
ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 36/2021  Unidade: PROPAE 

Nome do servidor: ADRIANA RODRIGUES ROCHA 

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 Atividade 
Administrativa 

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

Todas as demandas 
administrativas foram 
atendidas. 
 

 

2º  

Membro da 

comissão 

organizadora do 

programa 

+saúde 

Universidade 
 

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

 

Mensalmente é decidido 
um tema a ser abordado 
e datas para os eventos. 
A comissão tem reuniões 
semanais para tomadas 
de decisões e ajustes dos 
eventos. 
 

 

3º Ações do 

programa 

+Saúde 

Universidade 
 

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

 
Dentro do calendário 
mensal as ações são 
realizadas semanalmente, 
por meio de encontros 
virtuais via meet, 
divulgação de material 
educativo pelas 
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plataformas digitais da 
universidade, lives e 
divulgação dos links dos 
encontros.  
A forma de organização 
definida pela equipe 
proporciona o 
cumprimento das 
atividades. 

4º  

Enfretamento a 

Covid-19 

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

A participação na 
realização dos testes foi 
realizada a medida que 
foi solicitada pelo setor 
responsável pela 
organização- ICS 

A realização dos testes foi 
suspensa no período em 
decorrência de restrições 
das medidas sanitárias. 

 

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

Plano de Trabalho nº 36/2021 Unidade Coase  

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 37/2021  Unidade: DAN/COASE 

Nome do servidor:  Camila de Oliveira Freitas  

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

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

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

Ordem de 
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 Participação 
das reuniões da 
equipe 
Dan/Coase  
para verificação  
do trabalho 
remoto 

Aumentar em até 
50% a eficácia dos 
trabalhos 
desenvolvidos 
remotamente 

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

O feedback  
frequente  da eficácia  
das atividades 
desenvolvidas,  feito  
pela chefia e demais 
colegas de trabalho, 
durante as  reuniões 

 

2º Acompanhar 
processos e 
reproduzir 
documentos no 
SEI 

Realizar em até 
48h os despachos 
e 
encaminhamentos 
no SEI 

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

Acesso diario ao 
sistema para 
verificação das 
demandas e 
pendências 

 

3º Participar da 
Comissão 
Própria de 
Avaliação (CPA-
Unilab) 

Participar das 
reuniões e auxiliar 
nos trabalhos e 
demandas da 
comissão 

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

A participação e  o 
comprometimento 
de todos os membros 
da comissão no 
atendimento das 
demandas 
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atendida. 
4º Encaminhar  os 

dados da 
DAN/COASE 
para serem 
publicados  no 
instagram da 
propae 

 Auxilar para que  
os dados, que 
necessitem de 
divulgação, sejam  
publicados nas 
mídias sociais 

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

O envio dos dados 
dentro do  prazo 
necessário para a 
realização da 
publicação 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 37/2021 Unidade DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Nome da chefia imediata NÁGELA MARTINS OLIVEIRA AGUIAR 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº  38/2021  Unidade: COASE/PROPAE 

Nome do servidor: Deborah Cavalcante Magalhães Rolim 

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 Desenvolvimento do 
Projeto +Saúde 
Universidade; 

 
 
Elaboração do 
calendário  
 
Execução do 
calendário 

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

Presença da 
servidora no 
planejamento e 
ações do projeto 
de forma assídua. 

 

2º Consultas/orientações de 
Odontologia e suporte 
geral ao atendimento via 
e-mail institucional 

- Consulta da 
odontologia – 
disponibilizar 
mínimo de três 
horários por 
semana para 

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

Disponibilização, 
nos meios 
digitais, de canais 
para solicitação 
de 
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atendimento 
virtual. 
 

fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 
atendida. 

teleatendimento 
odontológico 
 
Divulgação da 
oferta do serviço 
de odontologia 
no e-mail 
estudantil, bem 
como a 
elaboração de 
uma cartilha com 
conteúdo de 
saúde bucal 
 

3º Colaboração com a equipe 
de TI no que tange a 
contratação de software 
para agendamento e 
acompanhamento de 
prontuários odontológicos  

Conclusão de 
processo com 
a aquisição do 
software 
 
 

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

O processo de 
contratação de 
software foi 
suspenso no 
período desse 
relatório, tendo 
retornado 
recentemente. 
Nesse ínterim, 
percebemos que 
a plataforma 
digital pensada 
pelos servidores 
da UNILAB 
juntamente com 
a equipe de TI 
atenderá 
satisfatoriamente 
à demanda. 

 

4º Reuniões de trabalho de 
caráter 
administrativo/deliberativo 

Troca de 
experiências e 
saberes entre 
a equipe 
multidisciplinar 
que compõe o 
setor 

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

Presença da 
servidora nas 
reuniões de 
forma assídua e 
participativa. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 38/2021 Unidade COASE/PROPAE 

Nome da chefia imediata Valéria jâne Jácome Fernandes 

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. 
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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 cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 
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ANEXO II

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

Plano de Trabalho nº ___/2021 Unidade: NIDAE/PROPAE
Nome do servidor: DEYVISON COURAS ROLIM
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 Tira dúvidas – 

atendimento 
através de e-mail 
do NIDAE

1 dia útil ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo.
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo.
(   ) Meta não 
atendida.

Assiduidade e 
execução 
regularmente.

2º Recebimento e 
atualização dos 
dados bancários 
dos estudantes

conforme 
demanda, 
1 dias útil

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

Assiduidade e 
execução 
regularmente.

3º
Recebimento 
dos pedidos de 
desligamento 
do PAES 
realizados 
pelos 
estudantes

Por 
demanda
. Após 
recebime
nto da 
demanda 
1 dia útil 
para 
envio do 
documen

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

Assiduidade. 
Atividade
precisa ser 
elaborada
para que o aluno não
receba 
indevidamente.
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to.
4º Emissão de 

declarações de 
recebimento de 
auxílio(s) aos 
estudantes

Demand
a
chega
através 
de
formulári
o,
envio em 
72
horas 
após
o pedido.

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

Assiduidade e 
conferência no 
Drive.

5º Emissão de nada 
consta para 
cancelamento e 
trancamento de 
matrícula

Por 
demanda
. Após 
recebime
nto da 
demanda 
2 dias 
úteis 
para 
envio do 
documen
to.

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

Assiduidade e 
conferir diariamente 
o email.

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

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade NIDAE/PROPAE
Nome da chefia imediata TALITA ARAÚJO FIGUEIREDO
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. 

1 – Seu trabalho foi pautado pela dedicação e assiduidade;

2 – O servidor apresentou iniciativa quanto as suas reponsabilidades;
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3 – O servidor executou as tarefas com competência;

4 – O servidor demonstrou disponibilidade e uma ótima comunicação;

5 – Seu trabalho foi cooperativo e contribuiu para o alcance das metas do setor;

6 – Executou as tarefas com organização e agilidade.
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ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº      40 /2021 Unidade:  COEST/PROPAE 
Nome do servidor:   Emanuel Bruno Lopes 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! 
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Ordem de 

prioridade 
Atividade 

Meta  

 
Resultado  

 

Fatores 

fundamentais que 

direcionaram para 

o resultado 

indicado 

Caso a meta não 

tenha sido cumprida, 

descreva o que é 

considerado, na sua 

percepção, para que 

a meta 
seja 

alcançada. 

1° Leitura de emails institucionais e 

documentos diversos. 

● Realizar o 

monitorament

o de forma a 

zerar a caixa 

de email todos 

os dias 

(x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( ) Meta não atendida. 

Organização das rotinas 

pela equipe e bom 

manejo dos processos. 

 

Boa comunicação e 

dialogo entre os 

membros da equipe 

 

2º   Execução do Edital de Seleção de 

Inclusão Digital - 2021, com projeção 

de 1049 candidatos/as,  constando das 

seguintes  etapas. 

 

● Revisão e alteração na 

minuta do edital; 

● Definir e cadastrar datas do 

cronograma no SAE; 

● Liberar QSE; 

● Solicitação de emissão da 

planilha de análise pelo 

banco de dados – DTI; 

● Distribuição igualitária e 

quantitativa das 

solicitações entre os 

profissionais para fins de 

análise; 

 

● Analisar cinco 

a oito 

solicitações de 

auxílios 

diariamente; 

 

● Avaliar todo 

o processo de 

trabalho ao 

final da 

seleção 

visando 

identificar as 

variáveis que 

interferem no 

alcance de 

um processo 

seletivo mais 

eficiente. 

(  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( x) Meta não 

atendida. 

Adiamento do processo 

seletivo pela gestão 

superior; 

 

Adequações na 

resolução e demais 

normativas do PAES. 

 

 

Aperfeiçoar o diálogo 

entre a gestão superior e a 

COSAPE; 

 

Aperfeiçoar o diálogo 

entre a COEST e a 

COSAPE. 
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● Verificar o quadro de 

composição familiar e 

conferir se os estudantes 

anexaram a documentação 

de acordo com as 

exigências do Edital de 

Inclusão Digital; 

 

 

● Na hipótese da ausência de 

algum/ns item/ns da 

documentação, notificar 

o/a discente (via 

SAE/SIGAA - marcar 

status PENDENTE) para 

que ele/a anexe no sistema 

os documentos 

indicados  nos dias 

previstos para a 

complementação de 

documentação, conforme o 

cronograma; 

● Proceder à análise 

socioeconômica e familiar 

do/a candidato/a 

considerando as 

informações prestadas 

pelo/a estudante no 

Cadastro Único e no 

Questionário 

Socioeconômico do SAE e 

comprovadas mediante a 

documentação apresentada 

e caso se enquadre no perfil 
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socioeconômico, realizar o 

deferimento ou 

indeferimento, consoante a 

disponibilidade 

orçamentária; 

● Após a análise de todos os 

processos, a COSAPE 

definirá quais candidatos 

serão classificados com 

status “ fila de espera”.  

 

Após a definição de 

resultado: 
● Conferir, no SAE/SIGAA 

via aba “Relatórios Tipos 

de Bolsas por Status”, a 

existência de solicitações 

com status EM ANÁLISE 

para que nenhum processo 

fique sem análise. 

● Emissão no SAE/SIGAA 

via aba “Relatórios Tipos 

de Bolsas por Status” de 

discentes com resultado 

DEFERIDO. 

● Postagem do resultado 

PRELIMINAR na área do 

estudante (site da Unilab) e 

solicitação de divulgação 

de notícia à ASSECOM. 

● Emissão da planilha excel 

dos motivos de 

indeferimento dos/as 
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candidatos não 

contemplados. 

● Recebimento de recursos 

via postagem do formulário 

de recurso no google docs 

● Distribuição dos recursos 

para análise entre os/as 

Assistentes Sociais, de 

modo a evitar que o 

julgador do recurso seja o 

mesmo que analisou o 

pedido inicial. 

● Julgamento dos recursos e 

atualização de dados (pós 

recurso) no SAE/SIGAA e 

na planilha excel de análise 

para fins de publicação do 

resultado final. 

● Emissão de relatórios no 

SAE/SIGAA do Resultado 

Final do processo seletivo. 

● Postagem do resultado 

FINAL na área do 

estudante (site da Unilab) e 

solicitação de divulgação 

de notícia à ASSECOM. 

 

 

 

 

3°  

Análise socioeconômica dos 

auxílios emergenciais via planilha 

de controle do excel: 

● Distribuição dos pedidos de 

auxílios emergenciais de 

 

● Análise de 

100%  das 

solicitações 

dos 

auxílios  emer

( x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( ) Meta não atendida. 

 

Organização interna das 

rotinas do setor; 

 

Trabalho em equipe. 
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forma igualitária à todos/as 

assistentes sociais; 

● Elaboração de justificativa e 

lista de estudantes 

contemplados com os 

auxílios emergenciais a 

cada mês a ser enviada, via 

Sei, para 

NIDAE/COEST/PROPAE. 

 

genciais a cada 

mês; 

 

● Justificativa 

técnica 

elaborada; 

 

● Processo 

aberto no SEI 

da COSAPE e 

enviado ao 

NIDAE no 

prazo previsto  

 

 

 

 

 

 

4º 

 

 

 

Orientação social e encaminhamentos 

de discente via e-mail do NASE. 

 

 

 

● Resposta de 

100% dos 

email aos discentes de 

forma a zerar a caixa 

de email; 

 

● Orientação de 

100% dos 

estudantes que 

solicitaram via 

email 

 
(x ) Meta 
atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( ) Meta não atendida  

 

 

 

Boa organização interna 

e divisão de trabalho do 

núcleo; 

 

Cumprimento das 

atividades previstas no 

planejamento mensal 

relacionada à escala de 

monitoramento dos 

emails. 
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esclarecimento

s sobre 

assistência 

estudantil.  

 

 

 

 

5° 

 

 

Participação no Seminário de 

Ambientação Acadêmica (SAMBA) – 

atividade de acolhimento dos novos 

estudantes  

● Participação 

no evento de 

acolhimento 

dos/as 

estudantes 

ingressantes 

com objetivo 

de socializar as 

informações 

sobre serviços 

pertinentes à 

permanência 

estudantil; 

 

 
(x ) Meta 
atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( ) Meta não atendida 

 

 

Boa parceria com a 

SECOM para execução 

da atividade; 

 

Bom relacionamento 

com a equipe do NASE. 

 

 

 

 

6° 

 

Ações/atividades alusivas ao dia do/a 

Assistente Social 2021 

 

● Participação 

na elaboração 

de cards 

informativos 

sobre o 

trabalho da 

equipe social 

na Unilab. 

 

 
(x ) Meta 
atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( ) Meta não atendida 

 

 

Boa parceria com a 

SECOM para execução 

da atividade; 

 

Bom relacionamento 

com a equipe do NASE. 
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7° 

 

Participação na Semana Universitária  

 

 

● Participação 

na Semana 

Universitária 

como membro 

da comissão; 

Organização 

da V Mostra da 

Vida 

estudantil; 

● Coordenação 

da mesa 

redonda de 

encerramento 

da Mostra; 

● Avaliação dos 

trabalhos 

submetidos na 

Mostra; 

● Elaboração de 

relatório de 

avaliação da 

Mostra .  

 

 

( X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

Trabalho em equipe e 

diálogo com as demais 

subcomissões; 

 

Agilidade das 

subcomissões em dirimir 

os problemas que 

surgiam no decorrer do 

planejamento e execução 

da SEMUNI. 

 

 

 

 

8° 

 

 

Elaboração de documentos de 

respostas  aos processos via SEI 

(procuradoria jurídica/defensoria 

pública/ouvidoria/Ministério Público, 

MEC, etc). 

 

 

● Responder 

100% dos 

documentos 

 
( X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

 

 

 

Boa organização interna 

e divisão de trabalho do 

NASE; 
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via SEI em 

prazo hábil; 

 

● Consultar 

legislações 

jurídicas, 

protocolos e 

procedimentos 

internos para a 

fundamentaçã

o da resposta. 

 

Cumprimento das 

atividades previstas no 

planejamento mensal 

relacionada à elaboração 

de documentos e envio 

via SEI. 

 

 

 

9° 

 

Elaboração de documentos 

referentes  aos processos de trabalho do 

NASE. 

 

 

● Documentos 

solicitados 

pela gerência, 

coordenação 

ou gabinete da 

pró-reitoria 

finalizados e 

entregues; 

 

● Aprimorament

o contínuo dos 

processos de 

trabalho 

desenvolvido 

pelo NASE. 

 

 
( X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

Boa organização interna 

e divisão de trabalho do 

núcleo; 

 

 

Cumprimento das 

atividades previstas no 

planejamento mensal 

relacionada à elaboração 

de documentos 

referentes aos processos 

de trabalho do NASE.  
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10° 

 

 

Organização e planejamento como 

membro da COSAPE nas atividades de 

inserção de novos estudantes no 

Cronograma de seleção do PAES – 

Entrada de 2020.2. 

 

 

 

● Participação 

em 90% nas 

reuniões de 

planejamento 

do cronograma 

de seleção do 

PAES; 

 

● Meta 

extra(não 

prevista no 

plano de 

trabalho): 
 

● Elaboração e 

despacho, via 

SEI, de 

justificativa 

técnica sobre a 

abertura de 

edital do 

PAES - 

Entrada 

2020.2; 

 

● Elaboração e 

despacho, via 

SEI, da 

Resolução Ad 

Referendum, 

n° 31, de 30 de 

() Meta 
atendida no prazo. 

( x) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

 

Adequações na 

resolução e demais 

normativas do PAES; 

 

Indefinições em relação 

a execução do edital pela 

gestão superior; 

 

 

Bom relacionamento 

com a gestão da COEST 

e PROPAE. 

 

 

Aperfeiçoar o diálogo 

entre a gestão superior e a 

COSAPE; 

 

Aperfeiçoar o diálogo 

entre a gestão da COEST e 

a COSAPE. 
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julho de 2021 

(nova 

resolução 

regulamentado

ra do PAES); 

 

● Elaboração e 

despacho, via 

SEI, do Edital 

do PAES 

02/2021; 

 

●  Elaboração do 

cronograma de 

seleção do 

PAES de 

agosto/2021. 
 

11° Participação em reuniões de 

monitoramento semanal do NASE. 
● Participação 

em 90% das 

reuniões 

convocadas. 

 

(X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

Bom relacionamento 

com a equipe do NASE; 

 

Bom compromisso 

profissional com as 

atividades do setor. 

 

12° Participação em reuniões da COSAPE 

CE/BA 
● Participação 

em 90% das 

reuniões 

convocadas 

(X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  

 

Bom relacionamento 

com a equipe do NASE e 

COSAPE; 

 

Bom compromisso 

profissional com as 

atividades do setor. 

 

13° Participações em reuniões da 

COEST/PROPAE 
● Participação 

em 90% das 

(X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

Bom planejamento das 

atividades mensais do 

setor COEST/PROPAE; 
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reuniões 

convocadas 

 

( ) Meta não atendida  

 
 

Bom relacionamento de 

equipe. 

14° Participação no seminário de 

planejamento da PROPAE 

● Participação 

nas datas 

agendadas 

(  ) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

(x  ) Meta não atendida  
 

Seminário de 

planejamento adiado em 

decorrência de transição 

na gestão da Pró -

Reitoria. 

Calendarizar nos 

semestres os encontros de 

planejamentos para que 

sejam realizados mesmo 

diante de imprevistos. 

 

 

15° 

 

Participação das atividades/reuniões do 

Observatório da vida Estudantil como 

membro de comissão- OBSERVE 

 

 

 

● Participação 

de 100% das 

atividades/reu

niões do 

Observe; 

● Subsidio na 

elaboração do 

Edital 01 

●  

● /2021 – 

Propae/Observ

e para seleção 

de bolsistas; 

● Seleção dos 

bolsistas.  

 
(X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

- Trabalho em equipe e 

discussão coletiva com 

equipe do Observe- 

MALES, para retomada 

dos projetos estratégicos 

e elaboração do plano de 

trabalho ; 

  

 

 

 

 

16° 

 

 

Participação das reuniões da Comissão 

de acompanhamento dos estudantes 

indígenas e quilombolas e demais 

atividades previstas pela comissão  

 

 

● Participação 

de 100% 

atividades/reu

niões da 

(X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

() Meta não atendida  
 

 

- Trabalho em equipe; 

- Discussão em grupo. 
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comissão de 

acompanhame

nto dos 

estudantes 

indígenas e 

quilombolas. 

 

 

 

 

17° 

 

Rodas Virtuais da Permanência 

estudantil sobre as dificuldades de 

permanência dos estudantes Indígenas 

e Quilombolas, atendidos pelo PAES e 

PBP, no contexto da pandemia, em 

parceria com o Observatório da Vida 

Estudantil (Observe)  

 

 

● Realização de 

02 (duas) 

Rodas virtuais 

da 

permanência 

estudantil com 

estudantes 

indígenas e 

quilombolas 

 
(  ) Meta 
atendida no prazo. 

( x ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

 

 A meta foi atendida 

parcialmente em razão 

de : 

 

- Problemas técnicos 

de acesso as 

plataformas como 

google meet; 

 

 - Pouca 

adesão/participação 

dos estudantes na 

atividade; 

 

- Choque de horário 

de atividades; 

 

 
 

 -  Necessidade de 

divulgação melhor da 

atividade; 

 

- Apropriação das 

plataformas e 

ferramentas de TI  
 

 

 

18° 

 

Participação nas atividades/reuniões 

em parceria com a DTI no 

aperfeiçoamento do módulo de 

assistência estudantil 

 

 

 

● Participação 

nas 

atividades/reu

niões em 

 
( x ) Meta 
atendida no prazo. 

(  ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

Bom relacionamento 

com equipe da DTI. 
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parceria com a 

DTI no 

aperfeiçoamen

to do módulo 

de assistência 

estudantil com 

os demais 

membros da 

equipe social  

 

 

 

 

 

19º 

 

Participação nas atividades/discussões 

de acompanhamento pedagógico e 

critérios/indicadores de desempenho 

acadêmico dos estudantes atendidos 

pelo PAES 

 

 

 

● Participação 

nas 

atividades/disc

ussões de 

acompanhame

nto 

pedagógico e 

critérios/indica

dores de 

desempenho 

acadêmico dos 

estudantes 

atendidos pelo 

PAES 

 

( x ) Meta 
atendida no prazo. 

(  ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  
 

 

 

- Trabalho em equipe; 

- Discussão processual 

que exige o engajamento 

multiprofissional e 

intersetorial; 

- Necessidade de 

comissão portariada para 

construção de 

normativas; 

 

 

 

20º 

 

Participação no curso Transformação 

digital no Serviço Público 

 

 

Participação no curso 

Transformação Digital 

no Serviço Público 

 
(   ) Meta 
atendida no prazo. 

( x ) Meta atendida 

fora do prazo. 

 

 

Leitura dos textos 

exigidos no curso; 

Inserir carga horária para 

capacitação do/a 

servidor/a no 
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(  ) Meta não atendida  
 

 

Avaliação do curso com 

êxito 

planejamento interno do 

NASE. 

21º  

Participação no Curso Avaliação de 

impacto de programas e políticas 

sociais  

 

 

● Participação 

no Curso 

Avaliação de 

impacto de 

programas e 

políticas 

sociais 

 
(   ) Meta 
atendida no prazo. 

(  ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( x ) Meta não atendida  
 

Envolvimento da 

organização da 

programação da V 

Mostra da Vida 

Estudantil durante a VII 

Semuni; 

 

Envolvimento nas 

atividades do 

OBSERVE 

 

  

Melhorar a organização 

pessoal em relação a  

organização da rotina de 

trabalho remoto. 

22° Participação  no Grupo de Trabalho 

responsável pelas alterações da 

Resolução PAES a ser composto por 

Estudantes, Docentes e pela equipe 

COEST/COSAPE. 

● Participação 

em 100% das 

reuniões 

convocadas 

com esse fim 

 

● Participar na 

elaboração do 

produto a ser 

entregue com 

a conclusão do 

Grupo de 

trabalho 

(  ) Meta 
atendida no prazo. 

(  ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( X ) Meta não atendida 

Ausência da publicação 

da portaria do GT de 

revisão da resolução do 

PAES pela gestão 

superior; 

 

Mudança na gestão da 

PROPAE. 

Retomar os diálogos com 

a nova gestão da Pro-

Reitoria. 

23° Participação no Grupo de Estudos 

sobre Políticas Públicas e Exclusão 

Social (GEPPES) do Programa de Pós-

● Participação 

em 90% das 

(x ) Meta 
atendida no 

prazo. 

Boa organização dos 

processos de trabalho do 

NASE; 
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Graduação em Políticas Públicas da 

UECE. 

reuniões 

agendadas; 

 

Meta extra (não 

prevista no Plano 

de trabalho) 

 

Boa articulação com  

parcerias externas à 

Unilab. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 40/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata:   YANNE MACHADO LIMA ALVES ( GERENTE EM SUBSTITUIÇÃO) 

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 

Relatório Avaliação Plano de Traba 40.2021- Emanuel Bruno (0318340)         SEI 23282.002010/2021-07 / pg. 28



 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão: 

Manifesto ciência ao trabalho desenvolvido pelo servidor apresentando os seguintes pontos positivos para o bom desempenho do trabalho do 

núcleo. 

● O servidor desempenha às tarefas do núcleo com afinco; 

● Com alto potencial de trabalho, o referido procura desenvolver suas habilidades à partir de leituras da realidade social, facilitando assim 

às atividades propostas pela equipe; 

● O servidor é atento aos processos de trabalho desenvolvidos pelo núcleo; 

● Boa iniciativa e ideias para melhorias nos processos de trabalho; 

● Bom comprometimento pessoal e profissional em relação ao trabalho e a equipe do núcleo; 

● Alto potencial criativo em relação as demandas do setor; 

● Alto potencial em propor atividades nas comissões de trabalho. 
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                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
                                                             (AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 41/2021 Unidade: 
CDH/PROPAE 

Nome do servidor: EVALDO RIBEIRO 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 

Priorid

ade 

Atividade Meta Resultado 

Fatores 

Fundamentais 

que 

Fundamentara

m para o 

Resultatdo 

Indicado 

Caso a meta não 

tenha sido 

cumprida, descreva 

o que é 

considerado, na sua 

percepção, para que 

a meta seja 

alcançada. 

1º Auxiliar para a 

institucionalização 

das Ações 

Afirmativas 

Institucionalizar 

as Ações 

Afirmativas 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Elaboração da 

Minuta de 

Resolução de um 

Programa de 

Ações 

Afirmativas da 

Unilab. Reuniões 

com Prograd, 

Prointer para 

elaboração da 

minuta; estudo de 

documentos 

regimentais da 

Unilab, MEC, 
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entre outros. 

2º Reuniões. Realizar reuniões 

de equipe de 

trabalho, Pro-

reitorias e outros 

setores da Unilab. 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Reuniões 

semanais com a 

equipe; 

orientações de 

trabalhos diários, 

via e-mail, 

telefone e 

WhatsApp  

 

3º Deliberar sobre os 

assuntos técnicos e 

administrativos 

relacionados aos 

direitos humanos e 

as ações afirmativas. 

Responder as 

demandas 

administrativas 

do CDH 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Atendimento das 

demandas via e-

mail, SEI, em 

tempo hábil com 

pontualidade, 

destreza e forma 

qualificada. 

 

4º Acompanhar a 

efetividade dos 

direitos humanos no 

âmbito da Unilab 

Efetivar os 

direitos humanos 

na Unilab 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Participação em 

reuniões de 

planejamento; 

Assessoria via 

via e-mail, 

telefone e 

WhatsApp; 

elaboração de um 

curso de 

formação sobre 

Gênero, para ser 

realizado em 

setembro e um 

curso de 

formação sobre 

bancas de 

heteroidentificaçã

o; Participação 

em reuniões para 

elaboração de 

curso de 

mestrado 

profissional para 

populações 

tradicionais. 

 

 

5º Aperfeiçoamento 

dos canais de 

denúncias e 

resoluções de 

conflitos 

Divulgar os 

canais de 

atendimento   

(  x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

Divulgação 

realizada via 

rede sociais 
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concernentes aos 

Direitos Humanos 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

6º Supervisionar as 

Comissões de 

Heteroidentificação 

e de 

Acompanhamento 

de Discentes 

Indígenas e 

Quilombolas 

Oferecer suporte 

técnico, 

pedagógico e de 

gestão 

(   x ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Acompanhame

nto das 

reuniões e 

deliberações da 

comissão de 

Acompanhame

nto de 

Discentes 

Indígenas e 

Quilombolas  

 

7º Acompanhar as 

ações desenvolvidas 

pelo Sepir 

Oferecer suporte 

técnico, 

pedagógico e de 

gestão ao Sepir 

(  x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Acompanhame

nto da 

organização e  

realização 

bancas de 

Verificação e 

Validação de 

Autodeclaração 

(CVVA) e 

Bancas 

Recursais 

realizadas pelo 

Sepir; 

Acompanhame

nto da 

organização dos 

cursos 

ofertados pelo 

Sepir; 

Participação 

das reuniões do 

Sepir, e 

organização de 

eventos 

conjunto com o 

Sepir 

 

      

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 41/2021 Unidade: CDH/PROPAE 

Nome da chefia imediata: Profa. Dra. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 
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A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou 
Discordo. 

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

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. 

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 

 
Ao tempo que estive à frente da Pró-reitoria, observei que o Professor exerce suas atividades de 
maneira competente e pró-ativa, possui qualidades compatíveis para o cargo que ocupa, e que 
atuou conforme os princípios que regem a Gestão Pública Brasileira. 
 

 
 
 

Profa. Dra. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete  
PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS - PROPAE 
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                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
                                                             (AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 
42/2021 

Unidade: 
SEPIR/PROPAE 

Nome do servidor: EVALDO RIBEIRO 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 

Priorid

ade 

Atividade Meta Resultado 

Fatores 

Fundamentais 

que 

Fundamentara

m para o 

Resultatdo 

Indicado 

Caso a meta não 

tenha sido 

cumprida, descreva 

o que é 

considerado, na sua 

percepção, para que 

a meta seja 

alcançada. 

1º Organização e 

acompanhamento da 

banca da Comissão 

de Verificação e 

Validação de 

Autodeclaração 

(CVVA). 

Realização da 

Verificação e 

Validação de 

Autodeclaração 

(CVVA). 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

 Organização, 

acompanhamento 

e realização de 

três bancas de 

Verificação e 

Validação de 

Autodeclaração 

(CVVA) e 

Bancas 

Recursais. 

A meta foi 

cumprida, porém o 

servidor deixou o 

cargo em 

16/06/2021 

2º Reuniões de Equipe  Realizar reuniões 

de equipe de 

trabalho 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

Reuniões 

semanais com a 

equipe; 

orientações de 

A meta foi 

cumprida, porém o 

servidor deixou o 

cargo em 
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atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

trabalhos diários, 

via e-mail, 

telefone e 

WhatsApp  

16/06/2021 

3º Trabalhos técnicos. Responder as 

demandas 

administrativas 

do Sepir 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(    ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Atendimento das 

demandas via e-

mail, SEI, com 

pontualidade, 

destreza e forma 

qualificada. 

A meta foi 

cumprida, porém o 

servidor deixou o 

cargo em 

16/06/2021 

4º Assessor e 

acompanhar a 

organização do 

Copene Nordeste 

que acontecerá na 

Unilab 

Assessorar a 

coordenação do 

evento 

( X ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Participação em 

reuniões de 

planejamento; 

Assessoria via 

via e-mail, 

telefone e 

WhatsApp 

A meta foi 

cumprida, porém o 

servidor deixou o 

cargo em 

16/06/2021 

5º      

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 42   /2021 Unidade: SEPIR/PROPAE 

Nome da chefia imediata: Profa. Dra. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 
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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Ao tempo que estive à frente da Pró-reitoria, observei que o Professor exerce suas atividades de 
maneira competente e pró-ativa, possui qualidades compatíveis para o cargo que ocupa, e que 
atuou conforme os princípios que regem a Gestão Pública Brasileira.  
 

Profa. Dra. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete  
PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS - PROPAE 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº43/2021  Unidade:  SELACE 

Nome do servidor:  Felipe André França da Silva 

Orientações:  

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta.  

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

Observação:  

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

equipe”...  

Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a 

pessoas ou a  repartição (Lei nº 8.112/1990).  

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

Ordem 

de  

priorid

ade  

Atividade  Meta  Resultado Fatores fundamentais 

que  direcionaram 

para o   

resultado indicado 

Caso a meta não 

tenha  sido cumprida, 
descreva o  que é 

considerado, na sua   

percepção, para 
que a  meta seja 

alcançada. 

1º  Planejamen
to  anual e 
ações  

da academia. 

15 dias  ( X ) Meta   

atendida 

no  

prazo.  

( ) Meta   

atendida   

fora do   

prazo.  

( ) Meta 
não  
atendida. 

Baseado no extrato 

de  situação de 

cada aluno.  
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2º  Verificar 
nos  
bancos de   

dados   

cadastrais e   

pontuar   

possíveis   

necessidades   

de acordo a   
especificidad
es  de cada 
aluno. 

10 dias  ( X ) Meta   

atendida 

no  
prazo.  

( ) Meta   

atendida   

fora do   

prazo.  

( ) Meta 
não  
atendida. 

Através da verificação 

do  banco de dados 

foram  possíveis 

pontuar as   

necessidades do aluno. 

 

3º  Estratégias 

para  atender 

as   

especificidad

es  de cada 

aluno 

20 dias  ( X ) Meta   

atendida 
no  
prazo.  

( ) Meta   

atendida  

Através da verificação 

no  banco de dados 

foi   

possível definir   

estratégias para 

atender  as 

especificidades. 

 

 

 

   fora do   

prazo.  

( ) Meta 
não  
atendida. 

  

4º Revisar o   
questionário 
de  
Anamnese 

2 dias  ( X ) Meta   

atendida 
no  
prazo.  

( ) Meta   

atendida   

fora do   

prazo.  

( ) Meta 

não  

atendida. 

Revisão do protocolo 
do  questionário da   

anamnese para o   

atendimento online. 

 

5°  Aplicar o   
questionário 
de  
Anamnese 

4 dias  ( X ) Meta   

atendida 
no  
prazo.  

( ) Meta   

atendida   

fora do   

prazo.  

( ) Meta 

não  

atendida. 

Aplicação do   

questionário. 
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6º  Realizar o   
projeto de 
Live  em 
Exercício  
físico em 
casa. 

10 dias  ( X ) Meta   

atendida 
no  
prazo.  

( ) Meta   

atendida   

fora do   

prazo.  

( ) Meta 

não  

atendida. 

Prescrição do 

exercício  através de 
lives de forma  

individualizada. 

 

7º  Planejamen

to  de 

palestra   

sobre a   

importância 

de  se 

exercitar 

 ( X ) Meta   

atendida 

no  

prazo.  

( ) Meta   

atendida   

fora do   

prazo.  

( ) Meta 

não  

atendida. 

Planejamento 
realizado. 

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE  

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 43/2021  Unidade  COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata  JOAB VENANCIO DA SILVA 

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

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

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a 

própria  individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por 
exemplo, poderá  usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de 
comunicação com a equipe”...  

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

 

 

  

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X ) Concordo ( ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo 
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Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão.  

Manifesto estar de acordo com a avaliação do plano de trabalho do servidor Felipe André França 

da Silva. A maior parte das metas foram atendidas conforme o planejamento interno do setor. As 

metas não atendidas foi em decorrência da reorganização interna do setor em razão contexto de 

pandemia que inviabiliza a realização de atividades esportivas presenciais. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 44/2021  Unidade:  COASE/PROPAE 

Nome do servidor:  Fernanda Maria Leorne Lima Sampaio 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

Caso a meta não 
tenha sido cumprida, 

descreva o que é 
considerado, na sua 

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1° Participação nas 
reuniões de 
Comissão de 
Organização do 
projeto + Saúde 
universidade 

Reuniões 
semanas com 
eventuais 
encontros 
extraordinários 

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

_ Reuniões com calendário 
fixo.  
_ Constância dos mesmos 
dias, da semana, e horários. 
_ Em torno de 16 reuniões 
no trimestre 

 

2° Participação nas 
reuniões de 
acompanhamento 
das atividades 
promovidas pela 
Coase 

Reuniões 
quinzenais com 
eventuais 
encontros 
extraordinários 

      

3° Participação 
como 
moderadora ou 
apoio nos 
minicursos, 
palestras ou 
oficinas, 
promovidos pelo 

De acordo 
como 
cronograma de 
planejamento 

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

_ Cronograma do 
planejamento das atividades 

do Projeto + Saúde 
universidade 
_ Em torno de 6 
participações no 
período 
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Projeto + Saúde 
universidade 

4° Participação 
como 
moderadora nos 
encontros do 
Projeto +saúde e 
Sexualidade. 

Encontros 
mensais e, 
eventualmente, 
encontros 
extraordinários 

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

_ Cronograma do 
planejamento das atividades 

do Projeto + Saúde e 
Sexualidade 
_ 4 moderações no 
trimestre 

 

5º Envio de 
certificados e 
declarações aos 
participantes dos 
minicursos 
ofertados pelo 
Projeto +Saúde e 
Sexualidade 

Sempre após os 
encontros 
mensais e 
extraordinários  

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

_ Prazo de envio 
preestabelecido, sendo 
o mesmo de até sete 
dias após o evento 
_ 65 declarações 
enviadas no período 

 

6° Envio de 
certificados e 
declarações aos 
participantes dos 
minicursos 
ofertados pelo 
Projeto +Saúde 
Universidade. 

Sempre que for 
ofertada 
alguma 
atividade no 
formato de 
minicurso ou 
oficina 

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

_ Prazo de envio 
preestabelecido, sendo 
o mesmo de até sete 
dias após o evento  
_ 12 declarações 
enviadas no período 

 

7º Alimentar as 
planilhas de 
avaliação das 
atividades 
ofertadas, bem 
como do 
arquivamento dos 
recursos 
audiovisuais 
utilizados em 
cada fase do 
Projeto +Saúde 
Universidade; 

Ao final de cada 
módulo 
ofertado 

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

_ Prazo de envio 
preestabelecido, sendo 
o mesmo uma semana, 
após a efetivação da 
atividade 
_ o número de 
atualizações de 
informações é relativo 
ao número de 
atividades ofertadas, 
sendo preenchido por 
vários membros da 
equipe 

 

8° Colaboração 
junto a equipe 
Coase para 
desenvolvimento 
de materiais a 
serem publicados 
nas mídias oficiais 
da Unilab 

Sempre que 
houver 
conteúdo a ser 
divulgado nas 
mídias digitais. 
Geralmente, 
semanal 

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

_ Reuniões com a 
equipe para troca de 
ideias aprimoramento 
das propostas 
 

 

9° Atividades 
administrativas 

Diariamente ( x  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 

- Acompanhamento de 
e-mails institucionais 
(atendimento.coase, 
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fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

eventos.coase e e-mail 
institucional pessoal) 
_ Acompanhamento de 
processos via SEI 

 

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

Plano de Trabalho nº 44/2021 Unidade COASE/PROPAE 

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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 cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 452021  Unidade: Coase/Propae 

Nome do servidor: Francis dos Santos Rios 

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 Atendimentos do Serviço 
de Escuta Acolhedora  
(atendimento psicológico 
individual) 

 

Acolhimento às 
solicitações por 
atendimento 
(livre-
demanda) 

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

Organização, 
dedicação, 
capacidade de 
administração 
do tempo 
disponível e 
divisão das 
demandas 
entre os 
profissionais 
psicólogos 
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2º Registros escritos dos 
atendimentos 
psicológicos 

Realização dos 
registros de 
acordo com a 
quantidade de 
atendimentos 
realizados 

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

Organização e 
capacidade de 
administração 
do tempo 
disponível. 

 

3º Interações gerais via e-
mails com estudantes 
(contatos, 
agendamentos, 
esclarecimentos, 
orientações, etc) 

Atenção e 
respostas às 
demandas 
estudantis via 
e-mail dentro 
do horário de 
trabalho (08h 
às 12h e 13h 
às 17h) 

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

Organização e 
capacidade de 
administração 
do tempo 
disponível. 

 

4º 
Reuniões de trabalho de 
caráter 
administrativo/deliberativo 

 

Planejamentos, 
monitoramento 
e avaliação em 
equipe de 
trabalho de 
fluxos e 
atividades do 
setor 

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

Organização e 
integração da 
equipe e 
capacidade de 
tomada de 
decisões em 
conjunto 

 

5º 
Reuniões 
interdisciplinares em torno 
de demandas do Serviço 
de Escuta Acolhedora 
/Saúde Mental 
(atendimentos, fluxos, 
etc) 

 

 
Encontros 
conforme 
demandas 
relativas ao 
fluxo de 
atendimentos 

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

Organização e 
integração da 
equipe e 
capacidade de 
tomada de 
decisões em 
conjunto 

 

6º 
Participação nas 
atividades de 

Elaboração e 
execução de 
atividades do 

(   X ) 
Meta 

Organização e 
integração da 
equipe e 
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Planejamento, 
desenvolvimento e 
execução do Projeto 
+Saúde Universidade  

 

Projeto no 
âmbito da 
equipe da 
PROPAE. 

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

capacidade de 
tomada de 
decisões em 
conjunto 

7º Atenção e respostas às 
demandas oriundas da 
COASE através das 
diferentes tecnologias de 
informação e 
comunicação. 

Monitoramento 
e atendimento 
diário às 
demandas 
(08h ás 12h e 
13h às 17h) 

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

Organização e 
capacidade de 
administração 
do tempo 
disponível. 

 

8º Participação  em Grupo 
de Trabalho da Frente de 
Promoção em Saúde 
Mental da Unilab 

Reuniões 
conforme 
agenda do 
Grupo 

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

Não houve 
reuniões 
programadas 
pelo grupo 

 

9º Reuniões de 
planejamento e execução 
no âmbito da Comissão 
Gestora do Observe 

Reuniões 
conforme 
agenda do 
Comissão 

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

Não foi 
possível 
comparecer a 
uma das 
reuniões 
agendadas 
pela Comissão 
em virtude do 
choque com 
os horários 
reservados 
para as 
demais 
atividades do 
setor 
(atendimentos 
psicológicos, 

Padronização 
antecipada 
dos horários 
destinados às 
reuniões da 
Comissão do 
Observe. 
Geralmente as 
reuniões da 
Comissão são 
agendadas por 
e-mail com 
poucos dias de 
antecedência, 
o que gera um 
choque com 
meus 
agendamentos 
referentes às 
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registros 
escritos etc). 

atividades do 
setor, que são 
feitos de 
modo prévio. 

 

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

Plano de Trabalho nº 45/2021 Unidade Coase/Propae 

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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 cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 

 

Relatório Avaliação Plano de Trab45.2021-Francis Rios (0318351)         SEI 23282.002010/2021-07 / pg. 47



ANEXO II 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº     46 /2021 Unidade:  COEST/PROPAE 
Nome do servidor:   Francisca Aline dos Santos Crispim 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. 

1° Leitura de emails institucionais e 
documentos diversos. 

● Realizar o 
monitoramento de 
forma a zerar a caixa 
de email todos os 
dias. 

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

Bom manejo do tempo na rotina de 
trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto. 
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2º  Planejamento e execução do Edital 
de Seleção de Inclusão Digital - 
2021, com projeção de 1049 
candidatos/as, constando das 
seguintes etapas:  

● Participação na revisão 
e alteração da minuta 
do edital; 

● Definição de datas do 
cronograma no SAE; 

● Análise igualitária e 
quantitativa das 
solicitações; 

● Verificação do quadro 
de composição familiar 
e conferência da 
documentação 
anexada, de acordo 
com as exigências do 
Edital de Inclusão 
Digital; 

 

● Na hipótese da 
ausência de algum/ns 
item/ns da 
documentação, 
notificação do/a 
discente (via 
SAE/SIGAA - marcar 
status PENDENTE) para 
que ele/ela anexem no 
sistema os documentos 
indicados, conforme 
cronograma de 
complementação de 
documentação; 

● Análise diária de dez 
solicitações de 
auxílio; 

 

● Participar na 
avaliação final do 
processo seletivo, 
visando identificar 
variáveis para maior 
eficácia da 
seleção/objeto do 
edital. 

 

 

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

Adiamento do processo seletivo 

pela gestão superior; 
 
Adequações na resolução e demais 
normativas do PAES. 

 

Aperfeiçoar o diálogo entre a gestão 

superior e a COSAPE 
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● Análise 
socioeconômica e 
familiar do/a 
candidato/a 
considerando as 
informações contidas 
no Cadastro Único e no 
Questionário 
Socioeconômico do SAE 
e comprovadas 
mediante a 
documentação 
apresentada - caso o/a 
discente se enquadre 
no perfil 
socioeconômico, 
realizar o deferimento 
ou indeferimento, 
consoante a 
disponibilidade 
orçamentária; 

● Após a análise de todos 
os processos, definição 
dos/as candidatos/as 
classificados/as com 
status “fila de espera”.  

 

Após a definição de 
resultado: 

● Emissão no SAE/SIGAA 
via aba “Relatórios 
Tipos de Bolsas por 
Status” de discentes 
com resultado 
DEFERIDO. 

● Recebimento de 
recursos via postagem 
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do formulário de 
recurso no google docs 

● Julgamento dos 
recursos e atualização 
de dados (pós recurso) 
no SAE/SIGAA e na 
planilha excel de 
análise para fins de 
publicação do 
resultado final. 

● Publicação do 
Resultado Final 

 
3º 

Análise socioeconômica dos 
auxílios emergenciais via 
planilha de controle do excel: 

● Distribuição dos 
pedidos de auxílios 
emergenciais de forma 
igualitária à todos/as 
assistentes sociais; 

● Elaboração de 
justificativa e lista de 
estudantes 
contemplados com os 
auxílios emergenciais a 
cada mês a ser enviada, 
via Sei, para 
NIDAE/COEST/PROPAE. 

 

 
● Análise de 100%  das 

solicitações dos 
auxílios  emergenciais 
a cada mês; 

 
● Justificativa técnica 

elaborada; 
 

● Processo aberto no 
SEI da COSAPE e 
enviado ao NIDAE; 

 
 

 

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

 
Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à execução dos auxílios 
emergenciais; 
 
Parceria com o NIDAE na recepção 
das solicitações e envios das folhas 
de pagamento.  

 
 

4°  Organização e Planejamento como 
membro da COSAPE nas atividades 

● Participação em 90% 
nas reuniões de 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 

Aperfeiçoar o diálogo entre a COEST 

e a COSAPE; 
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de inserção de novos estudantes 
no cronograma de seleção do PAES 
- Entrada 2020.2  

planejamento do 
cronograma de 
seleção do PAES; 

 
● Meta extra(não 

prevista no plano de 
trabalho): 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, de 
justificativa técnica 
sobre a abertura de 
edital do PAES - 
Entrada 2020.2; 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, da 
Resolução Ad 
Referendum, n° 31, 
de 30 de julho de 
2021 (nova resolução 
regulamentadora do 
PAES); 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, do 
Edital do PAES 
02/2021; 

 
●  Elaboração do 

cronograma de 
seleção do PAES de 
agosto/2021. 

 

 

fora do prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

 
Boa parceria com à COEST e  a 
gestão da PROPAE; 
 
Expertise na elaboração de 
documentos técnicos nos processos 
de trabalho; 
 
Adequações na resolução e demais 
normativas do PAES; 
 
Indefinições em relação a execução 
do edital pela gestão superior. 
 
 
 

Aperfeiçoar o diálogo entre a gestão 

superior e a COSAPE. 
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 5º Participação no SAMBA. ● Participação no 
evento de 
acolhimento dos/as 
estudantes 
ingressantes com 
objetivo de socializar 
as informações sobre 
serviços pertinentes à 
permanência 
estudantil. 

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

Boa parceria com a SECOM para 
execução da atividade; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
do NASE. 

 

6º Ações/ atividades alusivas ao dia 
do/a assistente social.  

● Participação na 
elaboração de Cards 
informativos sobre o 
trabalho da equipe 
social na Unilab. 

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

Boa parceria com a SECOM para 
execução da atividade; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
do NASE. 

 

7º Orientação social e 
encaminhamentos de discente via 
e-mail do NASE. 

● Encaminhar 
respostas por    

email aos discentes de forma 
a zerar a caixa de email; 
 

● Orientar os 
estudantes conforme 
protocolos e 
procedimentos pré-
estabelecidos do 

NASE. 
 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à escala de 
monitoramento dos e-mails. 

 

8° Elaboração de documentos de 
respostas  aos processos via SEI 
(procuradoria jurídica/defensoria 
pública/ouvidoria/Ministério 
Público, MEC, etc). 

● Responder 100% dos 
documentos via SEI 
em prazo hábil; 

 
● Consultar legislações 

jurídicas, protocolos e 
procedimentos 
internos para a 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à elaboração de 
documentos e envio via SEI. 
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fundamentação da 
resposta. 

 
9° Elaboração de documentos 

referentes  aos processos de 
trabalho do NASE. 

● Documentos 
solicitados pela 
gerência, 
coordenação ou 
gabinete da pró-
reitoria finalizados e 
entregues; 

 
● Aprimoramento 

contínuo dos 
processos de trabalho 
desenvolvido pelo 
NASE. 

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

( ) Meta não atendida 

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do núcleo; 
 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à elaboração de 
documentos referentes aos 
processos de trabalho do NASE. 

 

10° Participações em reunião de 
monitoramento semanal - NASE 

● Participação 
em  100% das 
reuniões 
agendadas. 

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

Bom relacionamento com a 
equipe do NASE; 
 
Bom compromisso profissional 
com as atividades do setor. 

 

11° Participação em reuniões da 

COSAPE CE/BA 
● Participação em 

90% das reuniões 

convocadas 

(X) Meta 
atendida no prazo. 

( ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( ) Meta não atendida  

 

Bom relacionamento com a equipe 

do NASE e COSAPE; 

 

Bom compromisso profissional 

com as atividades do setor. 

 

11° Participações de reuniões pré-
agendadas com a COEST/PROPAE. 

● Participação em 
90%  das reuniões  de 
equipe. 

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

Bom planejamento das atividades 
mensais do setor COEST/PROPAE; 
 
Bom relacionamento de equipe. 
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12° Seminário/ 
Planejamento  PROPAE/COEST 

● Participação em 
90%  das reuniões  de 
equipe ou quando for 
referenciado pela 
PROPAE/COEST. 

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

Seminário de planejamento adiado 

em decorrência de transição na 
gestão da Pró -Reitoria. 

Calendarizar nos semestres os 

encontros de planejamentos para que 
sejam realizados mesmo diante de 
possíveis mudanças. 

13º Participação nas reuniões do 
Grupo de Trabalho responsável 
pelo estudo de viabilidade da 
adoção de jornada de trabalho 
reduzida.  

● Participação em 
100% das reuniões 
convocadas com esse 
fim; 

 
● Participar na 

elaboração do 
produto a ser 
entregue com a 
conclusão do Grupo 
de trabalho. 

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

Não ocorrência de reuniões do GT Retomada dos encontros no âmbito 
da COEST. 

14° Participação como Presidente no 
Grupo de Trabalho responsável 
pelas alterações da Resolução 
PAES a ser composto por 
Estudantes, Docentes e pela 
equipe COEST. 

● Participação em 
100% das reuniões 
convocadas com esse 
fim; 

 
● Participar na 

elaboração do 
produto a ser 
entregue com a 
conclusão do Grupo 
de trabalho. 

 

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

Ausência da publicação da portaria 
do GT de revisão da resolução do 
PAES pela gestão superior; 
 
Mudança na gestão da PROPAE. 

Retomar os diálogos com a nova 
gestão da PROPAE. 

15° Participação no Grupo de Estudos 
sobre Políticas Públicas e Exclusão 
Social (GEPPES) do Programa de 
Pós-Graduação em Políticas 
Públicas da UECE. 

● Participação em 90% 
das reuniões 
agendadas; 

(x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 
Meta extra (não 
prevista no Plano 
de trabalho) 

Boa organização dos processos de 
trabalho do NASE; 
 
Boa articulação com as parcerias 
externas à Unilab. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE (AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº46 /2021 Unidade COEST/PROPAE 
Nome da chefia imediata:   YANNE MACHADO LIMA ALVES ( GERENTE EM SUBSTITUIÇÃO) 
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: 

Manifesto ciência ao trabalho desenvolvido pela servidora apresentando os seguintes pontos positivos para o bom desempenho do trabalho do 
núcleo. 
 

● A servidora  desenvolve às atividades propostas pelo núcleo com bom desempenho; 
● É perceptível o alto potencial em contribuir com os processos de trabalho sistematizados; 
● Boa organização e disciplina na rotina de trabalho alcançando às metas propostas; 
● Boa iniciativa pessoal contribuindo para melhorias nos processos de trabalho; 
● Boa parceria com a equipe na elaboração de documentos/fluxos permitindo com que o trabalho seja desenvolvido com 

maestria; 
● Boa comunicação com a equipe, principalmente nos feedbacks relacionados às demandas do setor; 
● Expertise na elaboração de documentos pertinentes ao trabalho do núcleo e das comissões de trabalho;  
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● A profissional é resolutiva nas demandas propostas pelo núcleo; 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 47/2021  Unidade:PROPAE/ COASE 

Nome do servidor: FRANCISCO JÚLIO WERNER DOS SANTOS SIQUEIRA 

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. 

 Acompanhar as atividades 
desenvolvidas pela 
Coordenação de 
Assistência à Saúde do 
Estudante; 

A - Reuniões de 
monitoramento/acompanhamento 
com a equipe 

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

PLANEJAMNTO 
E 
COMUNICAÇÃO 
ENTRE A 
EQUIPE 
APOIO DA 
CHEFIA 
IMEDIATA COM 
ORIENTAÇÕES 
E 
ESCLARECIMEN
TOS  

 

 Atividades administrativas 
(e-mail, SEI, SIGEPE, SIPAC, 
3S) 

P - Regime Especial; 
Frequências; respostas: despachos, 
ofícios; solicitações gerais. 

  

A - E-mail = Resposta a 
demandas institucionais a setores, 
contato com aluno e servidores 

  

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

APOIO 
IRRESTRITO DA 
CHEFIA 
IMEDIATA 
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A - SIPAC/SIGEPE/3S – Controle de 
bens e homologação de requisitos 
institucionais e de servidores, bem 
como a realização de solicitações 
pessoais 

 Consultas/orientações 
Médicas A – Atendimento médico a 

demandas de saúde estudantil;  

 

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

 Contato com 
os estudantes 
nem sempre 
se efetivavam 
dentro do 
esperado por 
problemas 
relacionados 
a interface  

 Reuniões e colaborações 
em comissões e grupos de 
trabalho de caráter 
administrativo/deliberativo 

A – Colaboração junto ao Instituto 
de Ciências da Saúde e Divisão de 
Atenção Saúde (Servidor) para 
ações de enfrentamento da 
pandemia covid 19 

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

APOIO E 
INSENTIVO 
DA CHEFIA 
IMEDIATA 

 

 Registro das atividades 
realizadas 

A – Alimentação das planilhas de 
monitoramento das atividades que 
envolvem os processos descritos 
na prioridade 5 – quantidade de e-
mails/WhatsApp com demandas 
estudantis ou relacionados a; 
consultas/orientações médicas 
realizadas. 

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

FACILIDADE 
DA 
COMUNICAÇ
ÃO ONLINE E 
APOIO DA 
EQUIPE 
TÉCNICA 

 

 
Atender às demandas da 
DSSQVT em relação às 
perícias médicas  

 

Realização do atendimento 
presencial de perícias, 
admissionais e singulares, além de 
juntas 

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

ORGANIZAÇ
ÃO E 
PLANEJAME
NTO DO 
SETOR 
APOIO DA 
CHEFIA 
IMEDIATA 

 
 

 
Atividades de promoção a 
saúde e de informação em 
saúde 

Realizar em parceria com os 
demais integrantes da equipe 
multiprofissional a elaboração e 
produção de material áudio-visual 
e atividades em plataformas de 
mídias sociais com o intuito de 
auxiliar na saúde do estudante 
mesmo de forma remota 

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

ORGANIZAÇ
ÃO E 
PLANEJAME
NTO DO 
SETOR 
APOIO DA 
CHEFIA 
IMEDIATA 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 47/2021 Unidade COASE/PROPAE 

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. 
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Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

O servidor cumpriu as atividades conforme descrito no relatório. Manifesto ciência das 
justificativas apresentadas para as entrega de algumas atividades fora do prazo. Dialogo no sentido de 
resolução das pendências está sendo realizado.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 48 /2021 (maio 
a julho) 

Unidade: PROPAE Coordenação de Assistência à Saúde 

do Estudante (COASE)/PROPAE 

Nome do servidor: Francisco Weslay Oliveira Mendonça 

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 Atendimentos do Serviço 
de Escuta Acolhedora  
(atendimento psicológico 

individual). 

Acolhimento às 
solicitações por 
atendimento (livre 
demanda)  

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

 Adaptação do 
serviço ao 
contexto 

pandêmico no 
âmbito dos fluxos 

de acolhida 
multidisciplinares 

da COASE. 
Atendimentos 

realizados. 

 

2º Registros escritos dos 
atendimentos psicológicos  

Realização dos 
registros de acordo 
com a quantidade 
de atendimentos 
realizados  

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

Realizados.  

3º Interações gerais via e-
mails com estudantes 
(contatos, agendamentos, 
esclarecimentos, 
orientações, etc)  

Atenção e 
respostas às 
demandas 
estudantis via e-
mail dentro do 
horário de trabalho 
(08h às 12h e 13h 
às 17h)  

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

Interações com 
estudantes via e-

mail 
cotidianamente 
ocorridas dentro 

do período. 
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4º Reuniões de trabalho de 
caráter 
administrativo/deliberativo 

Planejamentos, 
monitoramento e 
avaliação em 
equipe de trabalho 
de fluxos e 
atividades do setor  

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

Participação 
regular em 

reuniões COASE e 
PROPAE 

organizadas  
dentro do período 

deste relatório.  

 

5º Reuniões interdisciplinares 
em torno de demandas do 
Serviço de Escuta 
Acolhedora (atendimentos, 
fluxos, etc)  

Atendimento às 
demandas 
conforme escuta e 
rotinas dos fluxos.  

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

Participação em 
reuniões/ 

comunicações 
interdisciplinares 

organizadas  
frequentemente 

dentro do período 
.  

 

6º Colaboração nas atividades 
de Planejamento, 
desenvolvimento e 
execução do Projeto 
+Saúde Universidade  

Elaboração e 
execução de 
atividades do 
Projeto no âmbito 
da equipe da 
PROPAE.  

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

Participação junto 
aos planejamentos 

do Projeto, 
proposição e 
execução de 

atividades, bem 
como em reuniões 
de planejamento e 

avaliação das 
atividades. 

 

7º Participação regular nas 

reuniões do Grupo de 

Trabalho em Saúde Mental 

(organizadas pela 

PROPAE/COASE) 

Conforme 
demandas 
quotidianas. 

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

Houve a 
descontinuidade  

das referidas 
reuniões. 

No momento, não 
há previsão de 

retomada.  

8º Atenção e respostas às 
demandas oriundas da 
COASE através das 
diferentes tecnologias de 
informação e 
comunicação.  

Monitoramento e 
atendimento diário 
às demandas (08h 
ás 12h e 13h às 
17h)  

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

Atenção cotidiana 
aos meios de 
comunicação 
utilizados pela 

equipe da COASE, 
trocando-se 
informações 

relevantes sobre o 
trabalho ou 

executando, junto 
aos colegas, 

tarefas cotidianas 
dentro  do período 
destinado para tal. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 48/2021 Unidade COASE/PROPAE 

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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 
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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 cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 
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                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
                                                             (AVALIAÇÃO DOSERVIDOR) 

PlanodeTrabalhonº 49/2021 Unidade: 
PROPAE 

Nome do servidor: GESYANNE KEILA TEIXEIRA DOS SANTOS 

Orientações: 
Oservidordeveráindicarseametafoiatendidaounãodentrodoprazopretendido,descreverresumidament
eosfatoresfundamentaisque direcionarampara: 

(a) Ocumprimentodametadentrodoprazoprevisto; 

(b) Ocumprimentodametaforadoprazoprevisto;ou 

(c) Onãocumprimentodameta. 

Tambémdeveráserdescritooqueéconsiderado,navisãodeservidor,paracumprimentodameta,casonão
sejacumprida. 

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

 
Tambémdevemserevitadasjustificativasquepossamreportarapreçooudesapreçoapessoas ou a 
repartição(Lei nº8.112/1990). 

 
Lembre-sedequeorelatórioficarádisponívelnositeda Unilab! 

Orde

m de 

Priori

dade 

Atividade Meta Resultado 

Fatores 

Fundamentais 

que 

Fundamentar

am para o 

Resultatdo 

Indicado 

Caso a meta não 

tenha sido 

cumprida, 

descreva o que é 

considerado, na 

sua percepção, 

para que a meta 

seja alcançada. 

1º  

Assessorar a Pró-

reitora: organização, 

protocolo e 

despacho de 

documentos 

Recebimento/aná

lise/encaminham

ento das 

demandas 

durante o 

expediente (2 ou 

mais vezes ao 

dia) 

( X ) 
Metaatendida 
noprazo. 
(   ) 
Metaatendi
dafora 
doprazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Comprometime

nto na leitura de 

e-mails, 

correção, 

revisão e 

acompanhamen

to dos projetos, 

programas e 

ações 

relacionados à 

Pró-reitoria  

 

2º Organização, 

execução e 

encaminhamentos 

Recebimento/enc

aminhamento de 

demandas 

( X ) 
Metaatendida 
noprazo. 

Acompanhame

nto diário do 

sistema 
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de processos na 

plataforma SEI. 

durante todo o 

expediente, 

conforme 

necessidade 

(     ) 
Metaatendi
dafora 
doprazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

vinculado à 

distribuição/ 

envio rápido à 

Pró-reitora e/ou  

setor 

responsável 

como forma de 

organizar os 

processos para 

devolução no 

prazo. 

3º Administração e 

organização da 

Agenda. Leitura e 

retorno de e-mails e 

documentos 

institucionais da 

Propae. 

Organização/enca

minhamento de 

demandas 

durante todo o 

expediente, 

conforme 

necessidade 

( X ) 
Metaatendida 
noprazo. 
(    ) 
Metaatendi
dafora 
doprazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Acompanhame

nto diário de e-

mails, dando os 

devidos 

encaminhament

os, de acordo 

com as 

demandas da 

Propae 

 

4º Interlocução com a 

equipe da Propae 

(Coordenações), 

referente às 

demandas 

solicitadas pela Pró-

reitora; despacho 

com a Pró-reitora; 

acompanhamento e 

execução de 

demandas diversas 

do gabinete da 

Propae 

 
Organização/enca
minhamento de 
demandas 
durante todo o 
expediente, 
conforme 
necessidade 

( X ) 
Metaatendida 
noprazo. 
(   ) 
Metaatendi
dafora 
doprazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Comprometime

nto no diálogo e 

envio de 

demandas.  

 

Organização de 

momentos para 

despacho. 

 

Acompanhame

nto frequente 

das demandas 

da Propae 

 

 

5º  

Elaboração e 

acompanhamento 

de documentos 

diversos da Propae 

(ofícios, portarias, 

despachos...) 

 
Recebimento/enc
aminhamento de 
demandas 
durante todo o 
expediente, 
conforme 
necessidade.  
 

(  X  ) Meta 
atendida 
noprazo. 
(    ) 
Metaatendi
dafora 
doprazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

Acompanham

ento diário 

das 

demandas, 

dando os 

devidos 

encaminhame

ntos dos 

documentos.  

 

. 

6º  

Atender pedidos e 

solicitações diversas, 

que se incluam no 

 
Recebimento/enc
aminhamento 
conforme 

( X ) 
Metaatendida 
noprazo. 
( ) 

Comprometime

nto na 

organização e 

planejamento, 
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âmbito da 

competência 

demandas. 
Duração: a 
depender da 
atividade 

Metaatendi
dafora 
doprazo. 

(    ) Meta não 

atendida. 

por meio de 

atividades 

diárias/semanai

s de suporte a 

depender das 

demandas 
 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O 

TRIMESTRE(AVALIAÇÃODA CHEFIA IMEDIATA) 

PlanodeTrabalhonº 
 /2021 

Unidade: PROPAE 

Nomedachefiaimediata: LARISSA DEADAME DE FIGUEIREDO NICOLETE 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividadesdo 
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo –comressalvas 
ouDiscordo. 

 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos quejustificam a 
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para quepossa 
contribuircomamelhoriacontínua dodesempenhodasatividades. 

 

Nosfundamentos,achefiaimediatadeveráevitardescreversituaçõesquepossamexporaprópriaindividua

lidadeeaindividualidadedeterceiros,inclusiveadecolegasdetrabalho. 

Porexemplo,poderáusarexpressõescomo“pormotivospessoais”,“pordificuldadesdecomunicaçãocoma
equipe”... 

 
Tambémdevemserevitadasjustificativasquepossamreportarapreçooudesapreçoapessoas ou a 
repartição(Lei nº8.112/1990). 

AVALIAÇÃODOPLANODETRABALHO 

( x )Concordo ( )Concordo– comressalvas ( )Discordo 

Apresenteabaixoosfundamentosjustificamsuadecisão. 

 
O relatório está de acordo com o previsto e foi desenvolvido de forma qualificada pela 
servidora. 
Percebe-se a assiduidade, comprometimento e qualidade no desenvolvimento de suas 
atribuições. 
Porfim,todas as ações solicitadas para a servidora foram desenvolvidas com êxito. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 
Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis (Propae) 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº   51   /2021  Unidade: PROPAE 

Nome do servidor:  ISADORA MARQUES BARBOSA 

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 Projeto +Saúde e Sexualidade; Atingir o 
número 
mínimo de 80 
discentes 
contemplados 
com os 
conteúdos 

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

Projeto está ganhando 
maior visibilidade entre 
os estudantes, o que 
tem gerado aumento 
pela procura. 

 

2º Desenvolvimento de demais 
ações de promoção da saúde; 

Colaborar em 
pelo menos 
01 ação de 
promoção da 
saúde, exceto 
o +Saúde e 
Sexualidade 

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

 O planejamento 
feito pelo +Saúde 
Universidade não 
demandou 
colaboração por 
parte da 
servidora, tendo a 
mesma ficado a 
frente das ações 
do +Saúde e 
Sexualidade 

3º  Acolhimento em Saúde Atender 100% 
das 
solicitações 
que chegarem 

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

Todas as demandas 
foram atendidas 
dentro do prazo 
estipulado.  
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via e-mail, 
formulário 
eletrônico e 
tablet em um 
prazo máximo 
de 24h 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

A servidora está a 
frente do 
Acolhimento em 
saúde, fazendo o 
acolhimento inicial 
do estudante via 
tablet, e-mail e 
agendamento de 
escutas por 
videoconferência. 

4º Consulta de enfermagem em 
Sexualidade 

Iniciar os 
atendimentos 
individuais de 
discentes com 
demandas em 
Sexualidade 

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

Os atendimentos 
foram iniciados, 
conforme previsto. 
Os mesmos ocorrem 
por livre demanda 
do estudante. 

 

5º Apoio técnico para 
construção do prontuário 
eletrônico (processo nº 
23282.407409/2019-91) 

Dar apoio 
técnico 
necessário 
para a 
construção 
do sistema 
de 
prontuário 
eletrônico 

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

O prontuário já está 
na etapa do 
incremento 04, 
tendo a servidora 
auxiliado na criação 
das prioridades para 
cada incremento, 
validação dos 
incrementos e 
tirado dúvidas da 
equipe de 
desenvolvimento. 

 

6º Atividades administrativas 
do setor 

Atendimento 
dento da 
competência 
profissional 
e 
institucional, 
respeitando-
se os 
trâmites 
processuais 
específicos. 

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

Todas as demandas 
administrativas 
foram atendidas. 

 

7º Reuniões e colaborações 
em comissões e grupos de 
trabalho de caráter 
administrativo/deliberativo 

Testes 
rápidos, plano 
de retorno 
gradual ao 
ensino 
presencial. 

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

Meta não foi 
atendida por não ter 
havido solicitação 
por parte do ICS e 
por não ter ocorrido 
o retorno 
presencial. 

 

8º Registro das atividades 
realizadas 

Registro 
individual 

(  X ) Meta 
atendida 
no prazo. 

Todos os 
acolhimentos e 
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mensal (   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

consultas realizadas 
foram registradas 
em planilha. 

 

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

Plano de Trabalho nº 51/2021 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 
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 cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 52/2021  Unidade: COEST/PROPAE 

Nome do servidor:  Joab Venancio da Silva 

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Orde
m de 

priorid
ade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

1º Coordenação do 
Plano Emergencial 
de Inclusão Digital 
 

Seleção de 
estudantes 
para 
concessão de 
auxílio 
inclusão 
digital 

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

1) Indefinição 
institucional acerca da 
chegada de estudantes 
internacionais 
2) Necessidade de 
adequações da 
Resolução do PAES 
3) Necessidade de 
definições acerca do 
orçamento 

 

2º Execução do Plano 
Emergencial de 
Inclusão Digital 

Entrega de 
chips aos 
estudantes 

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

Planejamento interno, 
articulação 
intersetorial (DTI, 
PROAD), colaboração 
e empenho da equipe. 

 

3º Coordenação do 
processo de 
seletivo para 

Inserção de 
estudantes 
ingressantes 

(  ) Meta 
atendida 
no prazo. 

1) Indefinição 
institucional acerca da 
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inserção no PAES em 2020.1 e 
2020.2 no 
PAES 

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

chegada de estudantes 
internacionais 
2) Necessidade de 
adequações da 
Resolução do PAES 
3) Necessidade de 
definições acerca do 
orçamento 

4º Planejamento 
Orçamentário do 
Programa de 
Assistência ao 
Estudante (PAES) 

Controle dos 
gastos 
mensais e 
anuais com 
auxílios 

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

Planejamento interno, 
Monitoramento 
permanente junto ao 
demais setores 
(PROPLAN, NIDAE), 
Uso de ferramentas 
digitais para controle. 

 

 
5º 
 

Revisão da 
Resolução do PAES 

Encaminhar 
junto à 
reitoria 
proposta de 
formação de 
comissão 

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

Planejamento interno 
e articulação 
intersetorial (Gabinete 
da Propae, Reitoria) 

 

6º Monitoramento do 
Planejamento 

Reunião de 
monitoramen
to do 
andamento 
do 
planejamento 
da COEST 

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

Organização, 
Planejamento interno 
e articulação 
intersetorial (Proplan, 
Nidae) 

 

7º Elaboração de fluxo 
de denúncia de 
irregularidades no 
uso dos recursos 
da assistência 

Elaboração e 
divulgação de 
material 
gráfico digital  

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

Articulação 
intersetorial 
(Corregedoria, 
Ouvidoria, 
Procuradoria Jurídica)  

 

8º Monitoramento de 
Plano de 
Permanente de 

Resposta a 
auditoria 
sobre ações 

(  ) Meta 
atendida 
no prazo. 

Organização e 
execução do 
planejamento interno. 
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Providências da 
Auditoria Interna 

executadas 
no âmbito do 
Plano de 
Providências 

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

OBS: A prorrogação do 
prazo foi negociada 
com a AUDIN, visando 
o cumprimento de 
recomendações 
constantes no PPP. 

9º Coordenação do 
monitoramento do 
tempo de 
permanência no 
PAES 

Encaminhar 
junto a 
reitoria a 
prorrogação 
do tempo de 
permanência 
dos 
estudantes no 
PAES 

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

Organização interna, 
articulação 
intersetorial (DTI, 
COSAPE) e uso de 
ferramentas digitais de 
banco de dados. 

 

10º Avaliação dos 
indicadores e 
metas do PAES 

Relatório de 
análise 
quantitativa 
dos 
indicadores e 
metas do  
PAES 

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

1) Necessidade de 
melhor capacitação 
dos servidores quanto 
a elaboração de 
indicadores 
2)Necessidade de 
correções do relatório 
junto ao setor de 
banco de dados da DTI 

O relatório foi 
solicitado, mas é 
necessário efetuar 
correções do 
relatório junto ao 
setor de banco de 
dados da DTI  

11º Gestão local do 
Programa Bolsa 
Permanência 

Elaboração de 
normativa 
interna 

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

Embora a minuta de 
normativa tenha sido 
elaborada, existe a 
necessidade de 
discussão na Comissão 
de Acompanhamento 
de Indígenas e 
Quilombolas, a qual se 
encontra em processo 
de retomada dos 
trabalhos 

Discussão na 
Comissão de 
Acompanhamento 
de Indígenas e 
Quilombolas. 

 

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

Plano de Trabalho nº 52/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 

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 que justificam sua decisão.  

 
Ao tempo que estive à frente da Pró-reitoria, observei que o servidor possui as competências, para o cargo 
que ocupa, e que atuou conforme os princípios que regem a Gestão Pública Brasileira.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 53/2021  Unidade: Coordenação de Assistência à Saúde do Estudante 
(COASE)/PROPAE 

Nome do servidor: José Cláudio Borges da Silva 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 
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 Atendimento do 
serviço de escuta 
acolhedora para 

demandas em saúde 
mental 

Atendimento 
dos pedidos de 

escuta 
solicitados 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Todas as solicitações de 
acolhimento em saúde 

mental recebidas via email, 
whatsapp telesaude da 

coase e via 
encaminhamento de outras 

categorias foram 
respondidas 

 

2º Atendimento na 
modalidade 

teleorientação para 
demandas clínicas 

Atendimento 
das demandas 

por 
teleorientação 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Todas as solicitações de 
acolhimento para 

teleorientações recebidas 
via email, whatsapp 

telesaude da coase e via 
encaminhamento de outras 

categorias foram 
respondidas 

 

3º Interações gerais via 
emails com 
estudantes 
(contatos, 

agendamentos, 
orientações etc) 

Atenção e 
respostas às 
demandas 

estudantis via 
email dentro do 

horário de 
trabalho 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

A comunicação com 
estudantes que demandam 

por acolhimento foi 
efetuada rotineira e 

diariamente durante o 
trimestre avaliado 

 

4º Apoio à fiscalização 
do contrato do 
seguro de vida 

estudantil (troca de 

Atendimento às 
necessidades e 

demandas 
(respostas por 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 

A comunicação com 
representantes da 

seguradora foi efetuada 
rotineira e diariamente 
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email com 
seguradora, 

checagem de 
relatórios e faturas) 

email, avaliação 
de 

documentos) 

(   ) Meta 
atendida fora 

do prazo. 
(   ) Meta não 

atendida. 

durante o trimestre 
avaliado 

5º Gestão do contrato 
do seguro de vida 

estudantil (processo 
de fatura / 

pagamentos, 
licitação de novo 

contrato) e 
respostas à 
demandas / 
processos 

relacionados 

Atendimento às 
necessidades e 

demandas 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Elaboração e tramitação 
dos processos de 

faturamento / pagamento, 
bem como análise 

documental do contrato 
atual. Registros nos 
processos abaixo: 

23282.413074/2020-41 
23282.007953/2021-18 
23282.009533/2021-76 

 

6º Acompanhar e 
participar de 

atividades 
desenvolvidas pela 

COASE 

Reuniões 
quinzenais 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Participação efetiva em 
todos os momentos 

programados 

 

7º Tarefas 
Administrativas e/ou 

referentes aos 
atendimentos 
estudantis no 

âmbito da Equipe 
COASE: atenção e 
respostas aos e-

mails institucionais, 
aos grupos de 
Whatsapp da 
Coordenação, 

reuniões virtuais 
com demais 

membros da equipe 
(telefone, Meet). 

Monitoramento 
e atendimento 

diário às 
demandas (08h 
ás 12h e 13h às 

17h 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Atividades pelas quais se 
tomou responsabilidade 

foram executadas em 
tempo hábil. 

 

8º Registro de 
atendimentos do 

tipo teleorientações 
e escuta acolhedora 

em prontuários 
fisicos 

Registros 
realizados após 

os 
atendimentos 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Registros atualizados em 
relação às demandas. 

 

9 Reuniões 
interdisciplinares em 
torno de demandas 
do Serviço de escuta 

acolhedora. 

Atendimento às 
demandas 
conforme 

escutas, rotinas 
e fluxos 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Participação efetiva em 
todos os momentos 

programados 

 

10 Acompanhar e 
participar de 
reuniões de 

planejamento 
desenvolvidas pelo 

+Saúde 
Universidade 

Reuniões 
semanais; 
Eventos 

Síncronos em 
calendário 

mensal 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

Participação efetiva em 
todos os momentos 

programados 
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(   ) Meta não 
atendida. 

11 Acompanhar e 
participar de 

eventos síncronos 
desenvolvidos pelo 

+Saúde 
Universidade 

Eventos 
Síncronos em 

calendário 
mensal 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida. 

Participação efetiva em 
todos os momentos 

programados 

 

12 Realização de juntas 
periciais 

Participação 
nas juntas 
médicas 

conforme 
solicitação e 

escala 

(X) Meta 
atendida no 

prazo. 
(   ) Meta 

atendida fora 
do prazo. 

(   ) Meta não 
atendida 

Realização de todas juntas 
periciais requisitadas 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 53/2021 Unidade COASE/PROPAE 

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O servidor cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 54/2021  Unidade: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO/COASE/PROPAE 

Nome do servidor: JULLIANE NUNES CASTRO 

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 Consultas/orientações de 
Nutrição 
– Acompanhamento das 
solicitações de atendimento; 
– Atendimento nutricional 
online agendado e demandas 
de saúde estudantil;  
– Produção de orientações 
escritas individuais. 

- Consulta 
nutricional 
 - Disponibi-
lidade de, no 
mínimo, três 
turnos por 
semana para 
atendimento 
virtual. 
- Registro dos 
agendamentos/ 
atendimentos 

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

Organização de 
tarefas e 
quantitativo de 
demanda adequada 
à capacidade de 
atendimento 

 

2º Acompanhamento da 
celebração do novo 
contrato dos Restaurantes: 
atividades de transição
 contratual, comunicação 
com a empresa vencedora 
do pregão. 

Acompanhamento do 
Processo Nº 
23282.504655/2019-
57 - Licitação 
 

Fechamento 
do contrato 

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

Pandemia Covid-19 
e distanciamento 
social 

Os restaurantes 
universitários 
permanecem fechados 
devido a decisão do CIEC. 
Os trâmites 
administrativos referentes 
aos contratos 
permanecem ocorrendo. 
Dessa forma, não foi 
possível atingir a meta de 
celebração do contrato. 
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3º Coordenação das ações do 
Projeto +Saúde 
Universidade 
- Gerenciar as atividades da 
equipe; 
- Planejar junto a equipe 
das atividades de 
promoção à saúde para o 
calendário de 2021. 
- Estão incluídas nessa 
atividade a possibilidade 
de oferta de minicurso 
e/ou salas virtuais para 
atividade em grupo com 
diálogo sobre temáticas de 
saúde para vida estudantil; 
elaboração de materiais 
(Cards, vídeos, folders) 
informativos em saúde 
para divulgação em e-mails 
e mídias oficiais da 
instituição (Facebook, 
Instagram, Site). 

Delegação de 
tarefas 
 
Reuniões 
semanais 
 
Elaboração do 
calendário  
 
Execução do 
calendário 

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

Colaboraram: 
Adoção de reuniões 
semanais de 
alinhamento; 
comprometimento 
da equipe; utilização 
de ferramentas de 
organização; 
utilização de 
ferramentas de 
acompanhamento; 
elaboração de 
relatórios mensais 
do para registro e 
avaliação do projeto. 
  

 

4º Colaboração nas atividades 
resultantes das 
deliberações e 
encaminhamentos do 
Comitê Institucional de 
Enfrentamento ao 
COVID-19 na UNILAB, 
junto à Coordenação da 
COASE. 

Planejamento, 
Rotinas, 
Execução. 

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

Participação em 
reuniões e 
deliberações 

 

5º Atividades administrativas 
(e-mail, SEI, SIGEPE, SIPAC) 

Respostas a 
demandas 

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

Respondidos 
conforme 
demandado 

 

6º Reuniões e colaborações 
em comissões e grupos de 
trabalho de caráter 
administrativo/deliberativo 

Participação 
ativa 

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

Implicação da 
servidora nas 
atividades propostas 
conforme planejado 

 

7º Colaboração no 
desenvolvimento de 
software para prontuário 
eletrônico junto a DTI para 
discutir sobre o prontuário 
eletrônico (Representante 
da categoria nutricionista); 

Homologação 
dos estágios do 
projeto 

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

Implicação da 
servidora nas 
atividades propostas 
conforme planejado 
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(   ) Meta 
não 
atendida. 

8º Elaboração e revisão 
rotineira do plano de 
trabalho remoto para fim 
de ajustes e avaliações 

Atualização 
mensal 

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

Atualização 
trimestral.  
Adaptação ao 
contexto de trabalho 
remoto. 

 

9º Registro das atividades 
realizadas 
- Alimentação das planilhas 
de monitoramento das 
atividades que envolvem 
os processos descritos nas 
prioridade 1 a 8 – 
quantidade de e-
mails/WhatsApp com 
demandas estudantis ou 
relacionados a; 
consultas/orientações de 
nutricional realizadas. 

Resposta a 
demanda 

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

Registros realizados, 
porém com certo 
atraso devido a 
outras demandas da 
servidora 

 

10º Grupo de trabalho “Ações 
Integradas de promoção à 
Saúde Mental” 

Encontros do 
GT acontecem 
semanalmente 

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

Implicação da 
servidora nas 
atividades e 
encontros propostos 
conforme planejado 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 54/2021 Unidade DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Nome da chefia imediata NÁGELA MARTINS OLIVEIRA AGUIAR 

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

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

A servidora cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. 
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ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho n°  55   /2021 Unidade:  COEST/PROPAE  

Nome do servidor:  Mara Rita Duarte de Oliveira 

Orientações: 

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

(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. 

1° Acompanhar a implementação do plano 

de garantia de acessibilidade da Unilab 

Atender as exigências 

legais de acessibilidade 

nas IFES 

(X) Meta atendida no 

prazo. 

(   ) Meta atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Monitoramento junto à PROPLAN  
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2º  Encaminhar para aprovação a Política e 

o Plano de ação para aprovação 

Implementar a política 

de Inclusão e 

acessibilidade da Unilab 

( X ) Meta atendida no 

prazo. 

(   ) Meta atendida fora 

do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Formulação de proposta em  GT 

intersetorial 

 

3º Criar e encaminhar para aprovação do 

Núcleo de  Inclusão, Acessibilidade  e 

Diversidade (NIADI), 

Estruturar o NIADI para 

gerenciar, propor e 

fomentar as ações de 

acessibilidade e inclusão 

na Unilab 

(X) Meta atendida no 

prazo. 

(   ) Meta atendida fora 

do prazo. 

( X  ) Meta não 

atendida. 

Discussão e formulação de proposta a 

partir de GT intersetorial 

 

4°  Criar a Comissão de Acessibilidade 

composta por representantes dos 

campi da Unilab, composta por alunos, 

professores, técnicos administrativos e 

representantes das organizações de 

classe que representam a pessoa com 

deficiência 

Ampliar o acesso às informações 

sobre o plano de acessibilidade e 

outras informações, assim como 

possibilitar o protagonismo 

desses segmentos na 

implementação da política de 

inclusão e acessibilidade 

(  ) Meta atendida no 

prazo. 

(   ) Meta atendida fora 

do prazo. 

(  X ) Meta não 

atendida. 

Ausência da publicação da política de 

acessibilidade, já formulada. 

Formalização da política de acessibilidade 

5° 

Coordenação do GT de acessibilidade 

em Inclusão 

 Discussão e elaboração da 

Proposta da política de 

acessibilidade e inclusão da 

Unilab 

(X  ) Meta atendida no 

prazo. 

(   ) Meta atendida fora 

do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

  Atividades do GT encerradas 

 

 

 

 

Observação: Tirei 30 dias de férias em Julho/2021 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE (AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº55/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata:   JOAB VENÂNCIO DA SILVA 

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

ressalvas ou Discordo. 

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir 

com a melhoria contínua do desempenho das atividades. 

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por 

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

 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

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

 

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão: 

 

Manifesto concordância com a avaliação do plano de trabalho da Servidora Mara Rita Duarte de Oliveira, considerando os seguintes 

aspectos:  

1 - Parte significativa das metas estabelecidas foram atendidas dentro do prazo.  

2 - As metas não atendidas foram em decorrência da necessidade de atuação de outros setores 

3 - O trabalho da servidora é executado com eficiência e boa qualidade.  

4 - O servidor responde de forma ágil às tentativas de contato durante o trabalho remoto. 

5 - O servidor demonstrou-se comprometido com o planejamento e cumprimento dos prazos naquilo que lhe compete. 

6 - O trabalho da servidora contribuiu de maneira significativa para o alcance das metas da Unidade. 
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ANEXO II 
 

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

Plano de Trabalho nº 56/2021 Unidade: Secretaria PROPAE 

Nome do servidor: MARIA JOSIMEIRE BATISTA 

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 

alcanç
ada. 

1º Acompanhament Acompanh ( X ) Meta   

o de Processos e 
produção 
despachos, ofícios 

amento diário de 
Processos e 
produção 

atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 

Comprometimento 
na execução diária, 
de 
acompanhamento 
do SEI 

  despachos, fora do  

  ofícios prazo. 
( ) Meta 

 

   não  

   atendida.  

2º Acompanhamento
encaminhamentos 
e envio de e.mails 
da Propae. Leitura 
e retorno de e-
mails e 
documentos 
institucionais da 
Propae. 

Monitoram ( X ) Meta Comprometimento e  
execução diária do 
acompanhamento 
do email, dando 
encaminhamento 
necessário às 
demandas que 
surgiram. 

 

ento diário    do 
email .Respostas 

atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 

 às fora do  

 demandas prazo. 
( ) Meta 

 

  não  

   atendida.  

3º 
 

Organizaçã ( X ) Meta  
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 Apoio na 
administração e 
organização da 
Agenda. 

o/enca minhament 
o de 
demandas 
durante 

atendida no 
prazo. 
( ) Meta 
atendida 

Comprometimento 
e disponibilidade 
para dar o apoio 
quando necessário  

 fora do  

 prazo.  
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 todo o expediente, 

conforme 
necessidad e 

( ) Meta 
não 
atendida. 

  

4º Interlocução com a 
equipe da Propae, 
referente às 
demandas 
solicitadas pelo 
Mec, Auditória 
Interna e Pró-
reitor; despacho 
com a chefia; 
acompanhamento 
e execução de 
demandas diversas 
do gabinete da 
Propae 

Organizaçã 
o/enca 
minhament 
o de 
demandas 
durante 
todo o 
expediente, 
conforme 
necessidad 
e 

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

Comprometime
nto e empenho 
em dialógos 
com servidores 
de outros 
setores, para 
viabilizar o bom 
andamento 
dessa demanda 
na Propae 

 

5ª  
Participação 
em reuniões e 
execução de 
demandas 
referentes ao 
GTAN 

 
Atender as 
demandas dentro do 
prazo estabelecido 
pelo GT 

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

Comprometime
nto e empenho 
em dialógos 
com servidores 
de outros 
setores, para 
viabilizar o bom 
andamento 
dessa demanda 
na Propae 

 

6ª Atender pedidos e 
solicitações 
diversas, que se 
incluam no âmbito 
da competência 

 
Recebimento/encam
inhamento de 
demandas durante 
todo o expediente, 
conforme 
necessidade 

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

Comprometime
nto e execução 
de  atividades 
diárias/semanai
s de suporte a 
depender das 
demandas 

 

 
 

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

Plano de Trabalho nº 56/2021 Unidade SecretariaPROPAE 

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

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

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

 

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

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 

O relatório demonstra que a servidora apresentou assiduidade, comprometimento 
e qualidade no desenvolvimento de suas atribuições. 
Deste modo, atesto que as metas foram atendidas. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 
Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis 

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

Plano de Trabalho nº 57/2021 Unidade:
CDH/PROPAE

Nome do servidor: NAHIANA DE SOUZA MARANO
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!

Orde
m de
Priori
dade

Atividade Meta Resultado

Fatores
Fundamentais

que
Fundamentar

am para o
Resultatdo
Indicado

Caso a meta não
tenha sido
cumprida,

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

1º Suporte
administrativo aos
projetos,
programas e
ações elaborados
pela CDH

Realização
efetiva e
satisfatória de
projetos,
programas e
ações
elaborados pela
CDH

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

Comprometime
nto na leitura,
correção,
revisão e
acompanhamen
to dos projetos,
programas e
ações.

2º Abertura de
Processos

Conforme
demanda, 2
dias úteis

( X ) Meta
atendida no
prazo.
(    ) Meta

Abertura
frequente, de
acordo com a
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atendida
fora do
prazo.
(    ) Meta não
atendida.

demanda, de
processos

3º Acompanhamento
de processos
administrativos e
demandas no SEI

Analisar,
responder e dar
seguimento às
demandas e
aos processos
encaminhados
à CDH.

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

Acompanhame
nto diário dos
processos,
dando os
devidos
encaminhament
os.

4º Elaboração de
Documentos

Conforme
demanda, 5
dias úteis.

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

Comprometime
nto na criação,
leitura, correção
e revisão de
documentos
elaborados pela
CDH

5º Participação em
Cursos de
Formação de
Interesse da CDH

Conforme
demanda,
participação em
2 cursos.

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

Não houve
demanda nesse
período. Contudo,
estou na
organização e
execução de um
curso de
capacitação interna
para os servidores
da Propae.

6º Auxílio na
organização da
Congresso
Pesquisadores/as
Negros/as do
Nordeste
(COPENOR)

Participar
efetivamente da
organização
das atividades
do COPENOR

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

Comprometime
nto na
organização e
planejamento
do evento, por
meio de
atividades
diárias/semanai
s de suporte.

7º Reuniões de
Equipe

Alinhamento de
projetos e

( X ) Meta
atendida no
prazo.

Assiduidade,
pontualidade e
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ações dentro da
CDH.

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

comprometimen
to nas
participações
das reuniões
semanais de
equipe.

8º Criação de
conteúdo para o
perfil da propae no
instagram.

Por demanda.
Após
recebimento da
demanda, 2
dias úteis.

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

Assiduidade,
comprometimen
to e iniciativa
para articular
com os demais
setores da
Propae para a
criação de
conteúdo para a
instagram.

9º Articulação com
os demais setores
da Propae para
gerar publicações
no perfil da
Propae no
instagram.

Criação de uma
cultura de
publicação para
que o perfil se
mantenha ativo.

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

Iniciativa para
articular com os
demais setores
da Propae.

10º Administração do
perfil da propae no
instagram.

Diariamente. É
preciso
responder
perguntas e
interagir com os
usuários via
esse perfil.

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

Comprometime
nto na
conferência
diária do perfil.

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

Plano de Trabalho nº 57/2021 Unidade: CDH/PROPAE

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

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

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho.

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

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

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

O relatório está de acordo com o previsto e foi desenvolvido de forma qualificada pela
servidora.
Percebe-se a assiduidade, comprometimento e qualidade no desenvolvimento de suas
atribuições.
Por fim, todas as ações solicitadas para a servidora, foram desenvolvidas com êxito.

Prof. Dr. EVALDO RIBEIRO OLIVEIRA
Coordenação de Direitos Humanos – CDH/PROPAE
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 58/2021  Unidade: PROPAE 

Nome do servidor:  Natália Caldas Martins 

 

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 
Acompanhamento da 
celebração do novo 
contrato dos 
Restaurantes: atividades 
de transição
 contratual, 
comunicação com a 
empresa vencedora do 
pregão. 

Acompanhamento do 
Processo Nº 
23282.504655/2019-57 – 
Licitação 

Renovação mensal da 
intenção de contratação e 
solicitação de proposta. 
 

Manutenção 
da validade do 
processo 
licitatório 
referente ao 
serviço de 
fornecimento 
de refeições 
prontas para 
os RUs do 
Ceará (Pregão 
nº29/2019) 

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

Fechamento ou 
funcionamento 
dos RUs. 
Intenção da 
empresa 
vencedora do 
Pregão nº 
29/2019 na 
prorrogação da 
validade da 
proposta.  
Vantajosidade 
do certame 
para a 
adminstração. 
 

 

2º  Gestão dos espaços dos 
Restaurantes Universitários e 
salas administrativas  
- Visitas técnicas para 
verificação das adequações                                      
- E-mails respondidos               
- Processos de solicitação das 
adequações para CIED e CSO                    
 - Organização dos espaços 

Adequar os 
espaços 
administrativos 
da DAN e RUs 
para o retorno 
das atividades 
presenciais e 
restauração do 
serviço de 
refeições 

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

Visitas técnicas 
aos RUs e salas 
administrativas. 
Reformas 
realizadas pela 
CIED. 
Acordos 
estabelecidos 
com a 
PROPLAN. 

  

3º Participação nas ações de 
saúde da equipe da COASE no 
Programa + Saúde. 
Elaboração de materiais 
(Cards, vídeos, folders) 
informativos em saúde para 
divulgação em e-mails e 
mídias oficiais da instituição 
(Facebook, Instagram, Site) 

Elaboração dos 
materiais 

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

Disponibilidade 
de tempo após 
execucação das 
demais 
atividades. 

Servidora 
encontrava-se em 
licença 
maternidade ou 
férias. 

4º Atividades Administrativas 
Coase/DAN: 
- Acompanhamento do 
SEI.                            
- Acompanhamento do e-
mail. 

Respostas às 
demandas 

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

Disponibilidade 
de 
equipamentos 
de TI. 
Acesso à 
internet. 
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- Respostas de demandas e 
solicitações via aplicativo 
de mensagens 

(   ) Meta 
não 
atendida. 

5º Reuniões e colaborações em 
comissões e grupos de 
trabalho de caráter 
administrativo/deliberativo 

Participação 
ativa 

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

Disponibilidade 
de tempo após 
execução das 
demandas mais 
urgentes. 

Servidora 
encontrava-se em 
licença 
maternidade ou 
férias. 

6º Colaboração no 
desenvolvimento de software 
para prontuário eletrônico 
junto a DTI para discutir sobre 
o prontuário eletrônico 
(Apoio ao representante 
Nutricionista) 

Aprovação e 
teste de 
incremento 

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

Disponibilidade 
de tempo após 
execução das 
demandas mais 
urgentes. 
Reuniões com a 
DTI. 
 

Servidora 
encontrava-se em 
licença 
maternidade ou 
férias. 

7º Elaboração e revisão rotineira 
do plano de trabalho remoto 
para fim de ajustes e 
avaliações 

Atualização 
mensal 

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

Logística de 
planejamento 
do setor. 

 

8º Registro das atividades 
realizadas. 

Alimentação das 
planilhas de 
monitoramento das 
atividades que envolvem 
os processos de trabalho 
(quantidade de e-
mails/WhatsApp/ligações 
com demandas 
estudantis) 

Organização 
das atividades 
realizadas pelo 
setor 

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

Planilhas de 
monitoramento 
preenchidas 
semanalmente. 
 
 

 

9º Acompanhamento dos 
processos de trabalho do 
colaborador terceirizado 

Gestão dos 
colaboradores 
do setor. 

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

Definição de 
processos de 
trabalho dos 
terceirizados. 
 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 58/2021 Unidade DAN/COASE/PROPAE 

Nome da chefia imediata VALERIA JANE JACOME FERNANDES 

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. 
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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 executou as atividades conforme prazos e metas descrita nesse relatório.  Lagu atividades 
planejadas não foram desenvolvidas, devido ao gozo de férias e licenças no período. A exemplo, as ações 
de caráter gerencial sob competência da substituta oficial. 
No retorno ao trabalho a servidora tem buscado, gradualmente, restituir  a colaboração nas atividades não 
contempladas no período.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 59/2021  Unidade: Propae 

Nome do servidor: Nila Larisse Silva de Albuquerque 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 
indicado 

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

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

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

  

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

Plano de Trabalho nº 59/2021 Unidade Coase Propae 

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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). 
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AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Informo que a servidora se encontrava cedida para cooperação técnica na Universidade Federal do Ceará 
até 11/08/2021, não havendo registro de atividades para avaliação para os meses de maio, Junho e julho 
2021. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 60/2021  Unidade: NIDAE/PROPAE 

Nome do servidor:  RAIMUNDO HERICKSSON PAIVA REBOUÇAS 

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 Elaboração e 
encaminhamento 
das folhas de 
pagamento do 
PAES 

Envio das 
folhas 
mensais até 
o dia 25 de 
cada mês. 

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

A elaboração, envio 
das folhas e das 
planilhas no formato 
solicitado, foram 
dentro do prazo. 

 

2º Solicitação de 
empenho 

Envio do 
pedido 2 dias 
úteis após 
solicitação. 

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

A solicitação de 
empenho foi enviada 
no prazo antes das 
folhas de pagamento. 

 

3º Recebimento das 
Justificativas 
Técnicas 
elaboradas pela 
Equipe Social do 
NASE Elaboração 
de folha de 
pagamento de 
Auxílio 
Emergencial 

Envio das 
folhas 
mensais até 
o dia 25 de 
cada mês. 

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

Foram analisados os 
dados bancários, as 
informações do 
parecer, foi 
elaborada a folha e 
enviada para o 
financeiro dentro do 
prazo. 
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4º 
 

Apoiar na 
elaboração de 
planejamento do 
Núcleo para o 1° 
semestre. 

Finalizar em 
3 meses 

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

O apoio ao 
planejamento foi 
feito e as pautas 
ficaram bem 
definidas. 

 

5º Fornecer 
informações e 
apoiar a Coest 
e/ou Propae na 
elaboração de 
projeções do 
orçamento  

Elaborar 
Projeção. 

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

Após solicitação de 
projeção, os dados 
foram enviados no 
prazo conforme o 
pedido. 

 

6º Tira dúvidas – 
atendimento 
através de e-mail 
do NIDAE 

1 dia útil ( X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

A atividade é feita 
diariamente para que 
o aluno tenha as 
dúvidas respondidas. 

 

7º Recebimento e 
encaminhamento 
dos dados 
bancários dos 
estudantes para 
atualização. 

Conforme 
demanda, 1 
dia útil. 

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

Foram recebidos e 
atualizados na 
planilha do PAES 
dentro do prazo. 

 

8º Participação em 
comissões que 
tenham relação 
com a área de 
formação. Para 
este trimestre 
estou indicado 
para compor o 
Grupo de 
Trabalho para 
verificar a 
viabilidade da 
adoção de 
jornada de 
trabalho 
reduzida. 

Entrega de 
Estudo de 
viabilidade 
da adoção de 
jornada de 
trabalho 
reduzida. 

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

o GT da Coest decidiu 
aguardar a 
publicação da 
normativa para dar 
continuidade aos 
seus trabalhos. 

Foram enviados 
questionamentos à 
SGP. Embora a 
Superintendência 
de Gestão de 
Pessoas tenha 
enviado as 
respostas, alguns 
aspectos 
importantes desses 
questionamentos 
não puderam ser 
elucidados porque 
o Grupo de 
Trabalho 
responsável por 
analisar e propor a 
regulamentação do 
programa de gestão 
na Unilab 
(teletrabalho), 
constituída pela 
portaria nº 495, de 
26 de novembro de 
2020, não estava 
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finalizado. Por 
conta disso, o GT da 
Coest decidiu 
aguardar a 
publicação da 
normativa para dar 
continuidade aos 
seus trabalhos. 

9º Recebimento dos 
pedidos de 
desligamento do 
PAES realizados 
pelos estudantes 

Por 
demanda. 
Após 
recebimento 
da demanda 
2 dias úteis 
para envio 
do 
documento. 

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

Após a demanda 
chegar ao NIDAE, foi 
feito todo o trâmite 
de desvinculação, 
para que o aluno não 
receba 
indevidamente. 

 

10º Emissão de 
declarações de 
recebimento de 
auxílio(s) aos 
estudantes 

Demanda 
chega 
através de 
formulário, 
envio em 72 
horas após o 
pedido. 

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

A maioria das 
declarações são 
solicitações de alunos 
estrangeiros para a 
PF, os envios foram 
feitos dentro do 
prazo, após 
verificação dos dados 
do formulário 
respondido. 

 

11º Emissão de nada 
consta para 
cancelamento e 
trancamento de 
matrícula 

Por 
demanda. 
Após 
recebimento 
da demanda 
2 dias úteis 
para envio 
do 
documento. 

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

Foram analisados 
todos os dados e o 
aluno recebeu o nada 
consta dentro do 
prazo ou foi 
orientado a cumprir 
o regulamento e após 
cumprido, recebeu o 
nada consta. 

 

12º Solicitação de 
relatório de 
discentes com 
Carga Horária 
Zero à DTI e 
encaminhamento 
à gerência do 
NIDAE. 

Solicitação à 
DTI, via 3s, 
de relatório  
contendo os 
discentes 
com carga 
horária zero. 
Após o 
recebimento, 
encaminhar 
o relatório à 
gerência do 
NIDAE no 
prazo de 1 
(um) dia útil. 

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

Foi solicitado e após 
recebido o 
documento foi 
analisado e enviado à 
gerência. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 60/2021 Unidade NIDAE/PROPAE 

Nome da chefia imediata TALITA ARAÚJO FIGUEIREDO 

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.  

1 – O servidor teve disciplina nas suas atribuições; 
 
2 – O trabalho foi exercido com produtividade e pontualidade; 
 
3 – O servidor demonstrou disponibilidade e uma ótima comunicação; 
 
4 – Seu trabalho foi cooperativo e contribuiu para o alcance das metas do setor; 
 
5 – Executou as tarefas com organização e agilidade; 
 
6 – O servidor possui ótima capacidade de planejamento. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 61/2021  Unidade: Propae 

Nome do servidor: Renata Castelo Branco 

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o resultado 
indicado 

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

considerado, na sua 
percepção, para que a meta 

seja alcançada. 

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

  

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

Plano de Trabalho nº 61/2021 Unidade Coase Propae 

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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). 
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AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Informo que a servidora se encontra em gozo de licença para pós-graduação no período, não havendo 
registro de atividades para avaliação para os meses de maio, junho e julho de 2021. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 35/2021  Unidade: Coase/Propae 

Nome do servidor: Adller Gonçalves Costa Barreto 

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

direcionam 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. 

 

Acompanhar as 

atividades 

desenvolvidas pela 

Coordenação de 

Assistência à 

Saúde do 

Estudante; 

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

assiduidade com as atividades  

 

Atividades 

administrativas (e-

mail, SEI, 

SIGEPE, SIPAC, 

3S) 

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

sem fila. Demandas respondida 
em 24 horas  

 

 
Consultas/orienta

ções Médicas 

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

sem fila 
12 consultas médicas 
feitas por Google Meet 
Encaminhamentos via 
SUS 
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Reuniões e 

colaborações em 

comissões e 

grupos de 

trabalho de 

caráter 

administrativo/deli

berativo 

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

assiduidade  

 
Registro das 

atividades 

realizadas 

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

assiduidade  

Ativida
de 
extra 

 
 (   x) Meta 

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

02 LIVES sobre COVID 
Demandado três dias de 
estudo + dois turnos para 
execução da atividade 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 35/2021 Unidade Coase/Propae 

Nome da chefia imediata Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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O servidor cumpriu as atividades conforme descrito no relatório. Acrescenta-se as atividades 
desenvolvidas no escopo do projeto +Saúde Universidade – a exemplo da Live sobre Covid-19 transmitida 
via YouTube.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 68/2021  Unidade: COEST/PROPAE 

Nome do servidor:  FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA 

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 Homologação de 
bolsas - PBP 

Homologação 
do pagamento 
de bolsas no 
sistema do PBP 

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

Dinâmica com 
permanente contato e 
diálogo com setor de 
informação da DTI 
 
Planejamento e 
cumprimento dos prazos 

 

2º Desenvolvimen

to de 

Resolução de 

Acompanhame

nto pedagógico 

Elencar 
principais 
pontos de 
Resoluções de 
acompanhame
nto pedagógico 
existente em 
outras IFES 

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

Definição de fluxo de 
acompanhamento 
pedagógico e levantamento 
de ações acompanhamento 
existes na Unilab 

 

3º 
Organização do 

Seminário de 

Ambientação 

Acadêmica 

Seleção de 
estudantes 
para 
concessão 
de tablet 

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

Planejamento e 
organização do 
trabalho.  
 
Diálogo com outros 
setores 
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4º 
 

Organização da 

Semana 

Universitária 

Efetivar a 
realização 
da semana 
Universitária
. 

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

Reuniões das 
comissões e 
subcomissões feitas 
periodicamente. 
 
Manejo de ferramentas 
digitais de transmissão 
 

 

5º Monitoramento 

do Tempo de 

Permanência 

no PAES 

Interlocuçã

o com 

coordenaçõ

es de Curso 

para 

emissão de 

parecer 

sobre 

situação de 

beneficiário

s 

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

boa organização e 
diálogo com as 
coordenações de curso 
 
Uso de ferramentas 
digitais 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 68/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata JOAB VENANCIO DA SILVA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão.  
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Manifesto estar de acordo com a avaliação do plano de trabalho do servidor Francisco de Assis Silveira 
fundamentado nos seguintes critérios: 
 
1 - A maior parte das metas foram cumpridas de acordo com planejamento do setor. 
 
2 - O servidor demonstrou-se comprometido com o planejamento e cumprimento dos prazos. 
 
3 - O servidor possui o hábito de dar feedbacks constantes das atividades, o que contribui para o 
encaminhamento de demandas. 
 
4 - O servidor responde de forma ágil às tentativas de contato durante o trabalho remoto. 
 
5 - O Servidor responde de forma adequada e em tempo hábil as solicitações realizadas via e-mail 
institucional. 
 
6 - O servidor possui domínio sobre as ferramentas necessárias para a execução do trabalho. 
 
7 - O trabalho é apresentado de forma organizada e com boa qualidade 
 
8 - O trabalho do servidor contribuiu de forma significativa para o cumprimento das metas da unidade. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 69/2021  Unidade: PROPAE 

Nome do servidor:  NÁGELA MARTINS OLIVEIRA AGUIAR 

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 
Acompanhamento da 
celebração do novo 
contrato dos 
Restaurantes: atividades 
de transição contratual, 
comunicação com a 
empresa vencedora do 
pregão. 

Acompanhamento do 
Processo Nº 
23282.504655/2019-57 – 
Licitação 

Renovação mensal da 
intenção de contratação e 
solicitação de proposta. 
 

Fechamento 
do contrato 

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

- A abertura dos 
Restaurantes 
universitários 
depende da 
melhoria dos 
indicadores 
epidemiológicos 
da pandemia de 
Covid-19. 

- Os restaurantes 
universitários 
permanecem 
fechados, por 
decisão do CIEC, 
devido a pandemia 
por Covid-19. Os 
trâmites 
administrativos 
referentes aos 
contratos 
permanecem 
ocorrendo. Vide 
processo SEI n° 
23282.504655/2019-
57 

2º Substituição da chefia da DAN 
em suas ausências legais. 

Atender as 
demandas 
como 
gerente da 
DAN 

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

Gerente titular 
da DAN 
permaneceu de 
licença 
maternidade e 
férias 
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não 
atendida. 

3º  Gestão dos espaços dos 
Restaurantes Universitários e 
salas administrativas  
- Visitas técnicas para 
verificação das adequações                                      
- E-mails respondidos               
- Processos de solicitação das 
adequações para CIED e CSO                    
 - Organização dos espaços 

Deixar os 
espaços 
adequados 
para 
recepção 
dos 
servidores e 
abertura dos 
RUs 

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

Pandemia de 
Covid-19. 

Os Restaurantes 
Universitários 
encontram-se aptos 
para abertura, 
porém ainda 
dependem de 
autorização para seu 
funcionamento. 
Quanto às salas 
administrativas, 
dependem ainda de 
finalizações de 
infraestrutura e de 
organização dos 
espaços que foram 
dificultadas pela 
pandemia de Covid-
19.  

4º Participação nas ações de 
saúde da equipe da COASE no 
Programa + Saúde. 
Elaboração de materiais 
(Cards, vídeos, folders) 
informativos em saúde para 
divulgação em e-mails e 
mídias oficiais da instituição 
(Facebook, Instagram, Site). 

Elaboração 
dos 
materiais 

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

Todas as 
demandas do 
Programa + 
Saúde foram 
atendidas. 

 

5º Atividades 
Administrativas 
Coase/DAN: 

 

- Acompanhamento do 
SEI                            

- Acompanhamento do e-
mail  

 
- Respostas de demandas e 
solicitações via aplicativo de 
mensagens 

Respostas a 
demandas 

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

Todas as 
demandas 
administrativas 
foram 
respondidas e 
atendidas. 

 

6º Reuniões e colaborações em 
comissões e grupos de 
trabalho de caráter 
administrativo/deliberativo 

Participação 
ativa 

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

Todas as 
demandas de 
participação em 
reuniões e 
comissões 
foram 
respondidas e 
atendidas. 

 

7º Colaboração no Aprovação e (  X ) Meta Participação em  
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desenvolvimento de software 
para prontuário eletrônico 
junto a DTI para discutir sobre 
o prontuário eletrônico 
(Apoio ao representante 
Nutricionista) 

teste de 
incremento 

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

reuniões para 
mostra e 
aprovação de 
incremento foi 
atendida. 

8º Elaboração e revisão rotineira 
do plano de trabalho remoto 
para fim de ajustes e 
avaliações 

Atualização 
mensal 

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

Atualização 
realizada. 

 

9º Registro das atividades 
realizadas. 

 Alimentação das 
planilhas de 
monitoramento das 
atividades que envolvem 
os processos de trabalho 
(quantidade de e-
mails/WhatsApp/ligações 
com demandas 
estudantis) 

 

Resposta a 
demanda 

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

Planilhas de 
monitoramento 
preenchidas 
semanalmente. 

 

10º Acompanhamento dos 
processos de trabalho do 
colaborador terceirizado 

Atendimento 
das 
demandas 
solicitadas. 

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

Demandas 
solicitadas ao 
colaborador 
foram 
atendidas. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 69/2021 Unidade DAN/COASE/PROPAE 

Nome da chefia imediata VALERIA JANE JACOME FERNANDES 

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.  

A servidora cumpriu as atividades conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos 
estabelecidos. A servidora esteve na maior parte do período em exercício da substituição da Divisão de 
Alimentação e Nutrição (DAN). Por esse motivo, sua avaliação foi realizada pela Coordenadora da Coase. 
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ANEXO II 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº   67 /2021 Unidade:  COEST/PROPAE 
Nome do servidor: YANNE MACHADO LIMA ALVES (Gerente em substituição) 

Orientações: 

O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 
(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Observação: 

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

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

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

 
Ordem de 
prioridade 

 
 

Atividade 

 
 

Meta 

 
 

Resultado 

 

Fatores fundamentais que 
direcionaram para o resultado 

indicado 

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

percepção, para que a meta 
seja alcançada. 

1° Leitura de emails institucionais e 
documentos diversos. 

● Realizar o 
monitoramento de 
forma a zerar a caixa 
de email todos os 
dias. 

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

Bom manejo do tempo na rotina de 
trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto. 
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2º  Planejamento e execução do Edital 
de Seleção de Inclusão Digital - 
2021, com projeção de 1049 
candidatos/as, constando das 
seguintes etapas:  

● Participação na revisão 
e alteração da minuta 
do edital; 

● Definição de datas do 
cronograma no SAE; 

● Análise igualitária e 
quantitativa das 
solicitações; 

● Verificação do quadro 
de composição familiar 
e conferência da 
documentação 
anexada, de acordo 
com as exigências do 
Edital de Inclusão 
Digital; 

 

● Na hipótese da 
ausência de algum/ns 
item/ns da 
documentação, 
notificação do/a 
discente (via 
SAE/SIGAA - marcar 
status PENDENTE) para 
que ele/ela anexem no 
sistema os documentos 
indicados, conforme 
cronograma de 
complementação de 
documentação; 

● Análise diária de dez 
solicitações de 
auxílio. 

 

● Participar na 
avaliação final do 
processo seletivo, 
visando identificar 
variáveis para maior 
eficácia da 
seleção/objeto do 
edital. 

 

 

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

Adequações na resolução e demais 
normativas do PAES; 

 

Indefinições em relação a execução 
do edital pela gestão superior, em 
razão da não chegada de 
estudantes internacionais; 

Boa parceria com a gestão 
COEST/PROPAE. 

 

 

 
Aperfeiçoar o diálogo entre a gestão 
superior e a COSAPE; 

  

Aperfeiçoar o diálogo entre a COEST e 
a COSAPE. 
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● Análise 
socioeconômica e 
familiar do/a 
candidato/a 
considerando as 
informações contidas 
no Cadastro Único e no 
Questionário 
Socioeconômico do SAE 
e comprovadas 
mediante a 
documentação 
apresentada - caso o/a 
discente se enquadre 
no perfil 
socioeconômico, 
realizar o deferimento 
ou indeferimento, 
consoante a 
disponibilidade 
orçamentária; 

● Após a análise de todos 
os processos, definição 
dos/as candidatos/as 
classificados/as com 
status “fila de espera”.  

 

Após a definição de 
resultado: 

● Emissão no SAE/SIGAA 
via aba “Relatórios 
Tipos de Bolsas por 
Status” de discentes 
com resultado 
DEFERIDO. 

● Recebimento de 
recursos via postagem 
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do formulário de 
recurso no google docs 

● Julgamento dos 
recursos e atualização 
de dados (pós recurso) 
no SAE/SIGAA e na 
planilha excel de 
análise para fins de 
publicação do 
resultado final. 

● Publicação do 
Resultado final. 

 
3º 

Análise socioeconômica dos 
auxílios emergenciais via 
planilha de controle do excel: 

● Distribuição dos 
pedidos de auxílios 
emergenciais de forma 
igualitária à todos/as 
assistentes sociais; 

● Elaboração de 
justificativa e lista de 
estudantes 
contemplados com os 
auxílios emergenciais a 
cada mês a ser enviada, 
via Sei, para 
NIDAE/COEST/PROPAE. 

 

 
● Análise de 100%  das 

solicitações dos 
auxílios  emergenciais 
a cada mês; 

 
 

● Justificativa técnica 
elaborada; 

 
● Processo aberto no 

SEI da COSAPE e 
enviado ao NIDAE até 
o dia 21 de junho. 

 
 

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

 
Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à execução dos auxílios 
emergenciais; 
 
Parceria com o NIDAE na recepção 
das solicitações e envios das folhas 
de pagamento.  

 
 
 

4°  Organização e Planejamento como 
membro da COSAPE nas atividades 

● Participação em 90% 
nas reuniões de 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 

Aperfeiçoar o diálogo entre a gestão 
superior e a COSAPE; 

Relatório Avaliação Plano de Trab 67.2021-Yanne Machado (0318440)         SEI 23282.002010/2021-07 / pg. 121



de inserção de novos estudantes 
no cronograma de seleção do PAES 
- Entrada 2020.2  

planejamento do 
cronograma de 
seleção do PAES; 

 
Meta extra ( não prevista no 
plano de trabalho):  

● Elaboração e 
despacho, via SEI, de 
justificativa técnica 
sobre a abertura de 
edital do PAES - 
Entrada 2020.2; 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, da 
Resolução Ad 
Referendum, n° 31, 
de 30 de julho de 
2021 (nova resolução 
regulamentadora do 
PAES); 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, do 
Edital do PAES 
02/2021; 

 
●  Elaboração do 

cronograma de 
seleção do PAES de 
agosto/2021. 

 

fora do prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

 
Boa parceria com à COEST e  a 
gestão da PROPAE; 
 
Expertise na elaboração de 
documentos técnicos nos 
processos de trabalho. 
 
 

  

Aperfeiçoar o diálogo entre a COEST e 
a COSAPE. 

5º Orientação social e 
encaminhamentos de discente via 
e-mail do NASE. 

● Encaminhar 
respostas por    

email aos discentes de forma 
a zerar a caixa de email; 
 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
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● Orientar os 
estudantes conforme 
protocolos e 
procedimentos pré-
estabelecidos do 
NASE. 

 

relacionada à escala de 
monitoramento dos e-mails. 

6° Elaboração de documentos de 
respostas  aos processos via SEI 
(procuradoria jurídica/defensoria 
pública/ouvidoria/Ministério 
Público, MEC, etc). 

● Responder 100% dos 
documentos via SEI 
em prazo hábil; 

 
● Consultar legislações 

jurídicas, protocolos e 
procedimentos 
internos para a 
fundamentação da 
resposta. 

 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à elaboração de 
documentos e envio via SEI. 
 

 

7° Elaboração de documentos 
referentes  aos processos de 
trabalho do NASE 

● Documentos 
solicitados pela 
gerência, 
coordenação ou 
gabinete da pró-
reitoria finalizados e 
entregues; 

 
● Aprimoramento 

contínuo dos 
processos de trabalho 
desenvolvido pelo 
NASE. 

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

( ) Meta não atendida 

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do núcleo; 
 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à elaboração de 
documentos referentes aos 
processos de trabalho do NASE. 

 

8° Gerenciamento e ajustes no 
Módulo de Assistência Estudantil 
nos períodos de seleção. 

● Monitorar, no 
período de seleção do 
PAES, o Sistema de 
Assistência Estudantil 
– SAE com vistas a 
minimizar os riscos 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do núcleo; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
da DTI. 
 

  
 

Relatório Avaliação Plano de Trab 67.2021-Yanne Machado (0318440)         SEI 23282.002010/2021-07 / pg. 123



desta atividade; 
 

● Aperfeiçoar a 
comunicação interna 
com a Diretoria de 
Tecnologia da 
Informação - DTI. 

Implementado  novas 
funcionalidades no SAE para 
aperfeiçoamento do módulo de 
assistência estudantil - SAE dos 
meses de maio à julho/2021. 

9° Elaboração de instrumentais 
(formulários, planilhas de controle, 
registros, etc). 

● Elaborar planilhas 
(google forms/excel) 
para sistematização 
dos fluxos e dos 
processos de trabalho 
do núcleo; 

 
● Aperfeiçoar os  

instrumentais do 
núcleo, tendo em 
vista o melhor 
desempenho da 
equipe.  

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

Boa habilidade em criar/ajustar 
planilhas para sistematização dos 
processos de trabalho do núcleo; 
 
Equipe do núcleo disposta em 
colaborar para que haja o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentais do núcleo. 

 

10° Acompanhamento de demandas 
de saúde e violências conforme 
fluxos estabelecidos. 

● Orientar, através de 
escuta qualificada, 
os/as discentes para a 
rede sócio assistencial 
e de 
acompanhamento 
aos casos de 
violência; 

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

Boa escuta qualificada e bom 
conhecimento da rede 
socioassistencial; 
 
Boa parceria com a equipe da 
COASE em relação aos 
encaminhamentos dos casos. 

 

11° Participação na Semana 
Universitária (SEMUNI);  
 
Preparação de uma roda de 
conversa a ser realizada na IV 
Mostra da Vida Estudantil, 
juntamente com os demais 
membros da equipe social. 

● Execução de 100% 
das tarefas a mim 
atribuídas. 

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

Alteração no planejamento da 
atividade pelos coordenadores; 
 
Articulação com outros 
profissionais para a execução da 
roda de conversa.  

Organizar a rotina de trabalho 
remoto para que possa ocorrer a 
atividade na próxima mostra 
estudantil. 
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12º Participações em reunião de 
monitoramento semanal - NASE. 

● Participação 
em  100% das 
reuniões. 

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

Bom relacionamento com a equipe 
do NASE; 
 
Bom compromisso profissional com 
as atividades do setor. 

 

13° Participação em reuniões da 
COSAPE CE/BA. 

● Participação em 90% 
das reuniões 
convocadas. 

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

Bom relacionamento com a equipe 
do NASE; 
 
Bom compromisso profissional com 
as atividades do setor. 

 

 

14º Participações de reuniões pré-
agendadas com a COEST/PROPAE. 

● Participação em 90% 
das reuniões 
convocadas. 

 

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

Bom planejamento das atividades 
mensais do setor COEST/PROPAE; 
 
Bom relacionamento de equipe 
NASE/COEST. 

 

15º Seminário/ 
Planejamento  PROPAE/COEST. 

● Participação em 
90%  das reuniões  de 
equipe ou quando for 
referenciado pela 
PROPAE/COEST. 

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

Seminário de planejamento 
adiado em decorrência de 
transição na gestão da Pró -
Reitoria. 

Calendarizar nos semestres os 
encontros de planejamentos para 
que sejam realizados mesmo 
diante de possíveis mudanças. 

16° Verificação e respostas aos 
processos no SEI do NASE e da 
Comissão de Seleção e 
Acompanhamento (COSAPE). 

● Verificar diariamente 
os processos 
recebidos via SEI e 
emitir despacho em 
prazo hábil. 

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

Bom manejo do tempo na rotina 
de trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto; 
 
Boa sistematização dos processos 
de trabalho do núcleo; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
do NASE. 
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17° Participação em comissão para 
tratar sobre o acolhimento, a 
seleção, a regularização e outras 
tratativas em relação ao estudante 
internacional. 

● Participação em 100º 
das reuniões; 

 
● Colaborar na 

elaboração das 
normativas e 
regulamentações 
discutidos no âmbito 
da comissão. 

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

Não houve agendamento de 
reuniões por parte da PROINTER; 
 
Não chegada dos internacionais no 
semestre 2020.2. 

Retomar o diálogo com a 
COEST/PROINTER. 

18° Participação como membro da 
COSAPE no Grupo de Trabalho 
responsável pelas alterações da 
Resolução PAES, a ser composto 
por Estudantes, Docentes e pela 
equipe COEST/COSAPE. 

● Participação em 
100% das reuniões 
convocadas com esse 
fim; 

 
● Participar na 

elaboração do 
produto a ser 
entregue com a 
conclusão do Grupo 
de trabalho. 

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

Ausência da publicação da 
portaria do GT de revisão da 
resolução do PAES pela gestão 
superior; 

  

Mudança na gestão da 
PROPAE. 

Retomar os diálogos com a nova 
gestão da PROPAE sobre as 
alterações da resolução do PAES. 

 

19° Participação na Comissão 
Organizadora do SAMBA, 
especificamente envolvendo às 
atividades de Programação. 

● Participação em 
100% das reuniões 
convocadas com esse 
fim; 

 
● Elaborar a 

programação do 
SAMBA. 

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

Bom manejo do tempo na rotina 
de trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto; 
 
Boa sistematização dos processos 
de trabalho do núcleo; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
da PROPAE. 
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20° Participação no Grupo de Estudos 
sobre Políticas Públicas e Exclusão 
Social (GEPPES) do Programa de 
Pós-Graduação em Políticas 
Públicas da UECE. 

● Participação em 90% 
das reuniões 
agendadas; 

(x ) Meta 
atendida no 
prazo. 
 
Meta extra (não 
prevista no Plano 
de trabalho) 

Boa organização dos processos de 
trabalho do NASE; 
 
Boa articulação com as parcerias 
externas à Unilab. 

 

 

 

 

  

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

Plano de Trabalho n°   67 /2021 Unidade COEST/PROPAE 
Nome da chefia imediata:   JOAB VENÂNCIO DA SILVA 
A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, 
Concordo – com ressalvas ou Discordo. 

 

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

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

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

 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão: 
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Manifesto estar de acordo com o relatório de atividades apresentado pela servidora YANNE MACHADO LIMA ALVES, 
fundamentado nos seguintes aspectos: 

 

1 - Na condição de substituta da gerência do Núcleo de Atendimento Social ao Estudante, a servidora apresenta 

capacidade de liderar a equipe de forma a atingir as metas estipuladas dentro dos prazos estabelecidos. 

 

2 - O trabalho é apresentado de forma organizada e com boa qualidade. 

 

3 - A maior parte das metas foram atingidas, de acordo com o planejamento interno do setor. 

 

4 - A metas não alcançadas decorreram de reorganização do trabalho interno ou por necessidade de encaminhamentos 

de setores externos. 

 

5 - A servidora apresentou boa capacidade de iniciativa na busca pela resolução de problemas apresentados no cotidiano 
de trabalho. 

 

6 - A servidora possui o hábito de dar feedbacks constantes quanto às demandas apresentadas, facilitando o controle e 
monitoramento da execução das atividades. 

 

7 - A servidora responde de forma ágil às tentativas de contato durante o trabalho remoto, facilitando o encaminhamento 

de demandas. 

 

8 - A servidora responde de forma adequada e em tempo hábil às solicitações encaminhadas via e-mail institucional. 

 

9 - A servidora demonstra habilidade no uso de ferramentas necessárias à execução do trabalho. 

 

10 - O trabalho da servidora contribuiu de forma significativa para o alcance das metas da Unidade. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 66/2021  Unidade: Coase/Propae 

Nome do servidor: Valéria Jâne Jácome Fernandes 

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 Coordenar e acompanhar 
as atividades 
desenvolvidas pela 
Coordenação de 
Assistência à Saúde do 
Estudante; 

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

Engajamento da 
equipe. 
 
Todas as reuniões 
previstas, com fins de 
planejamento, 
organização e 
acompanhamento de 
foram executadas. 
Para atender 
demandas 
específicas e não 
programadas 
(demandas 
institucionais), 
algumas reuniões de 
caráter 
extraordinário foram 
realizadas. 

 

2º Execução de processo 
licitatório para aquisição 
de contratação de seguro 
de vida seguro de vida 

Conclusão do 
processo Licitatório, 
assinatura do 
contrato. 

( x ) Meta 
atendida 
no prazo. 

Cooperação positiva 
entre os setores 
Coase e a SGP.  
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para estudantes em 
estágio obrigatório e não 
obrigatório em a Unilab 
seja cedente do campo de 
estágio 

 
 

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

Divisão de ações 
equilibradas e rápida 
tomada de decisão 
dos agentes 
envolvidos no 
processo.  
 

3º Desenvolvimento do 
Projeto +Saúde 
Universidade; 

A execução das 
atividades para o 
trimestre aconteceu 
conforme 
programado.  
Os materiais gráficos 
(vídeos e cards) 
sobre temas diversos 
foram produzidos e 
publicados nas 
mídias virtuais 
oficiais da instituição. 
Os encontros 
síncronos ocorreram 
com frequência 
média quinzenal – 
ajustada conforme 
disponibilidade do 
facilitador 
convidado. 
 

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

Comprometimento 
individual e coletivo 
dos membros 
organizadores do 
projeto; 
 
Estabelecimento de 
fluxos de execução; 
 
Articulação positiva 
com outros setores 
(ILL e Secom); 
 
 
 

 

4º Consultas/orientações de 
Enfermagem e suporte 
geral ao atendimento 
multi em saúde mental 
 

- Da carga horária 
semanal, reserva-se 
três horários para 
atendimento (média 
01 hora) 
 

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

 
Esforço individual e 
coletivo no 
desenvolvimento de 
ações e interfaces de 
acolhimento 
multiprofissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vale o 
destaque que o 
atendimento 
virtual ao 
discente não 
foi realizado 
nesse 
trimestre, 
devido a 
sobreposição 
de demandas 
de caráter 
gerencial. Essa 
ação foi 
executada 
pelos demais 
membros do 
“acolhimento 
em saúde 
mental” – 
dentro do 
prazo. 
Contudo, o 
tempo gasto 
para suporte 
extrapola a 
carga horária 
de 03 (três) 
horas 

Relatório Avaliação Plano de Trab 66.2021-Valéria Jâne (0318439)         SEI 23282.002010/2021-07 / pg. 131



semanais. 
Suporte na 
discussão de 
casos e 
articulações 
inter e extra 
setoriais.  

5º Atividades administrativas 
e/ou referentes aos 
atendimentos estudantis 
no âmbito da Equipe 
COASE. (e-mail, SEI, 
SIGEPE, SIPAC, 3S) 

P - Regime Especial; 
Frequências; 
respostas: 
despachos, ofícios; 
solicitações gerais.  
 
A - E-mail = Resposta 
a demandas 
institucionais a 
setores, contato com 
aluno e servidores 
 
A - SIPAC/SIGEPE/3S 
– Controle de bens e 
homologação de 
requisitos 
institucionais e de 
servidores, bem 
como a realização de 
solicitações pessoais 

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

Todas as demandas 
administrativas do 
período foram 
atendidas. 
 

 

5º Fiscalização do contrato 
10/2020 - seguro de vida 
seguro de vida contra 
acidentes pessoais para 
estudantes em estágio 
obrigatório na Unilab - 
fiscal substituta  

Acompanhamento 
do faturamento 
mensal. 
 
Encerramento do 
contrato em 
24/05/2021. 
 
Repasse e suporte a 
nova equipe de 
fiscalização contrato 
14/2021 – vigente 
em 25/05/2021.  

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

Não foi realizado 
substituição oficial 
no período.  
Executado apenas o 
suporte de 
comunicação 
operacional. 

 

6º Enfrentamento a Covid-19  
Realização dos testes 

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

 A realização 
dos testes foi 
suspensa no 
período em 
decorrência de 
restrições das 
medidas 
sanitárias.  

7º Reuniões e colaborações 
em comissões e grupos de 
trabalho de caráter 
administrativo/deliberativo 

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

- Grupos de trabalho 
ativos: Ações 
integradas em saúde 
mental – todas as 
quintas (13h). 
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(   ) Meta 
não 
atendida 

- Projeto 
+SaúdeUniversidade 
– reuniões todas as 
quintas (15h). 
 
- Comissão de 
interiorização – 
iniciado em abril – 
segue em 
andamento 
conforme 
deliberações do 
presidente. 
 

8º Colaboração no 
desenvolvimento de 
software para prontuário 
eletrônico junto a DTI para 
discutir sobre o prontuário 
eletrônico (APOIO ao 
representante COASE e 
Enfermagem); 

Recebimento do 
incremento 3 para 
homologação 
 
Realização de pré-
teste 

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

O prontuário já está 
na etapa do 
incremento 03, 
tendo a servidora 
auxiliado na criação 
das prioridades para 
cada incremento, 
validação dos 
incrementos e tirado 
dúvidas da equipe de 
desenvolvimento. 

 

9º Coordenação junto a 
equipe médica para 
atendimento das 
demandas periciais do 
setor de perícia  

Realização do 
atendimento 
(Juntas, admissional, 
singulares). 

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

Todas as demandas 
administrativas do 
período foram 
atendidas. 

 

10º Acompanhamento do 
processo de contratação 
de estagiários 

Observar atualização 
do processo 

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

Acompanhamento 
realizado.  
 
As estagiárias, 
psicologia e de 
enfermagem, 
iniciaram suas 
atividades no dia 
14/06/2021. 
 
Sendo adicionado a 
atribuição de 
preceptoria a partir 
desse período - não 
previsto no processo 
de elaboração do 
plano.  

 

12º Acompanhamento dos 
processos de trabalho do 
colaborador terceirizado 

Treinamento do 
colaborados 
considerando as 
rotinas do setor 

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

O Colaborador foi 
inserido na dinâmica 
das ações de 
promoção à saúde do 
projeto 

No último dia 
30/07/2021 
recebemos a 
confirmação de 
mudança de 
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fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida 

+SaúdeUniversidade., 
acrescido a esse 
período o 
treinamento das 
ações auxiliares 
administrativas. 
 
Recebeu 
treinamento básico 
para manuseio de 
planilha e 
plataformas digitais. 

lotação do 
colaborador. 
Ficando a 
função em 
aberto.  

 

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

Plano de Trabalho nº 66/2021 Unidade Propae 

Nome da chefia imediata James Ferreira Moura Junior 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora Valéria Jâne Jácome Fernandes, coordenadora de Assistência a Saúde do/a Estudante, realizou 
as atividades indicadas de forma qualificada e nos prazos estabelecidos. Além disso, atuou na gestão da 
equipe de médicos, enfermeiras, psicólogos, técnicas de enfermagem, nutricionistas e colaboradores/as 
de forma exemplar.  
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ANEXO II 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho n°    65 /2021 Unidade:  COEST/PROPAE 
Nome do servidor:  THACYANA KARLA DE ARAÚJO FERREIRA 
Orientações: 

O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente os fatores fundamentais que direcionaram para: 
(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto; 

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Observação: 

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

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

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

 
Ordem de 
prioridade 

 
 

Atividade 

 
 

Meta 

 
 

Resultado 

 

Fatores fundamentais que 
direcionaram para o resultado indicado 

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

percepção, para que a meta 
seja alcançada. 

1° Leitura de emails institucionais e 
documentos diversos. 

● Realizar o 
monitoramento de 
forma a zerar a caixa 
de email todos os 
dias. 

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

Bom manejo do tempo na rotina de 
trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto. 
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2º  Planejamento e Monitoramento 
das atividades semanais e mensais 
do NASE. 
 

● Planejar, por ordem 
de prioridade, as 
atividades mensais e 
semanais, com base 
no planejamento da 
PROPAE/ COEST e do 
NASE; 

 
● Distribuir tarefas 

cotidianas aos 
servidores, de forma 
igualitária, visando o 
bom andamento do 
processo de trabalho 
do núcleo. 

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

Bom manejo do tempo na rotina de 
trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto; 
 
Boa sistematização dos processos 
de trabalho do núcleo; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
do NASE. 

 

3º Verificação e respostas aos 
processos no SEI do NASE e da 
Comissão de Seleção e 
Acompanhamento (COSAPE). 

● Verificar diariamente 
os processos 
recebidos via SEI e 
emitir despacho em 
prazo hábil. 

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

Bom manejo do tempo na rotina de 
trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto; 
 
Boa sistematização dos processos 
de trabalho do núcleo; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
do NASE. 
 

 

4°  Planejamento e execução do Edital 
de Seleção de Inclusão Digital - 
2021, com projeção de 1049 
candidatos/as, constando das 
seguintes etapas:  

● Participação na revisão 
e alteração da minuta 
do edital; 

● Definição de datas do 
cronograma no SAE; 

● Análise diária de 
dez solicitações de 
auxílio. 

 

● Participar na 
avaliação final do 
processo seletivo, 
visando identificar 
variáveis para maior 

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

Adequações na resolução e demais 
normativas do PAES; 

Indefinições em relação a execução 
do edital pela gestão superior, em 
razão da não chegada de estudantes 
internacionais; 

Aperfeiçoar o diálogo entre a gestão 
superior e a COSAPE; 

  

Aperfeiçoar o diálogo entre a COEST e 
a COSAPE. 
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● Análise igualitária e 
quantitativa das 
solicitações; 

● Verificação do quadro 
de composição familiar 
e conferência da 
documentação 
anexada, de acordo 
com as exigências do 
Edital de Inclusão 
Digital; 

 

● Na hipótese da 
ausência de algum/ns 
item/ns da 
documentação, 
notificação do/a 
discente (via 
SAE/SIGAA - marcar 
status PENDENTE) para 
que ele/ela anexem no 
sistema os documentos 
indicados, conforme 
cronograma de 
complementação de 
documentação; 

● Análise 
socioeconômica e 
familiar do/a 
candidato/a 
considerando as 
informações contidas 
no Cadastro Único e no 
Questionário 
Socioeconômico do 
SAE e comprovadas 
mediante a 

eficácia da 
seleção/objeto do 
edital. 

 

Boa parceria com a gestão 
COEST/PROPAE. 
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documentação 
apresentada - caso o/a 
discente se enquadre 
no perfil 
socioeconômico, 
realizar o deferimento 
ou indeferimento, 
consoante a 
disponibilidade 
orçamentária; 

● Após a análise de todos 
os processos, definição 
dos/as candidatos/as 
classificados/as com 
status “fila de espera”.  

 

Após a definição de 
resultado: 

● Emissão no SAE/SIGAA 
via aba “Relatórios 
Tipos de Bolsas por 
Status” de discentes 
com resultado 
DEFERIDO. 

● Recebimento de 
recursos via postagem 
do formulário de 
recurso no google docs 

● Julgamento dos 
recursos e atualização 
de dados (pós recurso) 
no SAE/SIGAA e na 
planilha excel de 
análise para fins de 
publicação do 
resultado final. 
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● Publicação do 
Resultado Final; 

● Elaboração do 
Relatório final de 
avaliação do processo 
seletivo. 

 
 

5° 
Análise socioeconômica dos 
auxílios emergenciais via 
planilha de controle do excel: 

● Distribuição dos 
pedidos de auxílios 
emergenciais de forma 
igualitária à todos/as 
assistentes sociais; 

● Elaboração de 
justificativa e lista de 
estudantes 
contemplados com os 
auxílios emergenciais a 
cada mês a ser enviada, 
via Sei, para 
NIDAE/COEST/PROPAE. 

 

 
● Análise de 100%  das 

solicitações dos 
auxílios  emergenciais 
a cada mês; 

 
 
 

 
 

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

 
Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à execução dos auxílios 
emergenciais; 
 
Parceria com o NIDAE na recepção 
das solicitações e envios das folhas 
de pagamento.  

 

6° Organização e Planejamento como 
membro da COSAPE nas atividades 
de inserção de novos estudantes 
no cronograma de seleção do PAES 
- Entrada 2020.2. 

● Participação em 90% 
nas reuniões de 
planejamento do 
cronograma de 
seleção do PAES; 

 

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

Boa organização interna e divisão de 
trabalho do NASE; 
 
Boa parceria com à COEST e  a 
gestão da PROPAE; 
 

Aperfeiçoar o diálogo entre a gestão 
superior e a COSAPE; 

  

Aperfeiçoar o diálogo entre a COEST e 
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● Meta extra ( não 
prevista no plano de 
trabalho): 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, de 
justificativa técnica 
sobre a abertura de 
edital do PAES - 
Entrada 2020.2; 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, da 
Resolução Ad 
Referendum, n° 31, 
de 30 de julho de 
2021 (nova resolução 
regulamentadora do 
PAES); 

 
● Elaboração e 

despacho, via SEI, do 
Edital do PAES 
02/2021; 

 
●  Elaboração do 

cronograma de 
seleção do PAES de 
agosto/2021. 

 
 

Expertise na elaboração de 
documentos técnicos nos processos 
de trabalho do setor. 
 

a COSAPE. 

7° Orientação social e 
encaminhamentos de discente via 
e-mail do NASE. 

● Encaminhar 
respostas por    

email aos discentes de forma 
a zerar a caixa de email; 
 

● Orientar os 

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

( ) Meta não atendida 

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
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estudantes conforme 
protocolos e 
procedimentos pré-
estabelecidos do 

NASE. 
 

relacionada à escala de 
monitoramento dos e-mails. 

8° Elaboração de documentos de 
respostas  aos processos via SEI 
(procuradoria jurídica/defensoria 
pública/ouvidoria/Ministério 
Público, MEC, etc). 

● Responder 100% dos 
documentos via SEI 
em prazo hábil; 

 
● Consultar legislações 

jurídicas, protocolos e 
procedimentos 
internos para a 
fundamentação da 
resposta. 

 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à elaboração de 
documentos e envio via SEI. 
 

 

9° Elaboração de documentos 
referentes  aos processos de 
trabalho do NASE. 

● Documentos 
solicitados pela 
coordenação ou 
gabinete da pró-
reitoria finalizados e 
entregues; 

 
● Aprimoramento 

contínuo dos 
processos de trabalho 
desenvolvido pela 
gerência. 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do núcleo; 
 
 
Cumprimento das atividades 
previstas no planejamento mensal 
relacionada à elaboração de 
documentos referentes aos 
processos de trabalho do NASE. 

 

10° Gerenciamento e ajustes no 
Módulo de Assistência Estudantil 
nos períodos de seleção 

● Monitorar, no 
período de seleção do 
PAES, o Sistema de 
Assistência Estudantil 
– SAE com vistas a 
minimizar os riscos 
desta atividade; 

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

Boa organização interna e divisão 
de trabalho do núcleo; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
da DTI; 
 
Implementada  novas 
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● Aperfeiçoar a 

comunicação interna 
com a Diretoria de 
Tecnologia da 
Informação - DTI. 

funcionalidades no SAE para 
aperfeiçoamento do módulo de 
assistência estudantil - SAE dos 
meses de maio à julho/2021. 

11° Elaboração de instrumentais 
(formulários, planilhas de controle, 
registros, etc). 

● Elaborar planilhas 
(google forms/excel) 
para sistematização 
dos fluxos e dos 
processos de trabalho 
do núcleo; 

 
● Aperfeiçoar os  

instrumentais do 
núcleo, tendo em 
vista o melhor 
desempenho da 
equipe. 

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

Boa habilidade em criar/ajustar 
planilhas para sistematização dos 
processos de trabalho do núcleo; 
 
Equipe do núcleo disposta em 
colaborar para que haja o 
aperfeiçoamento dos instrumentais 
do núcleo. 

 

12º Acompanhamento de demandas 
de saúde e violências conforme 
fluxos estabelecidos 

● Orientar, através de 
escuta qualificada, 
os/as discentes para a 
rede sócio assistencial 
e de 
acompanhamento 
aos casos de 
violência; 

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

Boa escuta qualificada e bom 
conhecimento da rede 
socioassistencial; 
 
Boa parceria com a equipe da 
COASE em relação aos 
encaminhamentos dos casos. 

 

13º Participações em reunião de 
monitoramento semanal - NASE 

● Participação 
em  100% das 
reuniões. 

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

Bom planejamento das rotinas 
semanais da gerência do núcleo. 
 
Bom relacionamento de equipe no 
NASE. 

 

14° Participação em reuniões da 
COSAPE CE/BA 

● Participação em 90% 
das reuniões 
agendadas. 

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

Bom relacionamento com a equipe 
do NASE; 
 
Bom compromisso profissional com 
às atividades do setor. 
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15º Participações de reuniões pré-
agendadas com a COEST/PROPAE. 

● Participação em 90% 
das reuniões 
agendadas pela 
COEST/PROPAE. 

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

Bom planejamento das atividades 
mensais do setor COEST/PROPAE; 
 
Bom relacionamento de equipe. 

 

16° Seminário/ 
Planejamento  PROPAE/COEST 

● Participação em 
90%  das reuniões  de 
equipe ou quando for 
referenciado pela 
PROPAE/COEST. 

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

Seminário de planejamento 
adiado em decorrência de 
transição na gestão da Pró -
Reitoria. 

Calendarizar nos semestres os 
encontros de planejamentos para 
que sejam realizados mesmo 
diante de possíveis mudanças. 

17° Participação em comissão para 
tratar sobre o acolhimento, a 
seleção, a regularização e outras 
tratativas em relação ao estudante 
internacional. 

● Participação em 100º 
das reuniões; 

 
● Colaborar na 

elaboração das 
normativas e 
regulamentações 
discutidos no âmbito 
da comissão 

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

Não houve agendamento de 
reuniões por parte da PROINTER; 
 
Não chegada dos internacionais no 
semestre 2020.2. 

Retomar o diálogo com a 
COEST/PROINTER. 

18° Participação como membro da 
COSAPE no Grupo de Trabalho 
responsável pelas alterações da 
Resolução PAES, a ser composto 
por Estudantes, Docentes e pela 
equipe COEST/COSAPE. 

● Participação em 
100% das reuniões 
convocadas com esse 
fim; 

 
● Participar na 

elaboração do 
produto a ser 
entregue com a 

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

Ausência de publicação da 
portaria do GT de revisão da 
resolução do PAES pela gestão 
superior; 

  

Mudança na gestão da PROPAE. 

Retomar os diálogos com a nova 
gestão da PROPAE sobre as 
alterações da resolução do PAES. 
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conclusão do Grupo 
de trabalho. 

19° Participação na Comissão 
Organizadora  do SAMBA, 
especificamente envolvendo às 
atividades de Programação. 

● Participação em 
100% das reuniões 
convocadas com esse 
fim; 

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

Bom manejo do tempo na rotina de 
trabalho remoto; 
 
Boa organização pessoal na rotina 
do trabalho remoto; 
 
Boa sistematização dos processos 
de trabalho do núcleo; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
da PROPAE. 

 

20° Ações/ atividades alusivas ao dia 
do/a assistente social. 

● Participação na 
elaboração de Cards 
informativos sobre o 
trabalho da equipe 
social na Unilab 

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

Boa parceria com a SECOM para 
execução da atividade; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
do NASE. 

 

21° Participação no SAMBA. ● Participação no 
evento de 
acolhimento dos/as 
estudantes 
ingressantes com 
objetivo de socializar 
as informações sobre 
serviços pertinentes à 

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

Boa parceria com a SECOM para 
execução da atividade; 
 
Bom relacionamento com a equipe 
do NASE. 
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permanência 
estudantil. 

 

 

 

  

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

Plano de Trabalho nº 65 /2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata:   JOAB VENÂNCIO DA SILVA 

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

 

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

 

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

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

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

 

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão: 

 

Manifesto estar de acordo com o relatório de atividades apresentado pela servidora Thacyana Karla de Araújo, 
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fundamentado nos seguintes aspectos: 

 

1 - Na condição de gerente do Núcleo de Atendimento Social ao Estudante, a servidora apresenta capacidade de liderar 
a equipe de forma a atingir as metas estipuladas dentro dos prazos estabelecidos. 

 

2 - O trabalho é apresentado de forma organizada e com boa qualidade. 

 

3 - A maior parte das metas foram atingidas, de acordo com o planejamento interno do setor. 

 

4 - A metas não alcançadas decorreram de reorganização do trabalho interno ou por necessidade de encaminhamentos 

de setores externos. 

 

5 - A servidora apresentou boa capacidade de iniciativa na busca pela resolução de problemas apresentados no cotidiano 

de trabalho. 

 

6 - A servidora possui o hábito de dar feedbacks constantes quanto às demandas apresentadas, facilitando o controle e 
monitoramento da execução das atividades. 

 

7 - A servidora responde de forma ágil às tentativas de contato durante o trabalho remoto, facilitando o encaminhamento 
de demandas. 

 

8 - A Servidora responde de forma adequada e em tempo hábil às solicitações encaminhadas via e-mail institucional. 

 

9 - A servidora demonstra habilidade no uso de ferramentas necessárias à execução do trabalho. 

 

10 - O trabalho da servidora contribuiu de forma significativa para o alcance das metas da Unidade. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 64/2021  Unidade: NIDAE/COEST/PROPAE 

Nome do servidor:  TALITA ARAÚJO FIGUEIREDO 

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 Elaboração e 
encaminhamento 
das folhas de 
pagamento do PAES 

Envio das 
folhas 
mensais até 
o dia 25 de 
cada mês. 

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

Assiduidade. Atividade feita 
regularmente, com data 
bem definida para entrega. 

 

2º Solicitação de 
empenho 

Envio do 
pedido 2 
dias úteis 
após 
solicitação. 

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

Assiduidade. Atividade feita 
regularmente, com data 
bem definida para entrega. 

 

3º Verificação 
mensal dos 
relatórios de 
status 

Verificação 
em 2 dias 

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

Assiduidade. Atividade 
feita regularmente, 
com data bem definida 
para entrega. 
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4º 
 

Gerenciamento 
da planilha onde 
constam os 
dados dos 
estudantes 
beneficiários do 
PAES 

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

Assiduidade. Atividade 
feita regularmente, 
com data bem definida 
para entrega. 

 

5º Tira dúvidas – 
atendimento 
através de e-
mail do NIDAE 

1 dia útil ( X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Assiduidade. Atividade 
feita regularmente. 

 

6º Recebimento e 
atualização dos 
dados bancários 
dos estudantes 

conforme 
demanda, 1 
dia útil. 

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

Assiduidade. Atividade 
feita regularmente. 

 

7º Tabulação dos 
dados pessoais 
dos selecionados 
pelo PAES 

A cada 
seleção de 
inserção ou 
renovação 
do PAES, 
prazo de 15 
dias. 

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

Assiduidade. Atividade 
precisa ser elaborada 
para que o aluno 
receba o auxílio. 

 

8º Recebimento 
dos pedidos de 
desligamento do 
PAES realizados 
pelos estudantes 

Por 
demanda. 
Após 
recebimento 
da demanda 
2 dias úteis 
para envio 
do 
documento. 

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

Assiduidade. Atividade 
precisa ser elaborada 
para que o aluno não 
receba indevidamente. 

 

9º Emissão de 
declarações de 
recebimento de 
auxílio(s) aos 
estudantes 

Demanda 
chega 
através de 
formulário, 
envio em 72 
horas após o 
pedido. 

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

Assiduidade.  

10º Emissão de nada 
consta para 
cancelamento e 
trancamento de 
matrícula 

Por 
demanda. 
Após 
recebimento 
da demanda 
2 dias úteis 

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

Assiduidade.  
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para envio 
do 
documento. 

(   ) Meta não 
atendida. 

11º Recebimento 
das Justificativas 
Técnicas 
elaboradas pela 
Equipe Social do 
NASE para 
mudança ou 
inclusão de 
auxílios 

Após 
recebimento 
da 
justificativa, 
responder 
em 2 dias 
úteis. 

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

Planejamento e 
dedicação. 

 

12º Elaboração de 
relatórios sobre 
os dados do 
PAES 

Após 
solicitação 
das 
unidades 
superiores. 
Prazo 15 
dias.  

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

Planejamento e 
dedicação. 

 

13º Verificação dos 
relatórios, 
elaboração da 
lista, envio de e-
mails e ofício no 
SEI dos 
reprovados por 
falta no 
semestre 2020.1 

Verificar os 
alunos com 
reprovação 
por falta e 
retirá-los da 
planilha do 
PAES, após o 
final do 
semestre 
2020.1, 
prazo 1 mês 

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

Assiduidade, cuidado, 
atenção, planejamento 
e dedicação. 

 

14º Verificação dos 
alunos com 
Carga Horária 
Zero, elaboração 
da lista, envio de 
e-mails e ofício 
no SEI no final 
do semestre 
2020.1 

Verificar os 
alunos com 
carga 
horária zero 
e retirá-los 
da planilha 
do PAES, 
após o final 
do semestre 
2020.1, 
prazo 1 mês 

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

Assiduidade, cuidado, 
atenção, planejamento 
e dedicação. 

 

15º Chamada dos 
alunos que 
recebem 
moradia/instalaç
ão para as 
comprovações 
conforme a 
resolução nº 
001-B 

A cada 1 
mês e meio. 

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

Planejamento e 
dedicação. 
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16º Fornecer 
informações e 
apoiar a Coest 
e/ou Propae na 
elaboração de 
projeções do 
orçamento 

Elaborar 
projeção. 

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

Planejamento e 
dedicação. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 64/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata JOAB VENANCIO DA SILVA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão.  

Manifesto estar de acordo com o relatório de atividades apresentado pela servidora TALITA ARAÚJO 
FIGUEIREDO, fundamentado nos seguintes aspectos: 
 
1 - Na condição de gerente do Núcleo de Informação e Documentação da Assistência ao Estudante 
(NIDAE), a servidora apresenta capacidade de liderar a equipe de forma a atingir as metas estipuladas 
dentro dos prazos estabelecidos. 
 
2 - O trabalho é apresentado de forma organizada e com boa qualidade. 
 
3 - Todas as metas estabelecidas para o período foram atingidas, de acordo com o planejamento interno 
do setor. 
 
4 - A servidora demonstrou capacidade de reorganização interna das atividades de modo a não 
comprometer o atingimento das metas. 
 
5 - A servidora apresentou boa capacidade de iniciativa na busca pela resolução de problemas 
apresentados no cotidiano de trabalho. 
 
6 - A servidora possui o hábito de dar feedbacks constantes quanto às demandas apresentadas, facilitando 
o controle e monitoramento da execução das atividades. 
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7 - A servidora responde de forma ágil às tentativas de contato durante o trabalho remoto, facilitando o 
encaminhamento de demandas. 
 
8 - A servidora responde de forma adequada e em tempo hábil às solicitações encaminhadas via e-mail 
institucional. 
 
9 - A servidora demonstra habilidade no uso de ferramentas necessárias à execução do trabalho. 
 
10 - O trabalho da servidora contribuiu de forma significativa para o alcance das metas da Unidade. 
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ANEXO II 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº63/2021 Unidade: COEST/PROPAE 

Nome do servidor: Maria do Socorro Camelo Maciel  

  

Sub-Unidade: Núcleo de Atendimento Social ao Estudante (NASE) 

 
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 
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seja 
alcançada. 

1° Leitura de e-mails institucionais e 
documentos diversos 

● Realizar o 
monitoramento de 

forma a zerar a 

caixa de e-mails 
todos os dias 

( x) Meta 
atendida 

no prazo. 

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

atendida. 

Bom manejo do tempo 
na rotina de trabalho 

remoto; 

 
Boa organização 
pessoal na rotina do 
trabalho na 
modalidade remota;  

 
Boa comunicação e 
interação entre a 
equipe do NASE. 

 

2º  Execução do Edital de Seleção de Inclusão 
Digital - 2021, com projeção de 1049 

candidatos/as, constando das 
seguintes etapas:  

● Participação na revisão e 

alteração da minuta do edital; 

● Definição de datas do 

cronograma no SAE; 

● Análise igualitária e quantitativa 
das solicitações; 

● Verificação do quadro de 

composição familiar e 

conferência da documentação 
anexada, de acordo com as 
exigências do Edital de Inclusão 

Digital; 

● Na hipótese da ausência de 
algum item da documentação, 
notificação do/a discente (via 

SAE/SIGAA - marcar status 
PENDENTE) para que ele/ela 

● Análise diária de 
dez solicitações de 

auxílio. 
 

● Participar na 

avaliação final do 
processo seletivo, 
visando identificar 
variáveis para 
maior eficácia da 
seleção/objeto do 
edital. 

 

( ) Meta 
atendida 

no prazo. 
( ) Meta 
atendida 

fora do 
prazo. 
( X) Meta não 
atendida. 

Adiamento do 
processo seletivo pela 

gestão superior; 
 
Adequações na 

resolução e demais 
normativas do PAES. 
 

Aperfeiçoar o diálogo entre a 
gestão superior e a COSAPE; 

 
Aperfeiçoar o diálogo entre a 
COEST e a COSAPE. 
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anexem no sistema o(s) 
documento(s) indicado(s), 
conforme cronograma de 

complementação de 
documentação; 

● Análise socioeconômica e 
familiar do/a candidato/a 

considerando as informações 

contidas no Cadastro Único e no 
Questionário Socioeconômico do 
SAE e comprovadas mediante a 
documentação apresentada - 
caso o/a discente se enquadre no 

perfil socioeconômico, realizar o 
deferimento ou indeferimento, 
consoante a disponibilidade 
orçamentária; 

● Após a análise de todos os 

processos, definição dos/as 

candidatos/as classificados/as 
com status “fila de espera”.  

 
Após a definição de 
resultado: 

● Emissão no SAE/SIGAA via aba 
“Relatórios Tipos de Bolsas por 
Status” de discentes com 
resultado DEFERIDO. 

● Recebimento de recursos via 
postagem do formulário de 

recurso no google docs 

● Julgamento dos recursos e 

atualização de dados (pós 
recurso) no SAE/SIGAA e na 
planilha excel de análise para 
fins de publicação do resultado 

final. 
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3º 

Análise socioeconômica dos auxílios 
emergenciais via planilha de controle do 
excel: 

● Distribuição dos pedidos de 
auxílios emergenciais de forma 
igualitária à todos/as assistentes 

sociais; 

● Elaboração de justificativa e lista 
de estudantes contemplados com 
os auxílios emergenciais a cada 
mês a ser enviada, via Sei, para 

NIDAE/COEST/PROPAE. 
 

● Análise de 
100% das 
solicitações dos 

auxílios emergencia
is a cada mês; 

 
● Justificativa técnica 

elaborada; 

 

● Processo aberto no 
SEI da COSAPE e 
enviado ao NIDAE 
até o dia 21/22 de 
cada mês. 

 

(x ) Meta 
atendida 
no prazo. 

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

atendida. 

 
Boa organização 
interna e divisão de 

trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das 
atividades previstas 
no planejamento 

mensal relacionadas à 

execução dos auxílios 
emergenciais; 
 
 
Eficiência do NIDAE na 
recepção das 
solicitações e envios 

das folhas de 
pagamento em 
conformidade com os 

prazos do setor 
financeiro.  

 

4°  Organização e Planejamento, como membro 
da COSAPE, nas atividades de inserção de 
novos/as estudantes no cronograma de 
seleção do PAES - Entrada 2020.2  

 
● Participação em 

90% nas reuniões 
de planejamento do 

cronograma de 
seleção do PAES; 

 
Meta extra ( não 
prevista no plano de 

trabalho):  
● Elaboração e 

despacho, via SEI, 
de justificativa 
técnica sobre a 
abertura de edital 
do PAES - Entrada 
2020.2; 

() Meta 
atendida 
no prazo. 
(x ) Meta 

atendida 
fora do 
prazo. 
( ) Meta 
não 

atendida 

 
 
Adequações na 
resolução e demais 

normativas do PAES; 
 
Indefinições em 
relação a execução do 
edital pela gestão 

superior; 
 

 
Bom relacionamento 
com a gestão da 
COEST e PROPAE. 
 

Aperfeiçoar o diálogo entre a 
COEST e a COSAPE; 
 
Aperfeiçoar o diálogo entre a 

gestão superior e a COSAPE. 
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● Elaboração e 

despacho, via SEI, 

da Resolução Ad 
Referendum, n° 31, 
de 30 de julho de 
2021 (nova 
resolução 

regulamentadora 

do PAES); 
 

● Elaboração e 
despacho, via SEI, 
do Edital do PAES 
02/2021; 

 

●  Elaboração do 
cronograma de 
seleção do PAES de 

agosto/2021. 
 
 

 

5º Participação no SAMBA ● Participação no 
evento de 

acolhimento dos/as 
estudantes 
ingressantes com 
objetivo de 
socializar as 

informações sobre 
serviços pertinentes 

à permanência 
estudantil 

 

(x) Meta 
atendida 

no prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 

( ) Meta não 
atendida 

Habilidades na 
abordagem com o 

público estudantil; 
 
Boa dinâmica de 
trabalho em equipe no 
NASE; 

 
Competências 

comunicacionais dos 
membros da equipe 
social. 
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6° Ações Alusivas à Semana do/a Assistente 
Social 

● Elaboração de 
Cards informativos, 
juntamente com os 

membros do Nase, 
sobre o trabalho da 
equipe social na 
Unilab. 

(X) Meta 
atendida 
no prazo. 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 

() Meta não 

atendida 

Necessidade de 
divulgação do 
trabalho da equipe 

social na Unilab; 
 
Valorização das 
competências 
profissionais do 

Serviço Social na 

Unilab. 

 

7° Participação na Semana Universitária 
(SEMUNI);  

 
Análise de trabalhos inscritos na IV Mostra 
da Vida Estudantil e emissão de parecer; 
 
Planejamento e coordenação da Mesa 
“Compreendendo a violência de gênero na 

universidade”; 

 
Lançamento da Cartilha Informativa sobre 
violências de gênero na universidade 
 
Preparação e coordenação de uma roda de 
conversa com estudantes pais/mães 

durante a IV Mostra da Vida Estudantil, 
juntamente com os demais membros da 
equipe social. 

● Execução de 100% 
das atividades a 

mim atribuídas. 

(X ) Meta 
atendida 

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

atendida 

Boa articulação com 
parceiros/as internas 

e externas para 
execução da 
atividade; 
 
Boa capacidade de 
trabalho 

multiprofissional; 

 
Habilidade técnico-
teóricas. 
 
 
 

 
 
 

 

8º Orientação social e encaminhamentos de 
discente via e-mail do NASE 

● Encaminhar 
respostas por    

email aos discentes de 

forma a zerar a caixa de 
email; 
 
 

● Orientar os 

estudantes 

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

prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

Boa organização 
interna e divisão de 
trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das 
atividades previstas 

no planejamento 
mensal relacionada à 
escala de 
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conforme 
protocolos e 
procedimentos pré-

estabelecidos do 
NASE. 

 

monitoramento dos e-
mails. 

9° Elaboração de documentos de resposta aos 
processos via SEI (procuradoria 

jurídica/defensoria 
pública/ouvidoria/Ministério Público, MEC, 
etc) 

● Responder 100% 
dos documentos via 

SEI em prazo hábil; 

 
 

● Consultar 
legislações 

jurídicas, protocolos 
e procedimentos 
internos para a 
fundamentação da 
resposta. 

 

(x ) Meta 
atendida 

no prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

Boa organização 
interna e divisão de 

trabalho do NASE; 
 
Cumprimento das 
atividades previstas 

no planejamento 
mensal relacionada à 
elaboração de 
documentos e envio 
via SEI. 
 

 

10° Elaboração de documentos referentes aos 
processos de trabalho do NASE 

● Documentos 

solicitados pela 
gerência, 
coordenação ou 
gabinete da pró-
reitoria finalizados 
e entregues; 

 
 

● Aprimoramento 

contínuo dos 

processos de 
trabalho 
desenvolvido pelo 
NASE. 

(x ) Meta 
atendida 
no prazo. 

( ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 

( ) Meta não 
atendida 

Boa organização 
interna e divisão de 
trabalho do núcleo; 

 
 
 
Cumprimento das 
atividades previstas 
no planejamento 
mensal relacionada à 

elaboração de 
documentos 
referentes aos 
processos de trabalho 
do NASE. 

 

11º Participações em reunião de monitoramento 
semanal - NASE 

● Participação 
em  100% das 

reuniões 

(x ) Meta 
atendida 
no prazo. 

Bom relacionamento 
com a equipe do 
NASE; 
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( ) Meta 
atendida 
fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

 
Bom compromisso 
profissional com às 

atividades do setor. 

12° Participação em reuniões da COSAPE CE/BA ● Participação em 
90% das reuniões 

convocadas 

(x ) Meta 
atendida 

no prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

Bom relacionamento 
com a equipe do 

NASE; 
 
Bom compromisso 
profissional com às 

atividades do setor. 
 

 

13º Participações de reuniões pré-agendadas 
com a COEST/PROPAE. 

● Participação em 90° 
das reuniões 
convocadas pela 

COEST/PROPAE. 

(x ) Meta 
atendida 
no prazo. 
( ) Meta 

atendida 
fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

Bom planejamento 
das atividades 
mensais do setor 
COEST/PROPAE; 

 
Bom relacionamento 

de equipe 

 

14º Seminário/ Planejamento  PROPAE/COEST ● Participação no 
planejamento  

() Meta 
atendida 
no prazo. 
( ) Meta 
atendida 

fora do 
prazo. 
( x) Meta não 
atendida 

Seminário de 
planejamento adiado 
em decorrência de 
transição na gestão 
da Pró -Reitoria. 

Calendarizar nos semestres 
os encontros de 
planejamentos para que 
sejam realizados mesmo 
diante de possíveis 

mudanças. 

15º  Participação nas reuniões do CIADI/Casa 
Encantada 

● Participação em 
70% das reuniões 
convocadas com 

esse fim 

() Meta 
atendida 
no prazo. 

Harmonização das 
atividades do 
CIADI/Casa 
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(x) Meta 
atendida 
fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

Encantada com as do 
NASE. 

16º  Participação nas reuniões do 
OBSERVE/Unilab; 

 
 
 
Participação na Comissão de Seleção de 

bolsistas para o Observe/Unilab 

● Participação em 
90% das reuniões 

convocadas; 

 

● Execução das 
etapas do processo 
seletivo em 

conformidade com 
os prazos definidos 
no cronograma do 
edital.  

(X) Meta 
atendida 

no prazo. 
( ) Meta 
atendida 
fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

Boa comunicação com 
membros do 

Observe/Unilab; 
 
 
Harmonização das 

atividades do NASE 
com as do 
Observe/Unilab. 

 

17° Retomada das tratativas da capacitação em 

violência de gênero contra mulheres com a 
DDP/SGP; 
 
Elaboração do plano do Curso; Descrição 

dos módulos; identificação dos/as 
professores/as para os/as módulos; 
organização das etapas juntamente com 
servidora da CDH/Propae. 

 

● Contato por e-mail 

realizado;  
 

● Participação em 
100% das reuniões 

agendadas, 
conforme plano de 
trabalho elaborado 

( x) Meta 

atendida 
no prazo. 
( ) Meta 
atendida 

fora do 
prazo. 
( ) Meta não 
atendida 

Boa articulação com 

parceiros/as internas 
e externas para 
execução da 
atividade; 

 
Boa capacidade de 
trabalho 
multiprofissional; 
 
 

 

18° Participação como membro da COSAPE no 

Grupo de Trabalho responsável pelas 
alterações da Resolução PAES, a ser 

composto por Estudantes, Docentes e pela 
equipe COEST/COSAPE. 

● Participação em 

100% das reuniões 
convocadas com 

esse fim; 
 

● Participar na 
elaboração do 
produto a ser 
entregue com a 

( ) Meta 

atendida 
no prazo. 

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

Ausência da 

publicação da portaria 
do GT de revisão da 

resolução do PAES 
pela gestão superior; 
 
Mudança na gestão da 
PROPAE. 

Retomar os diálogos com a 

nova gestão da PROPAE. 
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conclusão do Grupo 
de trabalho 

19º  Acompanhamento de demandas de saúde e 
violências conforme fluxos estabelecidos 

● Orientar, através de 
escuta qualificada, 

os/as discentes para 
a rede sócio 
assistencial e de 
acompanhamento 
aos casos de 
violência; 

( x) Meta 
atendida 
no prazo. 
 
 

 
 
 

Boa escuta qualificada 
e bom conhecimento 
da rede 
socioassistencial; 
 

Boa parceria com a 
equipe da COASE em 
relação aos 
encaminhamentos dos 

casos. 

 

20° Respostas aos processos no SEI do NASE e 
da Comissão de Seleção e 
Acompanhamento (COSAPE) 

● Elaborar despachos 

dos processos 
recebidos via SEI 
em prazo hábil. 

( x) Meta 
atendida 
no prazo. 
 

 
 
Meta extra 
(não 
prevista no 

Plano de 
trabalho) 

 

Bom manejo do 
tempo na rotina de 
trabalho remoto; 
 

Boa organização 
pessoal na rotina do 
trabalho remoto; 
 
Boa sistematização 

dos processos de 
trabalho do núcleo; 

 
Bom relacionamento 
com a equipe do 
NASE. 

 

Relatório Avaliação Plano de Trab 63.2021-Socorro Maciel (0318434)         SEI 23282.002010/2021-07 / pg. 163



21º  Articulação e diálogo com o Grupo de 
Estudos sobre Políticas Públicas e Exclusão 
Social (GEPPES) do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas da UECE 
para realização de estudos pesquisa sobre o 
processo de trabalho do Serviço Social na 
Unilab  

● Contatos com a 
profa. 
coordenadora do 

grupo realizados;  
 

● Participação em 
100% das reuniões 
agendadas; 

 

● Disponibilização 
para elaboração do 
plano de 
intervenção. 

( x) Meta 
atendida 
no prazo. 

 
 
 
Meta extra 
(não 

prevista no 

Plano de 
trabalho) 
 

Boa articulação com 
parceiros/as internas 
e externas para 

execução da 
atividade; 
 
Boa capacidade de 
trabalho 

multiprofissional; 

 

 

22º  Apresentação do trabalho realizado pelas 
assistentes sociais da Unilab durante aula 
da disciplina de Serviço Social e Educação 
do Curso de Graduação em Serviço Social 
da UECE 

● Atendimento à 
solicitação da 
docente titular da 
disciplina; 

 

● Participação na 

data programada. 

( x) Meta 
atendida 
no prazo. 
 
 

 

Meta extra 
(não 
prevista no 
Plano de 
trabalho) 
 

Boa articulação com 
parceiros/as internas 
e externas para 
execução da 
atividade; 

 

Boa capacidade de 
trabalho 
multiprofissional; 
 
Boas habilidades 
técnico-teóricas. 

 

 

23º  Organização da Cartilha Informativa sobre 

violências de gênero na Unilab em parceria 
com servidora da COASE/Propae 

 

● Participação em 

100% das reuniões 
convocadas com 

esse fim; 
 

● Contatos 
institucionais para 
organização da lista 

de endereços da 
rede de 
atendimento das 
mulheres em 

( x) Meta 

atendida 
no prazo. 

 
 
 
Meta extra 
(não 

prevista no 
Plano de 
trabalho) 
 

Boa articulação com 

parceiros/as internas 
e externas para 

execução da 
atividade; 
 
Boa capacidade de 
trabalho 

multiprofissional; 
 
Boas habilidades 
técnico-teóricas 
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situação de 
violência de 
gênero; 

 
● Participar na 

organização e 
formatação da 
cartilha informativa. 

 

 

 

 
  

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

Plano de Trabalho nº63/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata:  YANNE MACHADO LIMA ALVES (GERENTE EM SUBSTITUIÇÃO) 

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 
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Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão: 

Manifesto ciência ao trabalho desenvolvido pela servidora apresentando os seguintes pontos positivos para o bom desempenho 
do trabalho do núcleo. 

 

 

● A servidora  desenvolve as atividades propostas pelo núcleo com bom desempenho; 
● É perceptível o alto potencial de trabalho e a boa vontade em aprender e contribuir com os processos de 

trabalho sistematizados; 
● Boa organização e disciplina na rotina de trabalho alcançando as metas propostas; 
● Boa iniciativa pessoal da servidora, contribuindo para melhorias nos processos de trabalho; 
● Boa comunicação com a equipe, principalmente nos feedbacks relacionados às demandas do setor; 
● A servidora propõe melhoria para o aperfeiçoamento dos processos de trabalhos desenvolvidos pelo setor; 
● Demonstra alto potencial reflexivo contribuindo para o aperfeiçoamento das atividades; 
● A profissional busca aperfeiçoamento técnico para cumprir com êxito sua atividade profissional. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 62/2021  Unidade: Coordenação de Políticas Estudantis 

Nome do servidor:  Rodolfo Pereira da Silva 

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

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

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

(c) o não cumprimento da meta. 

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que 

direcionaram para o 
resultado indicado 

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

percepção, para que a 
meta seja alcançada. 

1º Relatório 

integrado 

PAES/PBP  

Elaboração 

de relatório 

Planilha 

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

● Organização de 

trabalho entre 

servidores de setores 

diferentes; 

● Prazo 

subdimensionado. 

● Especificação de 

demandas a serem 

solicitadas à DTI; 

● Ampliação do prazo. 

2º Fluxo/Processo 

Acompanhame

nto integrado 

PAES/PBP 

Elaboração 

de 

fluxo/proce

sso  

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

● Articulação entre 

gestores da Propae. 

 

3º Atualização de 

Indicadores e 

Metas da 

Propae 

Atualização 

de relatório 

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

● Organização de 

trabalho entre 

servidores de setores 

diferentes; 

● Prazo 

subdimensionado. 

● Estudos e 

análises de 

conceitos e 

indicadores; 

● Ampliação do 

prazo. 
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( x  ) Meta 
não 
atendida. 

 
4º 
 

Reuniões de 

GT para 

Indicadores e 

Metas da 

Propae 

Elaboração 

de proposta 

de 

Indicadores 

e Metas 

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

● Organização de 

trabalho entre 

servidores de setores 

diferentes; 

● Prazo 

subdimensionado. 

● A Equipe está 

realizando 

reuniões para 

redimensionar as 

prioridades e a 

configuração da 

Atividade. 

5º Articulação 

com Equipes 

de outras IES 

sobre 

Indicadores e 

Metas da 

Propae 

Relatório 

sobre 

viabilidade 

de 

aproveitam

ento de 

Boas 

Práticas 

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

● Articulações com 

outra IES  

 

6º Articulação de ações 
com COASE 

Organização de 
ação +Saúde 

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

● Não houve 

encaminhamentos 

● Retomar o 

diálogo com a 

COASE. 

● Ampliação do 

prazo. 

7º Articulações com 
ações do 
Observe/Unilab 

Planejamento 
e Assessoria a 
ações do 
Observe 

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

● Elaboração de minuta 

de edital de seleção 

● Assessoria à comissão 

de seleção 

● Entrega de resultados 

e procedimentos para 

chamada de 

selecionados. 

 

8º Definições de 

atribuições da 

equipe 

pedagógica 

Coest 

Elaborar  instr

umento 

normativo 

que 

regulamente e 

operacionaliz

e o 

acompanham

ento 

pedagógico 

na PROPAE e 

no âmbito 

institucional 

na Unilab. 
 

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

● Portaria publicada, a 

partir de articulação 

do Coordenador 

Coest com 

participação de Pró-

Reitor e 

Coordenadora 

COASE. 

 

9º Revisão de 

critérios de 

Estabelecer/
revisar 

(  ) Meta 
atendida no 
prazo. 

● Aperfeiçoar 

articulação entre 

● A Equipe está 

realizando 
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desempenho 

acadêmicos de 

beneficiários 

PBP/PAES 

critérios de 
desempenh
o acadêmico 
dos 
estudantes 
beneficiários 
do PAES e 
PBP. 

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

setores que estão 

implicados na 

questão. 

reuniões para 

redimensionar as 

prioridades e a 

configuração da 

Atividade. 

● Ampliação de 

prazo. 

10º Capacitação em 

“Estatística” 

Conclusão 

do curso 

“Estatística

” online 

pela ENAP 

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

Inscrição e 
aproveitamento no 
curso. 

 
 

11º Capacitação em 

“Elaboração de 

Indicadores de 

Desempenho 

Institucional” 

Conclusão 

do curso 

“Elaboração 

de 

Indicadores 

de 

Desempenho 

Institucional” 

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

O servidor não fez 
inscrição no curso. 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 62/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata JOAB VENANCIO DA SILVA 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

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

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão.  
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Manifesto estar de acordo com a avaliação do plano de trabalho do servidor, Rodolfo Silva, fundamentado 
nos seguintes critérios: 
 
1 - Em que pese o fato de parte das metas não terem sido atingidas no prazo estipulado, importantes 
ações a elas relacionadas foram desenvolvidas pelo servidor e praticamente todas as tarefas estão em 
andamento, apenas com necessidade de revisão dos prazos. 
 
2 - As metas não alcançadas foram em decorrência da necessidade de reorganização interna das tarefas ou 
em razão de fatores externos ao setor, a exemplo de articulações intersetoriais. 
 
3 - O servidor demonstrou-se comprometido com o planejamento e cumprimento dos prazos naquilo que 
lhe compete. 
 
4 - O servidor possui o hábito de dar feedbacks constantes das atividades, o que contribui para o bom 
andamento das atividades do setor. 
 
5 - O servidor responde de forma ágil às tentativas de contato durante o trabalho remoto. 
 
6 - O Servidor responde de forma adequada e em tempo hábil as solicitações realizadas via e-mail 
institucional. 
 
7 - O servidor possui domínio sobre as ferramentas necessárias para a execução do trabalho. 
 
8 - O servidor possui boa capacidade de iniciativa para resolução dos problemas apresentados no cotidiano 
de trabalho. 
 
9 - O trabalho é apresentado de forma organizada e com boa qualidade. 
 
10 - O trabalho do servidor contribuiu de forma significativa para o cumprimento das metas da unidade. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 45/2021  Unidade: Coase/Propae 

Nome do servidor: Francis dos Santos Rios 

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 Atendimentos do 
Serviço de Escuta 
Acolhedora  
(atendimento 
psicológico 
individual) 
 

Acolhimento 
às 
solicitações 
por 
atendimento 
(livre-
demanda) 

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

Organização, 
dedicação, 
capacidade de 
administração 
do tempo 
disponível e 
divisão das 
demandas 
entre os 
profissionais 
psicólogos 
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2º Registros escritos 
dos atendimentos 
psicológicos 

Realização 
dos registros 
de acordo 
com a 
quantidade 
de 
atendimentos 
realizados 

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

Organização e 
capacidade de 
administração 
do tempo 
disponível. 

 

3º Interações gerais 
via e-mails com 
estudantes 
(contatos, 
agendamentos, 
esclarecimentos, 
orientações, etc) 

Atenção e 
respostas às 
demandas 
estudantis via 
e-mail dentro 
do horário de 
trabalho (08h 
às 12h e 13h 
às 17h) 

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

Organização e 
capacidade de 
administração 
do tempo 
disponível. 

 

4º 
Reuniões de 
trabalho de 
caráter 
administrativo/deli
berativo 
 

Planejamento
s, 
monitorament
o e avaliação 
em equipe de 
trabalho de 
fluxos e 
atividades do 
setor 

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

Organização e 
integração da 
equipe e 
capacidade de 
tomada de 
decisões em 
conjunto 

 

5º 
Reuniões 
interdisciplinares 
em torno de 
demandas do 
Serviço de Escuta 
Acolhedora 
/Saúde Mental 
(atendimentos, 
fluxos, etc) 
 

 
Encontros 
conforme 
demandas 
relativas ao 
fluxo de 
atendimentos 

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

Organização e 
integração da 
equipe e 
capacidade de 
tomada de 
decisões em 
conjunto 

 

6º 
Participação nas 
atividades de 
Planejamento, 
desenvolvimento 
e execução do 
Projeto +Saúde 
Universidade  
 

Elaboração e 
execução de 
atividades do 
Projeto no 
âmbito da 
equipe da 
PROPAE. 

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

Organização e 
integração da 
equipe e 
capacidade de 
tomada de 
decisões em 
conjunto 

 

7º Atenção e 
respostas às 
demandas 
oriundas da 

Monitorament
o e 
atendimento 
diário às 

( X   ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Organização e 
capacidade de 
administração 
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COASE através 
das diferentes 
tecnologias de 
informação e 
comunicação. 

demandas 
(08h ás 12h e 
13h às 17h) 

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

do tempo 
disponível. 

8º Participação  em 
Grupo de 
Trabalho da 
Frente de 
Promoção em 
Saúde Mental da 
Unilab 

Reuniões 
conforme 
agenda do 
Grupo 

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

Não houve 
reuniões 
programadas 
pelo grupo 

 

9º Reuniões de 
planejamento e 
execução no 
âmbito da 
Comissão 
Gestora 
do Observe 

Reuniões 
conforme 
agenda do 
Comissão 

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

Não foi 
possível 
comparecer a 
uma das 
reuniões 
agendadas 
pela Comissão 
em virtude do 
choque com os 
horários 
reservados 
para as demais 
atividades do 
setor 
(atendimentos 
psicológicos, 
registros 
escritos etc). 

Padronização 
antecipada 
dos horários 
destinados às 
reuniões da 
Comissão do 
Observe. 
Geralmente as 
reuniões da 
Comissão são 
agendadas por 
e-mail com 
poucos dias de 
antecedência, 
o que gera um 
choque com 
meus 
agendamentos 
referentes às 
atividades do 
setor, que são 
feitos de 
modo prévio. 

 

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

Plano de Trabalho nº 45/2021 Unidade Coase/Propae 

Nome da chefia  Ricardo Ossagô de Carvalho 
Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 

 

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.  

Manifesto estar de acordo com a avaliação do plano de trabalho do servidor Francis dos Santos Rios. A maior 
parte das metas foram atendidas conforme o planejamento interno do setor. As metas não atendidas foram 
devidamente justificadas. 
 

Ricardo Ossagô de Carvalho 
Gerente de Divisão indicado pela Reitoria 

 
Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 

Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis  
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ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho n° 55  /2021 Unidade: COEST/PROPAE 

Nome do servidor: Mara Rita Duarte de Oliveira 

Orientações: 

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

(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. 

1° Acompanhar a implementação do plano 

de garantia de acessibilidade da Unilab 

Atender as exigências legais 

de acessibilidade nas IFES 

(X) Meta atendida 

no prazo. 

( ) Meta atendida 

fora do prazo. 

( ) Meta não 

atendida. 

Monitoramento junto à PROPLAN  
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2º Encaminhar para aprovação a Política e 

o Plano de ação para aprovação 

Implementar a política de 

Inclusão e acessibilidade 

da Unilab 

( X ) Meta atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida. 

Formulação de 

proposta em GT 

intersetorial 

 

3º Criar e encaminhar para aprovação do 

Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e 

Diversidade (NIADI), 

Estruturar o NIADI para 

gerenciar, propor e 

fomentar as ações de 

acessibilidade e inclusão 

na Unilab 

( x  ) Meta atendida no 

prazo. 

(   ) Meta atendida fora do 

prazo. 

(  ) Meta não 

atendida. 

Discussão e formulação de 

proposta a partir de GT 

intersetorial 

 

4° Criar a Comissão de Acessibilidade 

composta por representantes dos 

campi da Unilab, composta por alunos, 

professores, técnicos administrativos e 

representantes das organizações de 

classe que representam a pessoa com 
deficiência 

Ampliar o acesso às 

informações sobre o plano 

de acessibilidade e outras 

informações, assim como 

possibilitar o 

protagonismo desses segmentos na implementação da política de 
inclusão e acessibilidade 

( ) Meta atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida fora do 

prazo. 

( X ) Meta não 

atendida. 

Ausência da publicação da 

política de acessibilidade, já 

formulada. 

Formalização da política de acessibilidade 

5°  

Coordenação do GT de acessibilidade 

em Inclusão 

Discussão e elaboração da 

Proposta da política de 

acessibilidade e inclusão 

da Unilab 

(X ) Meta atendida no 

prazo. 

( ) Meta atendida fora do 

prazo. 
( ) Meta não 
atendida. 

 Atividades do GT encerradas 

 

 

 

 

Observação: Tirei 30 dias de férias em Julho/2021 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE (AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº55/2021 Unidade COEST/PROPAE 

Nome da chefia imediata: JOAB VENÂNCIO DA SILVA 

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

ressalvas ou Discordo. 

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir 

com a melhoria contínua do desempenho das atividades. 

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por 

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

 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

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

Apresente abaixo os fundamentos que justificam sua decisão: 

 
Manifesto concordância com a avaliação do plano de trabalho da Servidora Mara Rita Duarte de Oliveira, considerando os seguintes 

aspectos: 

1 - Parte significativa das metas estabelecidas foram atendidas dentro do prazo. 

2 - As metas não atendidas foram em decorrência da necessidade de atuação de outros setores 

3 - O trabalho da servidora é executado com eficiência e boa qualidade. 

4 - O servidor responde de forma ágil às tentativas de contato durante o trabalho remoto. 

5 - O servidor demonstrou-se comprometido com o planejamento e cumprimento dos prazos naquilo que lhe compete. 

6 - O trabalho da servidora contribuiu de maneira significativa para o alcance das metas da Unidade. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 44/2021  Unidade: COASE  

Nome do servidor:  Fernanda Maria Leorne Lima Sampaio 

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. 

1° Participação nas 
reuniões de 
Comissão de 
Organização do 
projeto + Saúde 
universidade 

Reuniões 
semanas com 
eventuais 
encontros 
extraordinário
s 

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

_ Reuniões com calendário 
fixo.  
_ Constância dos mesmos 
dias, da semana, e 
horários. 
_ Em torno de 16 reuniões 
no trimestre 

 

2° Participação nas 
reuniões de 
acompanhamen
to das atividades 
promovidas pela 
Coase 

Reuniões 
quinzenais 
com eventuais 
encontros 
extraordinário
s 

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

_ Reuniões com calendário 
fixo.  
_ Constância dos mesmos 
dias, da semana, e 
horários. 
_ Em torno de 8 reuniões 
no trimestre 

 

3° Participação 
como 
moderadora ou 
apoio nos 
minicursos, 

De acordo 
como 
cronograma 
de 
planejamento 

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

_ Cronograma do 
planejamento das 

atividades do Projeto + 
Saúde universidade 
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palestras ou 
oficinas, 
promovidos pelo 
Projeto + Saúde 
universidade 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

_ Em torno de 6 
participações no 
período 

4° Participação 
como 
moderadora nos 
encontros do 
Projeto +saúde e 
Sexualidade. 

Encontros 
mensais e, 
eventualment
e, encontros 
extraordinário
s 

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

_ Cronograma do 
planejamento das 

atividades do Projeto + 
Saúde e Sexualidade 
_ 4 moderações no 
trimestre 

 

5º Envio de 
certificados e 
declarações aos 
participantes 
dos minicursos 
ofertados pelo 
Projeto +Saúde 
e Sexualidade 

Sempre após 
os encontros 
mensais e 
extraordinário
s  

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

_ Prazo de envio 
preestabelecido, 
sendo o mesmo de 
até sete dias após o 
evento 
_ 65 declarações 
enviadas no período 

 

6° Envio de 
certificados e 
declarações aos 
participantes 
dos minicursos 
ofertados pelo 
Projeto +Saúde 
Universidade. 

Sempre que 
for ofertada 
alguma 
atividade no 
formato de 
minicurso ou 
oficina 

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

_ Prazo de envio 
preestabelecido, 
sendo o mesmo de 
até sete dias após o 
evento  
_ 12 declarações 
enviadas no período 

 

7º Alimentar as 
planilhas de 
avaliação das 
atividades 
ofertadas, bem 
como do 
arquivamento 
dos recursos 
audiovisuais 
utilizados em 
cada fase do 
Projeto +Saúde 
Universidade; 

Ao final de 
cada módulo 
ofertado 

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

_ Prazo de envio 
preestabelecido, 
sendo o mesmo uma 
semana, após a 
efetivação da 
atividade 
_ o número de 
atualizações de 
informações é 
relativo ao número de 
atividades ofertadas, 
sendo preenchido por 
vários membros da 
equipe 

 

8° Colaboração 
junto a equipe 
Coase para 
desenvolviment
o de materiais a 
serem 
publicados nas 

Sempre que 
houver 
conteúdo a 
ser divulgado 
nas mídias 
digitais. 
Geralmente, 
semanal 

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

_ Reuniões com a 
equipe para troca de 
ideias aprimoramento 
das propostas 
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mídias oficiais 
da Unilab 

9° Atividades 
administrativas 

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

- Acompanhamento 
de e-mails 
institucionais 
(atendimento.coase, 
eventos.coase e e-
mail institucional 
pessoal) 
_ Acompanhamento 
de processos via SEI 

 

 

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

Plano de Trabalho nº 44/2021 Unidade Coase 

Nome da chefia  
Ricardo Ossagô de Carvalho 

Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 

 

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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Manifesto estar de acordo com a avaliação do plano de trabalho. A servidora cumpriu as atividades 
conforme descrito no relatório de forma qualificada e nos prazos estabelecidos. 
 

                                                                         Ricardo Ossagô de Carvalho 

Gerente de Divisão indicado pela Reitoria 

  

Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 

Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis 
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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
17/09/2021, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0337348 e o código CRC 38CAFD15.
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