001549/2021-31 SEI nº 0332746
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº ___/2021 Unidade:
Nome do servidor: GERANILDE COSTA E 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.

  01

Responder em 
tempo hábil os  
Processo portados 
no SEI.

Cumprir 
prazos.

 

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

(   ) Meta 
não 

atendida

Cumprimento do horário 
de trabalho

 Compromisso com a 
agenda institucional da 

Prograd

02

Cumprir agenda da 
Prograd com a 

reitoria

Cumprir 
prazos e 

orientações.

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

Compromisso com a 
agenda institucional da 
Prograd com a reitoria

03 Cumprir agenda da 
Prograd e as demais 

pró-reitorias

Cumprir 
prazos e  

parcerias.

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

Compromisso com a 
agenda institucional da 
Prograd junto às demais 

pró-reitoriais
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fora do 
prazo.
(   ) Meta 
não 
atendida

04

Realização de 
reuniões com os 

Institutos e 
Coordenações de 

curso sobre as 
demandas 

institucionais.

Cumprir 
prazos  e  

ações.

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

Compromisso com a 
agenda institucional da 

Prograd.

05

Acompanhamento  
da Agenda da 

Prograd – junto á 
Câmara de 

Graduação - 
Lançamentos dos 
Editais – entradas 

de alunos.

Cumprir 
prazos  e  

ações.

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

Compromisso com a 
agenda institucional da 

Prograd.

06

Acompanhamento  
da Agenda da 
Prograd, via 

Coordenação de 
Ensino de 

Graduação e 
Seleção (COEGS)   
Lançamentos dos 
Editais – entradas 

de alunos.

Cumprir 
prazos  e  

ações.

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

Compromisso com a 
agenda institucional da 

Prograd.

07

Participação da 
Prograd junto à 

agendas externas.

Cumprir 
prazos  e  

ações.

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

Compromisso com a 
agenda institucional da 

Prograd.

08

Realização de 
reuniões com os 

estudantes – 
demandas 
discentes.

Cumprir 
prazos  e  

ações.

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

Compromisso com a 
agenda institucional da 

Prograd.

Acompanhamento Cumprir ( X  ) Meta Diálogo  com as 
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dos
Programas 

vinculados à 
Prograd:

Programa Educação 
Tutorial – PET;

Programa 
Institucional de 

Bolsa de Iniciação à 
Docência  - PIBID;

Programa 
Residência 

Pedagógica – RP;
Programa Pulsar;
Programa bolsa 
Monitoria - PBM

prazos  e  
ações.

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

coordenações e  
participação das ações.

09

Acompanhamento 
do

Centenário Paulo 
Freire- UNILAB   

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

Organização e 
participação das ações.

10

Acompanhamento 
das ações da 

Coordenação de 
Projetos e 

Acompanhamento 
Curricular (CPAC)  – 
para a realização do 
Exame Nacional de 
Desempenho dos 

Estudantes (ENADE)
Junto às 

coordenações de 
curso.

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

Orientações e 
participação das ações.

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade
Nome da chefia imediata
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 
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usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
(   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo
Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Nome do servidor: EDGAR SOARES 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
u lizar expressões como “por mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser  evitadas jus fica vas que possam  reportar apreço  ou desapreço a  pessoas  ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Ordem de
prioridade

A vidade 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 Gestão de demandas

do setor por meio do
e-mail ins tucional e 
de outras 
ferramentas 
disponibilizadas 
(gtalk, agenda, 
formulários on line, 
etc.) próprio e do 
programa LIFE)

Responder 
prontament
e todos os 
e-mails que 
chegarem 
com 
demandas 
dentro do 
período que
é abrangido 
por este 
relatório. 
Mádias de 
20 e-mails 
diários com 
demandas 
diversas

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

Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
ins tuição de ferramentas de 
comunicação de modo a 
facilitar ao bom andamento 
das a vidades de expediente.

2º Fazer documentos 
diversos ( o cios 
declarações, atas , 
etc.)

Atendiment
o imediato 
da demanda
com auxílio 
do sistema 
SEI.Meta 10 
declarações 
, 5 o cios  e 
3 atas por 
mês, ou 
ainda a 

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

Adequada e  pronta 
disponibilização pela 
ins tuição de sistemas 
informacionais como sistema 
SEI para elaboração de 
documentos solicitados 
dentro do prazo requerido.
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depender 
da demanda
no período 
avaliado

3º Elaboração de 
relatórios rela vos 
ao acompanhamento
dos programas Capes
Pibid e Residência 
Pedagógica e LIFE)

Meta de 3 
lives por 
mês para o 
período em 
análise.

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

Não houve requisição de 
relatórios pelos programas da
Capes Pibid e RP nesse 
período.

4º Auxílio e registro em 
ata de reuniões

Atendiment
o imediato 
ou de 
acordo com 
o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com 
o 
agendamen
to feito). 
Meta de 3 
registros 
durante o 
período em 
análise.

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

 A correta e pronta 
disponibilização de 
ferramentas de   uso em 
registros de reuniões (agenda 
google, google meet, editor 
de texto, e-mail), além da 
rede de conexão da 
ins tuição no uso 
ferramentas que  viabilizaram 
as reuniões virtuais.

5º Manutenção do site 
da Prograd e outros 
portais e redes 
sociais da Pró-
reitoria

Atendiment
o imediato 
ou de 
acordo com 
o prazo 
dado pela 
chefia (de 
acordo com 
o 
agendamen
to feito). 
Meta de até
5 
publicações 
no período 
de 
avaliação.

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

- A disponibilidade de 
ferramentas de edição de 
sites que agilizaram as 
publicações realizadas dentro 
do prazo solicitado atendendo
o cronograma previstos nos 
editais publicados  e de 
outros pos de publicações.

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Nome da chefia imediata GERANILDE COSTA E SILVA
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de a vidades 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 jus ficam a decisão.
A ideia  é que  o  servidor  possa  ter  o feedback  necessário  para  que  possa  contribuir  com a melhoria
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con nua do desempenho das a vidades.

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 mo vos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”...

Também devem ser  evitadas jus fica vas que possam  reportar apreço  ou desapreço a  pessoas  ou a
repar ção (Lei nº 8.112/1990).

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

Prezada/o, informo que o servidor desempenhou suas a vidades com zelo e competência.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Geranilde Costa  e Silva
Pró-reitora de Graduaão
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade: COEGS/PROGRAD

Nome do servidor: Romulo Amâncio Bastos 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:

(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 Realização e 
supervisão da Pré-
matrícula das Lista 
de Espera SISU 
2021.1.

Encerramento do 
processo de Pré-
matrícula SISU 
2021.1.

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

2º Revisão do sistema 
SISUGESTAO com os 
candidatos pré-
matriculados SISU 
2021.1

Preenchimento 
correto e em 
tempo hábil

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

3º Elaboração de 
relatórios gerais de 
pré-matriculados no 
semestre 2021.1

Relatórios 
referente ao SISU 
2021.1

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização
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não 
atendida.

4º Elaboração de 
relatórios gerais aos 
pré-matriculados no 
semestre 2020.2

Relatórios 
referente ao 
semestre 2020.2

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

5º Envio de 
informações para o 
censo 2020.

Envio de 
informações 
referente aos 
editais de 
ingresso -ano 
2020

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

6º Preparar documento
para solicitações à 
DTI em relação a 
melhora de sistemas

Relatório de 
demandas para 
DTI

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

7º Acompanhamento 
do e-mail 
coegs@unilab.edu.b
r

Resposta 
tempestivas e 
acompanhamento
frequente de 
demandas

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

8º Acompanhamento 
frequente do SEI 
referente ao setor 
de matrícula

Resposta 
tempestivas e 
acompanhamento
frequente de 
demandas

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

9º Elaboração do 
planejamento para o
semestre 2021.1

Elaboração do 
planejamento

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

10 Participação em Participação em ( x ) Meta Comprometimento; 
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reuniões de 
planejamento que 
envolvam a COEGS

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

atenção aos prazos, 
planejamento do 
setor; Organização

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 Unidade COEGS/PROGRAD

Nome da chefia imediata REBECA DE ALCÂNTARA E SILVA MEIJER

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 Romulo Amâncio Bastos Oliveira cumpriu com êxito todas atividades constantes no plano de 
trabalho.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade: COEGS/PROGRAD

Nome do servidor: Dante Barbosa 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.

1º Realização e 
supervisão da Pré-
matrícula das Lista de 
Espera SISU 2021.1.

Encerramento do 
processo de Pré-
matrícula SISU 
2021.1.

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor; 

2º Preenchimento do 
sistema SISUGESTAO 
com os candidatos 
pré-matriculados SISU 
2021.1

Preenchimento 
correto e em 
tempo hábil

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

3º Elaboração de 
relatórios referentes 
aos pré-matriculados 
no semestre 2021.1

Relatórios 
referente ao SISU 
2021.1

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;
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não 
atendida.

4º Elaboração de 
relatórios referentes 
aos pré-matriculados 
no semestre 2020.2

Relatórios 
referente ao 
semestre 2020.2

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

5º Acompanhamento do 
e-mail 
selecao@unilab.edu.br

Resposta 
tempestivas e 
acompanhament
o frequente de 
demandas

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

6º Acompanhamento 
frequente do SEI 
referente ao setor de 
matrícula

Resposta 
tempestivas e 
acompanhament
o frequente de 
demandas

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;

7º Suporte no 
planejamento para o 
semestre 2021.1

Elaboração do 
planejamento

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

Comprometimento; 
atenção aos prazos; 
planejamento do 
setor;
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 07/2021 Unidade COEGS/PROGRAD

Nome da chefia imediata REBECA DE ALCÂNTARA E SILVA MEIJER

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 Dante Barbosa Lima cumpriu com êxito todas as atividades propostas no plano de trabalho.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade: PROGRAD

Nome do servidor: Maria de Fátima do Nascimento 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.

1º Auxiliar na gestão 
do Programa Pulsar
Edital Prograd nº 
15/2021, 
Seleção de Tutores 
Juniores Para o 
Programa Pulsar,
referentes às 
etapas do 
Cronograma mês 
maio/2021

Providenciar divulgação 
do edital, executar, 
acompanhar e 
supervisionar as 
atividades do Programa 
Pulsar.

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

- Acompanhamento 
das atividades do 
programa.
- Supervisão.
- Comunicação.
- Orientação. 

2º Auxiliar nas 
atividades de 
competência da 
Divisão de 
Acompanhamento 
Tutorial do 
Programa Pulsar -
DATPP, referentes 
ao cronograma mês
junho/2021, do 
Edital 
15/2021/PROGRAD

Acompanhar e dar apoio 
pedagógico e 
administrativo ao 
Programa Pulsar.

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

- Acompanhamento 
das etapas do Edital 
15/2021/Prograd.
- Planejamento.
- Comunicação
- Utilização de recursos
tecnológicos.
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3º Executar demandas
do Programa 
Pulsar, via e-mail 
institucional do 
programa

Atender e ou realizar 
demandas de assuntos 
relacionados ao Programa
Pulsar.

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

- Acompanhamento 
Pulsar.
- Atendimento das 
demandas 
administrativas e 
pedagógicas em tempo
hábil.

4º Revisar os 
Instrumentais do 
Programa Pulsar
- Identificação do 
Tutor Júnior
- Termo de 
Compromisso
- Plano de 
Atividades
- Relatórios
Revisar e, ou 
atualizar o Manual 
de Orientação do 
Tutor.

Revisar e, ou atualizar, 
instrumentais do 
Programa Pulsar para 
adequação ao Edital 
15/2021/PROGRAD

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

- Consulta sistemática 
às normativas do 
Programa Pulsar.
- Recurso tecnológico 
adequado.

5º solicitação de 
providências para 
pedido de 
Empenho referente
ao Pagamento de 
bolsas do Programa
Pulsar – Edital 
15/2021/PROGRAD.

-Providenciar coleta dos 
dados dos tutores juniores
bolsistas e demais 
documentos do processo 
seletivo do Pulsar e enviar
à Prograd para abertura 
do processo de solicitação
de empenho..

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

- Acompanhamento 
das etapas do processo
de seleção do Edital 
15/2021.
- Recurso tecnológico 
adequado.

6º Reunião com os 
tutores do 
programa.

Apresentar, informar, 
orientar, debater e 
discutir assuntos 
relacionados ao Programa
Pulsar

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

- Acompanhamento do 
cronograma do Edital 
15/2021.
- Apoio pedagógico.
- Orientação
- Comunicação.
- Recurso tecnológico 
adequado.

7º Participar de 
reuniões da 
Comissão 
Organizadora da VII
Semana 
Universitária (VII 
SEMUNI).

Representar a Prograd, 
acompanhar as discussões
e os encaminhamentos 
dos assuntos relacionados
a VII SEMUNI.

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

- Recurso tecnológico 
adequado.
- Comunicação.

8º Participar da 
subcomissão 
organizadora 
Encontro Pulsar na 
VII SEMUNI

Auxiliar, atender 
demandas da Comissão 
Organizadora da SEMUNI, 
relacionadas ao Encontro 
do Programa Pulsar – VII 
SEMUNI/UNILAB.

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

- Recurso tecnológico 
adequado.
- Comunicação.
-  Atendimento das 
demandas.

9º Executar demandas
CPAC
- Auxiliar na análise 
de Projeto 
Pedagógicos dos 
Cursos (PPC) de 
graduação;
.

Fazer análise do PPC e 
encaminhar devolutiva à 
CPAC no prazo indicado 
pela CPAC; 

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

- Acompanhamento 
das demandas.
- Atendimento das 
demandas

10 Executar demanda 
CPAC 
Auxiliar no 
acompanhamento 
de processos dos 

Auxiliar, orientar quanto à
verificação dos fluxos dos 
processos de PPC.

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

- Acompanhamento 
das demandas.
- Atendimento das 
demandas 
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PPC. atendida.

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade CPAC/PROGRAD

Nome da chefia imediata Luis Carlos Ferreira

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. 

Concordo com as informações prestadas pelo servidor.
Importa dizer que minha nomeação na chefe imediata da CPAC ocorreu em 12/07/2021.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) /
Coordenação de Projetos e

Acompanhamento Curricular (CPAC)

Nome do servidor: Fabrine Ferreira de Noronha

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 Auxílio na execução do 
processo seletivo do 
Programa Pulsar (Edital 
PROGRAD nº 15/2021): 
Recebimento de 
resultados dos cursos; 
Elaboração de 
convocações de 
candidatos; 
Recebimento de 
documentação dos 
candidatos; 
Consolidação dos dados
dos tutores em planilha;
Envio de e-mails de 
comunicação aos 
tutores; Solicitação de 
emissão de Portarias; 
Organização de 
documentos para 
solicitação do empenho 
financeiro; 
Acompanhamento da 

Suporte 
administrativo à 
execução do 
processo seletivo do
Programa Pulsar 
2020.2

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

Cumprimento de prazos 
estabelecidos; Acesso a 
documentos pertinentes
ao processo seletivo
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execução do processo 
seletivo

2º Participação na 
subcomissão 
organizadora do V 
Encontro do Programa 
Pulsar na VII Semana 
Universitária: 
Participação em 
reuniões promovidas 
pela PROGRAD; 
Checagem/Análise dos 
trabalhos submetidos; 
Confirmação de 
trabalhos aprovados; 
Levantamento do 
quantitativo de 
trabalhos; Consolidação
dos dados dos trabalhos
em planilha; Solicitação 
de Avaliadores para o 
evento; Orientações aos
participantes 
(Apresentadores e 
Avaliadores); 
Acompanhamento da 
execução do evento

Organizar/Gerenciar
a execução do V 
Encontro do 
Programa Pulsar na 
VII Semana 
Universitária da 
Unilab

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

Acesso ao sistema da 
SEMUNI; Participação 
em reuniões com a 
Comissão Organizadora

3º Auxílio nas atividades 
da Divisão de 
Acompanhamento 
Tutorial do Programa 
Pulsar (DATPP)  

Suporte 
administrativo ao 
acompanhamento 
das atividades do 
Programa Pulsar

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

Acesso ao e-mail 
institucional; Acesso ao 
SEI; Comunicação com a 
gerência da DATPP

4º Auxílio nas atividades 
da  Coordenação de 
Projetos e 
Acompanhamento 
Curricular (CPAC)

Suporte 
administrativo à 
Coordenação de 
Projetos e 
Acompanhamento 
Curricular (CPAC)

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

Acesso ao e-mail 
institucional; Acesso ao 
SEI

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) / Coordenação
de Projetos e Acompanhamento Curricular (CPAC)

Nome da chefia imediata Luis Carlos Ferreira

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
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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. 

Concordo com as informações prestadas pelo servidor.
Importa dizer que minha nomeação na chefe imediata da CPAC ocorreu em 12/07/2021.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 011/2021 Unidade: PROGRAD

Nome do servidor: NASÁRIO GOMES 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.

1º Censo da 
Educação Superior

- Receber, tratar e 
organizar 
informações 
advindas nos 
processos SEI e e-
mails institucionais 
relacionados, 
dando-lhes os 
encaminhamentos 
devidos;
- Elaborar, em 
conjunto com a TI, 
os arquivos base 
para os processos de
migração de dados 
de docentes e 
alunos;
- Realizar o 
preenchimento de 
informações no 
sistema Censup;
- Acompanhamento 
das demais 
atividades 
relacionadas ao 
cronograma INEP de
execução do Censo 
Superior;

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

Meta atendida, para as 
ações internas previstas 
no prazo. Entretanto, o 
cronograma geral foi 
alterado pelo INEP e 
permanece ativo para 
demais ações 
relacionadas à atividade.

2º Processos Verificar os ( X ) Meta Meta atendida. 
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protocolados no 
sistema e-MEC

processos 
protocolados aos 
quais foi vinculado
e acompanhar os 
prazos e 
solicitações 
correspondentes

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

Fator fundamental: É 
meta contínua e de 
acompanhamento diário.

3º Painel de 
Regulação – 
Atualização do 
Painel de 
Regulação

Manter o Painel 
de Regulação de 
cursos de 
graduação da 
Unilab 
devidamente 
atualizado

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

Meta atendida. 
Fator fundamental: 
Organização do tempo de
trabalho para busca e 
atualização das 
informações.
Obs.: é uma meta 
contínua e diária.

4º Participação nos 
treinamentos on-
line do Censo.

Participar dos 
treinamentos on-
line indicados pelo
INEP.

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

Meta atendida. 
Fator fundamental: a 
organização do tempo de 
trabalho foi fundamental 
para o cumprimento da 
meta no prazo devido.

5º Atividades de 
apoio 
administrativo

- Prestar apoio 
administrativo ao 
PEI/RI em 
questões 
relacionadas ao 
sistema e-MEC, 
Enade e Censo da 
Educação 
Superior.
- 
Acompanhamento
diária dos 
sistemas e-MEC, 
Censup, SEI e e-
mails 
institucionais 
vinculados

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

Meta atendida.
Fator fundamental: 
organização das ações 
necessárias e ajustes no 
tempo de trabalho para 
cada atividade.

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

Plano de Trabalho nº 011/2021 Unidade CPAC/PROGRAD

Nome da chefia imediata LUIS CARLOS FERREIRA

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.
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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. 

Concordo com as informações prestadas pelo servidor.
Importa dizer que minha nomeação na chefe imediata da CPAC ocorreu em 12/07/2021.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Graduação

Nome do servidor: José Veríssimo do Nascimento Filho

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
prioridad

e
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 Acompanhame
nto Pedagógico 
dos monitores 
do Programa de
Bolsa de 
Monitoria 
(PBM)

Disponibilizar 
material de 
orientação 
pedagógica

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

A utilização de recursos 
tecnológicos.

2º Emissão de 
declarações do 
Programa de 
Bolsa de 
Monitoria

Elaborar 
formulário 
para 
solicitação de 
declarações.

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

A utilização dos recursos do 
Google Drive no e-mail 
institucional.

3º Certificação de 
Monitores

Emitir 
certificado dos
monitores 

(   ) Meta
atendida 
no prazo.

O processo de confecção dos 
certificados sem o auxílio de 
uma plataforma informatizada.

A implementação da 
certificação através 
do Sistema Integrado 
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referente aos  
editais 
32/2019, 
34/2019, 
19/2020 e 
03/2021

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

OBS: Em decorrência do fator 
apontado só foram emitidos os 
certificados referentes ao edital
32/2019.

de Informação – SEI – 
ou do Sistema 
Integrado de Gestão 
de Atividades 
Acadêmicas-SIGAA/U
NILAB

4º Migração de 
documentação 
do PBM para o 
SEI

Migrar o 
Termo de 
Compromisso,
Plano de 
Atividades e 
Relatórios de 
Frequências

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

A urgência no recebimento do 
Termo de Compromisso e do 
Plano de Atividades para início 
da monitoria relativa ao edital 
12/2021.
OBS: Em virtude do fator 
citado, o Relatório de 
Frequência foi integralmente 
migrado no SEI, enquanto que 
o Termo de Compromisso e o 
Plano de Atividades foram 
recebidos por e-mail e 
continuam em fase de 
migração para o SEI.

5º Consolidação 
do resultado do
edital 12/2021 
da Monitoria

Consolidar os 
resultados do 
Edital Prograd 
12/2021 
conforme 
cronograma

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

O acúmulo de experiência de 
edições anteriores do 
programa.

6º Providências 
para 
convocação dos
monitores do 
PBM

Emitir convite 
aos monitores
até 
31/05/2021

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

A utilização de aplicativos de 
mala direta para elaboração 
dos convites.

7º Acompanhame
nto mensal de 
frequências e 
relatórios do 
PBM

Disponibilizar 
material 
audiovisual de
orientação

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

A utilização de recursos 
tecnológicos.

8º Solicitação de
empenho para

Consolidar os 
dados 

(  x ) 
Meta 

A consistência da base de 
dados no Sistema Integrado de 
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pagamento das
bolsas de 
Monitoria
do Edital 
Prograd
12/2021

bancários dos 
monitores 
remunerados 
até 
04/05/2021

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

Gestão de Atividades 
Acadêmicas-SIGAA/UNILAB;
 A utilização do e-mail 
institucional para contato com 
os monitores;

9º Elaboração da 
folha de 
pagamento do 
edital 12/2021 
do PBM

Reduzir 
inconsistência 
nos dados 
disponibilizad
os para 
geração da 
folha de 
pagamento

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

A atualização dos dados 
bancários dos discentes no 
Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas-SIGAA/
UNILAB.

10º Checagem/
Análise dos 
trabalhos do IV 
Encontro de 
Monitoria 
Acadêmica na 
VII SEMUNI

Checar e 
Analisar os 
trabalhos do 
IV Encontro de
Monitoria 
Acadêmica na 
VII SEMUNI

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

Os recursos disponíveis na 
plataforma da SEMUNI.

11º Análise de
documentos no
âmbito do GT 
dos
Atos 
Normativos

Analisar
documentos 
no
âmbito do GT 
dos
Atos 
Normativos

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

A disponibilidade e acesso aos 
Atos Normativos alvo de 
apreciação.

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade CPAC/PROGRAD

Nome da chefia imediata Luis Carlos Ferreira

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.
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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.

Concordo com as informações prestadas pelo servidor.
Importa dizer que minha nomeação na chefe imediata da CPAC ocorreu em 12/07/2021.
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Graduação

Nome do servidor: Vitória Ramos 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
prioridad

e
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 Acompanham
ento das 
solicitações de
Revalidação 
de Diplomas 
na Plataforma
Carolina Bori

Realizar 
pesquisas 
técnicas 
acerca dos 
trâmites de 
processos na
Plataforma 
Carolina 
Bori. 

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

Acesso frequente à Plataforma 
Carolina Bori;
Leitura das normativas 
referente à análise documental.

2º Acompanham
ento 
Pedagógico 
dos monitores
do Programa 
de Bolsa de 
Monitoria 
(PBM)

Disponibiliza
r material de 
orientação 
pedagógica

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

A utilização de recursos 
tecnológicos.

3º Emissão de 
declarações 
do Programa 
de Bolsa de 
Monitoria

Elaborar 
formulário 
para 
solicitação 
de 

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

A utilização dos recursos do 
Google Drive no e-mail 
institucional.
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declarações. (   ) Meta 
não 
atendida.

4º Certificação 
de Monitores

Emitir 
certificado 
dos 
monitores 
referente 
aos  editais 
32/2019, 
34/2019, 
19/2020 e 
03/2021

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

O processo de confecção dos
certificados sem o auxílio de 
uma plataforma 
informatizada.
OBS: Em decorrência do 
fator apontado só foram 
emitidos os certificados 
referentes ao edital 
32/2019.

A implementação 
da certificação 
através do Sistema 
Integrado de 
Informação – SEI – 
ou do Sistema 

Integrado de Gestão 
de Atividades 

Acadêmicas-SIGAA/U
NILAB

5º Migração de 
documentaçã
o do PBM 
para o SEI

Migrar o 
Termo de 
Compromiss
o, Plano de 
Atividades e 
Relatórios de
Frequências

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

A urgência no recebimento 
do Termo de Compromisso e
do Plano de Atividades para 
início da monitoria relativa 
ao edital 12/2021. 
OBS: Em virtude do fator 
citado, o Relatório de 
Frequência foi integralmente
migrado no SEI, enquanto 
que o Termo de 
Compromisso e o Plano de 
Atividades foram recebidos 
por e-mail e continuam em 
fase de migração para o SEI.

6º Consolidação 
do resultado 
do edital 
12/2021 da 
Monitoria

Consolidar os
resultados 
do Edital 
Prograd 
12/2021 
conforme 
cronograma

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

O acúmulo de experiência de 
edições anteriores do 
programa.

7º Providências 
para 
convocação 
dos monitores
do PBM

Emitir 
convite aos 
monitores 
até 
31/05/2021

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

A utilização de aplicativos de
mala direta para elaboração 
dos convites.

8º Acompanham
ento mensal 
de 
frequências e 
relatórios do 
PBM

Disponibiliza
r material 
audiovisual 
de 
orientação

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

A utilização de recursos 
tecnológicos. 
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9º Enviar à 
Prograd 
solicitação de 
providências 
para pedido 
de empenho 
referente ao 
pagamento 
das bolsas de 
Monitoria  
PMB – Edital 
12/2021 

Consolidar os
dados 
bancários 
dos 
monitores 
remunerado
s até 
04/05/2021

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

A consistência da base de 

dados no Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades 

Acadêmicas-SIGAA/UNILAB;

 A utilização do e-mail 
institucional para contato com 
os monitores;

10º Elaboração da
folha de 
pagamento do
edital 
12/2021 do 
PBM

Reduzir 
inconsistênci
a nos dados 
disponibiliza
dos para 
geração da 
folha de 
pagamento

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

A atualização dos dados 
bancários dos discentes no 
Sistema Integrado de Gestão de

Atividades Acadêmicas-SIGAA/
UNILAB.

11º Checagem/
Análise dos 
trabalhos do 
IV Encontro 
de Monitoria 
Acadêmica na 
VII SEMUNI

Checar e 
Analisar os 
trabalhos do 
IV Encontro 
de Monitoria
Acadêmica 
na VII 
SEMUNI

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

Os recursos disponíveis na 
plataforma da SEMUNI.

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 Unidade CPAC/PROGRAD

Nome da chefia imediata Luis Carlos Ferreira 
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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Concordo com as informações prestadas pelo servidor.
Importa dizer que minha nomeação na chefe imediata da CPAC ocorreu em 12/07/2021.
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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
20/09/2021, às 18:34, 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 0338692 e o código CRC 18A78C03.
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https://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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