
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho:  maio a julho 
/2021 Unidade: GABINETE DA REITORIA

Nome do servidor: JOSELY DE SOUSA ALVES

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais
que direcionaram para
o resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.
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1º
Acompanhamento de
processos e emissão
de despachos na
unidade GR

P

(  X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Comunicação com as
unidades vinculadas à
Chefia de Gabinete e
consulta a ferramenta
Estatísticas de
Processos no SEI.

 

2º
Acompanhamento de
demandas de órgãos
externos.

P

(   ) Meta
atendida
no prazo.

(  x ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 algumas demandas
estão em fase de
produção de respostas
e dilação de prazo.

 

3ª

Participação em
reuniões semanais da
Comissão de Revisão
dos Atos Normativos
inferiores a Decreto

P

(   x) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Documentos
analisados e
encaminhados À SGIT,
conforme o fluxo
estabelecido.

 

4º Acompanhar as
demandas no e-mail A

(x   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Atendimento diário das
demandas,
virtualmente.

 

(x   ) Meta
atendida
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5ª Acompanhamento dos
da agenda do setor A

no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação  virtual com a
Chefia de Gabinete.  

6ª

Assessoramento
da Comissão de Ética
Pública e
agendamento das
reuniões.

A/P

(x   ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 
Interação virtual com os
membros da
Comissão.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSELY DE SOUSA ALVES,
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 26/07/2021, às 15:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311353 e o código CRC DF6797E8.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311353
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    maio a
julho/2021 Unidade: GABINETE DA REITORIA 

Nome do servidor: JOAQUIM TORRES 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.
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1ª

Gestão das
atividades e do
Gabinete da
Reitoria,
elaboração de
despachos no
sistema SEI

P

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a Gestão
Superior  

2º

Elaboração das
audiências
internas e
externas
juntamente com a
Reitoria

A

( x  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a Gestão
Superior  

3º

Acompanhamento
das reuniões
semanais,
presencialmente
ou via Google
Meet

A

(  x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a Gestão
Superior e demais
unidades.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 27/07/2021, às 07:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311412 e o código CRC 8F2FCB35.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311412
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 11/2021 Unidade: Corregedoria

Nome do servidor: Maria Aparecida Martins Firmino

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.

( x ) Meta
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1ª

Assessorar o(a)
corregedor(a) no
encaminhamento
dos expedientes
de secretaria.

Por
demanda

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A constante interação
com a chefia
imediata possibilita
que o cumprimento
das demandas
ocorra dentro do
prazo previsto.

 

2ª

Acompanhar os
prazos das
portarias de
comissões em
curso, a fim de
encaminhar email
aos membros,
quando estiver
próximo do prazo
de conclusão dos
trabalhos.

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Além do
acompanhamento 
dos prazos por meio
de planilhas, o
Sistema de Gestão
de Processos
Disciplinares - CGU-
PAD notifica por e-
mail a equipe da
Corregedoria quando
tem uma portaria de
comissão em curso
próxima ao
vencimento. Isso nos
permite ter um maior
controle dos prazos e
o atendimento à
demanda dentro do
prazo estipulado.

 

3ª

Manter as
informações dos
processos
atualizadas nas
planilhas de
controle interno.

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O acompanhamento
diário dos processos
que tramitam pela
unidade possibilita
que essa demanda
seja cumprida dentro
do prazo.

 

4ª

Checar a caixa de
e-mail do setor,
responder (quando
de sua
competência) ou
encaminhar ao
servidor

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

A Corregedoria
trabalha com o
acesso delegado à
conta de e-mail da
Unidade. Com isso,
ao chegar uma
demanda, todos tem
acesso imediato.
Essa facilidade de
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servidor
competente. (   ) Meta

não
atendida.

acesso permite que a
demanda seja
atendida
prontamente.

5ª

Monitorar o
Sistema Eletrônico
de Informações do
setor, a fim de
observar as
demandas que
surgirem,
direcionando as
demandas a quem
tiver competência
para dar o devido
encaminhamento.

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Dispomos de um
grupo no qual todos
os servidores do
setor estão lotados.
Nesse grupo a
equipe troca
mensagens sobre as
demandas que
surgem, bem como
troca ideias e
informações sobre
os encaminhamentos
a serem dados a
cada demanda.
Como o SEI é
monitorado durante
todo o expediente, ao
recebermos alguma
demanda via SEI,
toda a equipe é
prontamente
notificada. 

 

6ª

Iniciar, receber e
enviar processos
no Sistema
Eletrônico de
Informações - SEI.

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A constante interação
entre a chefia
imediata e demais
servidores da
unidade possibilita
que o cumprimento
das demandas
ocorra dentro do
prazo previsto.

 

7ª

Redigir minutas de
documentos, tais
como ofícios,
despachos e
declarações
diversas;

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A constante interação
entre a chefia
imediata e demais
servidores da
unidade possibilita
que o cumprimento
das demandas
ocorra dentro do
prazo previsto.
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8ª
Agendar reuniões,
marcar e cancelar
compromissos;

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A constante interação
com a chefia
imediata e demais
servidores da
unidade possibilita
que o cumprimento
das demandas
ocorra dentro do
prazo previsto.

 

9ª

Manter atualizado
o cadastro de
servidores estáveis
e previamente
capacitados e
aptos para
comporem as
comissões de
procedimentos
administrativos
disciplinares.

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

A constante interação
com a chefia
imediata e demais
servidores da
unidade possibilita
que o cumprimento
das demandas
ocorra dentro do
prazo previsto.

 

10ª 

Cadastrar e
atualizar os
processos no
Sistema de Gestão
de Processos
Disciplinares –
CGU-PAD.

Por
demanda

( x ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O acompanhamento
diário dos processos
que tramitam pela
unidade possibilita
que essa demanda
seja cumprida dentro
do prazo.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA MARTINS
FIRMINO, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 27/07/2021, às 08:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311691 e o código CRC C48EEE61.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311691
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 010/2021 Unidade: Corregedoria

Nome do servidor: George Gondim Gomes

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.

( X ) Meta
atendida no
prazo.
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1

Elaborar
documentos
técnicos, tais
como pareceres,
portarias, etc.

Diária/Por
demanda.

prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

O trabalho diário nos
processos
investigativos e
disciplinares
acumulados.

 

2

Analisar
processos.
Cadastrar
pareceres no
Epad.

3
processos
por
semana.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Há grande demanda
reprimida
da gestão anterior que
estamos trabalhando
para debelar. Com a
ajuda da equipe
estamos conseguindo
atingir a meta
proposta, e em breve
estaremos com nosso
passivo sanado e
poderemos agir mais
nas tarefas gerenciais
entre elas as ações
preventivas. Trabalho
sistemático de
analisar diariamente e
direcionar a solução
dos processos
investigativos e
disciplinares.

 

3 Elaborar ações
preventivas.

Por
demanda.

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(  X ) Meta
não
atendida.

Pandemia. Passivo de
processos deixado por
gestões anteriores.

Acabar com o passivo
de processos
acumulados. Estar em
uma atmosfera de
trabalho presencial
normal.

4

Administrar e-
mails e dar
suporte às
comissões
formadas para
acompanhar
processos.
Marcar e
participar de
reuniões com
demais setores

Diária/Por
demanda.

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

A Corregedoria
trabalha com o acesso
delegado à conta de
e-mail da Unidade.
Com isso, ao chegar
uma demanda, todos
tem acesso imediato.
Essa facilidade de
acesso permite que a

 

Relatório de Atividades CRG 0311692         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 11



demais setores
de controle para
ter mais coesão
e criar objetivos
comuns para a
Universidade.

(   ) Meta
não
atendida.

demanda seja
atendida de forma
mais rápida. Reuniões
via GoogleMeeting.

5

Estudar e atualizar-
se nos assuntos
necessários à
execução das
atribuições
anteriores.

Por
demanda.

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Fazendo curso online
da ENAP sobre
atividade correcional.
E se atualizando por
cursos abertos
fornecidos pela CGU.

 

 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 02/08/2021, às 16:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311692 e o código CRC 3B653278.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311692
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 12/2021 Unidade: Corregedoria

Nome do servidor: Arnaldo Fernandes Nogueira

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais que
direcionaram para o
resultado indicado

Caso a meta
não tenha sido

cumprida,
descreva o que
é considerado,

na sua
percepção,
para que a
meta seja
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alcançada.

  1ª

Assessorar o
corregedor dando
suporte no
encaminhamento
das demandas,
mais
especificamente
procedendo na
análise preliminar
de processos,
bem como  na
elaboração de
minutas de
documentos
técnicos
[despachos,
pareceres etc].

Por demanda.
Permanente.
Estimo/revisar
pelo menos
dois
documentos
técnicos por
semana.

(  X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.

 

  2ª

 Cadastrar e
atualizar os
processos no
Sistema de
Gestão de
Processos
Disciplinares –
CGU-PAD.

 Por
demanda.
Permanente.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

   Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.

 

 

 3ª

 Estudar os
assuntos
pertinentes
[legislação,
doutrina e
jurisprudência],
buscando
aperfeiçoar
continuamente os
conhecimentos,
bem como
manter-se
atualizado em
matéria
correcional.

  Por
demanda.
Permanente.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

  Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.

 

 Atualizar as
informações
correspondentes ( X ) Meta
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  4ª

correspondentes
aos processos
cadastrados no
Sistema CGU-
PAD na Planilha
de
Acompanhamento
de Processos
[ferramenta
interna de auxílio
à gestão dos
processos
disciplinares].

  Por
demanda.

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

   Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.

 

 

 

 

 

 

 

 

  5ª

 Verificar prazos
de Portarias de
comissões em
curso, a fim de
encaminhar e-
mail aos
membros, quando
estiver próximo
do prazo de
conclusão dos
trabalhos, assim
como manter as
informações
atualizadas nas
planilhas de
controle interno.

  Por
demanda.
Permanente.

 

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

   Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.

 

  6ª

 Checar a caixa
de e-mail do
setor, responder
(quando de
competência) ou
encaminhar a(o)
servidor(a)
competente.

 Por
demanda.
Permanente.

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

   Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.

 

  7ª

  Monitorar o
Sistema
Eletrônico de
Informações - SEI
da CRG, a fim de
observar as
demandas que
surgirem,
direcionando-as a

  Por
demanda.
Permanente.

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

 Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.
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quem tiver
competência para
dar o devido
encaminhamento.

(   ) Meta
não
atendida.

  8ª

  Dar suporte,
sempre que
solicitado e/ou
necessário, a
Comissões
processantes
[acusatórias ou
apuratórias],
sobre assuntos
pertinente ao
adequado
andamento dos
processos.

  Por
demanda.
Permanente.

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

   Bom
relacionamento/integração
entre equipe de trabalho.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARNALDO FERNANDES
NOGUEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 30/07/2021, às 16:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311693 e o código CRC B364F8FB.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311693
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 11/2021 Unidade Corregedoria

Nome da chefia imediata George Gondim Gomes

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho CRG 0311714         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 17



Considerando as informações constante no relatório de atividades da servidora Maria Aparecida
Martins Firmino 0311691, aprovo o relatório, uma vez que esta realiza suas atividades dentro dos
prazos estipulados e de maneira efetiva. 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 30/07/2021, às 15:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311714 e o código CRC 4781B4CE.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311714
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     /2021 Unidade CORREGEDORIA

Nome da chefia imediata George Gondim Gomes

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Considerando as informações constante no relatório de atividades do servidor Arnaldo Fernandes
Nogueira 0311693, aprovo o relatório, uma vez que este realiza suas atividades dentro dos
prazos estipulados e de maneira efetiva. 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE GONDIM GOMES,
CORREGEDOR(A), em 02/08/2021, às 15:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311716 e o código CRC CB29C271.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311716
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    005/2021 Unidade: Secretaria dos Órgãos de
Deliberação Superior

Nome do servidor: Adriana Gonçalves

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais
que direcionaram para o

resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.
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1º

Analisar os
processos
recebidos na
Unidade,
despachar as
demandas com a
presidência do
órgão e orientar a
equipe quantos
aos
encaminhamentos.

P

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
sistemático, estudo dos
regramentos da
instituição, pesquisas,
interação com a gestão
superior e apoio da
equipe. Quando
necessário, foram
realizadas reuniões de
alinhamento com a
equipe e com outros
setores.

 

2º

Realizar
acompanhamento
das demandas
repassadas para
a equipe e dos
controles internos
do setor.

A

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação frequente com
a equipe e checagem
das demandas.

 

3º

Prestar
assessoria técnica
ao Reitor nas
demandas dos
Conselhos de
Deliberação
Superior.

A

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Interação com a gestão
superior, apoio da
equipe, interação com
outros setores, estudo
dos regramentos da
instituição e pesquisas.

 

4º

Realizar e/ou
orientar à equipe
quanto ao
atendimento aos
diversos setores
da Universidade
em assuntos de
competência dos
Conselhos. Os
atendimentos
podem ser
realizados por
Hangouts, e-mail
institucional,
celular ou

A

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Estudo dos regramentos
da instituição,
pesquisas, interação
com a gestão superior e
com a equipe.
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WhatsApp.

5º

Planejar
juntamente com o
SSCONSUNI e
SSCONSEPE as
sessões
ordinárias dos
Conselhos
Superiores.

A

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização do tempo,
planejamento e reuniões
de alinhamento com a
equipe, interação com a
gestão superior.

 

6º

Revisar/aprovar
documentos
oficiais para
assinatura e
posterior
publicação.

P

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização do tempo
e concentração.
Estudos/qualificação
sobre redação oficial e
técnica legislativa.

 

7º

Planejar em
conjunto com o
SSCONSUNI e
SSCONSEPE as
estratégias para
deliberação nos
Conselhos
Superiores dos
atos normativos
resultante do
trabalho de
revisão dos atos
normativos da
Unilab.

P

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização do tempo,
planejamento e reuniões
de alinhamento com a
equipe, interação com a
gestão superior.
Pesquisas em outras
instituições e estudo
dos decretos de revisão
dos atos normativos.

 

8º
Revisar/corrigir as
atas das sessões
do Conselho.

P

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta

Organização do tempo
e concentração.  
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não
atendida.

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GONCALVES, CHEFE DE
SECRETARIA, em 27/07/2021, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0311792 e o código CRC FE86C5AA.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0311792
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  14 /2021  - maio a
julho/2021 Unidade: Divisão de Arquivo e Protocolo

- DIARP

Nome do servidor: IRANY RODRIGUES 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.
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1º Processos de Contratação
dos correios P

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X  ) Meta
não
atendida.

 

 Processos
caminhando para os
fluxos finais.
Aguardando ajustes
por parte da ECT em
documentos.

2º

Orientação/Gerenciamento
da Equipe na
Classificação dos
processos físicos e
demais demandas do
setor.

A

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 O uso de APPs
das tabelas do
CONARQ vêm
facilitando o
trabalho e
mesmo em
regime hibrido
temos avançado.

 

Obs.: Atividade
contínua

 

3º Sistemas de permissões
SEI/SIP P

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 

Atividade diária
podendo ser
realizada
remotamente via
sistema.

 

Obs.: Atividade
contínua

 

4º
Atendimento no CGSEI
(Membro do
comitê/Negocial)

A e
P

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 

Atividade diária
podendo ser
realizada
remotamente via
sistema.

 

Obs.: Atividade
contínua
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5º
Membro da Portaria de
Revisão dos Atos
Normativos

P e
A

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Confecção de
todos os
pareceres dentro
do prazo
estabelecido. 

 

6º Elaboração da normativa
interna da DIARP

P e
A

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

( X ) Meta
não
atendida.

 
 Aguardando reunião
com a CPAD para
tratar a pauta.

7º Mapeamento dos
processos da DIARP. A

( X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Atividade
realizada dentro
do prazo.

 

8º
Elaboração de
Procedimento Operacional
Padrão (POP)  para fluxos
processuais da DIARP.

A

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Atividade
realizada dentro
do prazo.

 

( X  ) Meta
atendida no
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9º
Elaboração das Bases de
Conhecimento (SEI) para
processos já mapeados.

P

prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Atividade
realizada dentro
do prazo.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por IRANY RODRIGUES BARBOSA,
GERENTE DA DIVISÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO, em 30/07/2021, às
09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312124 e o código CRC 0FD8A37A.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0312124
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  02/2021 Unidade: SECRETARIA DA
REITORIA

Nome do servidor: APARECIDA TORRES DE MOURA ROMEIRO

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais

que
direcionaram

para o
resultado
indicado

Caso a meta
não tenha sido

cumprida,
descreva o

que é
considerado,

na sua
percepção,
para que a
meta seja
alcançada.
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1º

Assessorar
o Reitor:
Gestão,
protocolo e
despacho
de
documentos

Recebimento/análise/encaminhamento
das demandas durante o expediente
(2 ou mais vezes ao dia)

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
Gestão
Superior.

 

2º

Gerir as
rotinas de
Secretaria:
planejar,
organizar e
dirigir os
serviços

Recebimento/encaminhamento de
demandas durante todo o expediente,
conforme necessidade

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
gestão
superior e
equipe

 

3º

Articular
para a
instrução de
processos,
conforme
necessidade
da Reitoria

Recebimento/encaminhamento de
demandas durante todo o expediente,
conforme necessidade

( X  )
Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
gestão
superior e
equipe

 

4º
Atender
pedidos e
solicitações
diversas

Recebimento/encaminhamento de
demandas durante todo o expediente,
conforme necessidade

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
gestão
superior e
equipe
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5º

Orientação
para
publicação
de atos do
Reitor
(Portarias)
no sítio
oficial da
Instituição

Organização quinzenal dos atos
expedidos pela Gestão Superior

( X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante
interação
com a
equipe

 

6º

Orientar,
planejar e
proceder ao
controle de
frequência,
férias e
licenças dos
servidores
lotados na
Secretaria
da Reitoria

Organização mensal dos
afastamentos dos colaboradores e/ou
conforme necessidade

(X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida

Constante
interação
com a chefia
imediata e
equipe

 

7º

Executar
outras
atividades
que se
incluam no
âmbito de
sua
competência

Conforme necessidade

 

(X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida

Constante
interação
com a
gestão
superior,
chefia
imediata e
equipe

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA TORRES DE MOURA
ROMEIRO, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 28/07/2021, às 15:42,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312129 e o código CRC F9049441.
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Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0312129
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 006/2021 Unidade:
Serviço de Secretaria do

Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (SSCONSEPE)

Nome do servidor: Naziane de Sousa Martins

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.

Dar
( x ) Meta
atendida
no prazo.
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1º

encaminhamento
aos processos
que chegarem
por meio do
Sistema
Eletrônico de
Informações
(SEI).

Despachar os
processos em até 3
(três) dias úteis
após chegarem na
Secretaria.

no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento sistemático e
estudo dos regramentos da
Instituição.

-

2º

Acompanhar os
processos
encaminhados
aos Relatores do
Conselho de
Ensino,
Pesquisa e
Extensão
(Consepe).

Evitar atrasos no
recebimento dos
Pareceres e o
acúmulo de
processos para
deliberação do
Consepe. Cobrar
Pareceres em
atraso postergando
o prazo em apenas
3 (dias) úteis após o
vencimento do
prazo inicial.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento sistemático,
controle do tempo e interação com
os Conselheiros do Consepe.

-

3º

Elaborar
documentos
oficiais, de
acordo com a
demanda.

Garantir que as
demandas
aprovadas pelo
Consepe sejam
atendidas, seguindo
a padronização
oficial dos
documentos.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, concentração,
estudos/qualificação sobre
redação oficial e técnica
legislativa.

-

4º

Solicitar a
publicação no
site e no boletim
informativo da
Unilab dos
documentos
emitidos no
âmbito do
Consepe.

Garantir a
publicização dos
atos do Consepe
bem como a
divulgação entre a
comunidade
acadêmica.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e planejamento. -

5º

Elaborar
termos de
homologação,
de acordo com a
demanda.

Dar continuidade ao
fluxo processual de
progressão e
estágio probatório
docente após a
aprovação pelo
Consepe em até 3
(três) dias após o
envio do processo

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

Organização,
concentração, estudos/qualificação
sobre redação oficial e técnica
legislativa.

-
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ao Conselho. não
atendida.

6º
Elaborar as atas
das sessões do
Conselho.

Garantir o envio das
atas ao Conselho
para sua aprovação
de modo que não
ultrapasse o prazo
de até 3 (três)
sessões ordinárias
posteriores em
atendimento ao art.
16 do Regimento
Geral da Unilab.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, concentração,
estudos/qualificação sobre
redação oficial e técnica
legislativa.

-

7º

Acompanhar o
e-mail
institucional da
SODS e atender
as demandas
solicitadas.

Ao final de cada dia
verificar se há itens
pendentes e
organizá-los para
despacho/respostas
no dia seguinte.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento sistemático e
interação coma equipe. -

8º
Organizar as
sessões do
Consepe.

Organizar os
processos aptos
para deliberação do
Consepe,
elaborar/editar
pauta, garantir o
suporte para a
realização e
transmissão da
12ªordinária, e
publicizar os atos
do Consepe.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento,
controle do tempo e interação com
a chefia.

-

9º
Alimentar as
planilhas de
controle do
setor.

Garantir os dados
atualizados para
dispor
de informações de
modo ágil e
eficiente.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e planejamento. -

Realizar o

Garantir os dados
atualizados para
dispor de
informações de

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
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10º controle dos
mandatos dos
Conselheiros.

modo ágil e
eficiente, bem como
controlar os
mandatos dos
conselheiros no
Consepe.

atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e planejamento. -

11º
Conferir as
edições do
boletim
informativo.

Garantir a
publicidade dos
atos do Consepe.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização e planejamento. -

12º

Substituir o
Secretário do
Conselho
Universitário em
suas atribuições
durante o gozo
de suas férias.

Garantir o bom
funcionamento do
setor e atendimento
das demandas.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Organização, planejamento,
controle do tempo e interação com
a chefia.

-

 

Documento assinado eletronicamente por NAZIANE DE SOUSA MARTINS,
CHEFE DO SERVIÇO DE SECRETARIA, em 28/07/2021, às 09:23, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312326 e o código CRC 4E69674A.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0312326
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº    006/2021 Unidade Serviço de Secretaria do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão

Nome da chefia imediata Adriana Gonçalves

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Considerando as informações constante no relatório de atividades da servidora Naziane de
Sousa Martins (doc. 0312326), manifesto concordância com o relatório apresentado.

O comprometimento da servidora em comento, propiciou o atingimento das metas e o bom
andamento das atividades do setor.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GONCALVES, CHEFE DE
SECRETARIA, em 28/07/2021, às 15:55, 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 0312406 e o código CRC 26A7FBCE.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0312406
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     05/2021 Unidade Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior

Nome da chefia imediata Roque do Nascimento Albuquerque

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

 

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

efetiva
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Adriana Gonçalves,
conforme relatório, documento 0311792.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 06/08/2021, às 17:21, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312807 e o código CRC C42E39FA.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0312807
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  03/2021 Unidade: SECRETARIA DA REITORIA

Nome do servidor: LUCIA HELENA DA COSTA DE SOUSA

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores
fundamentais que

direcionaram para o
resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido cumprida,

descreva o que é
considerado, na sua

percepção, para que a
meta seja alcançada.

(  X ) Meta
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1º
Assessorar a
Chefe de
Secretaria

Conforme
necessidade
da Chefia

atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

2º

Elaborar
documentos:

Redigir ofícios,
portarias,
elaborar
relatórios; digitar
e formatar
documentos

Conforme
necessidade
do setor

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

3º Atendimento do
público interno

Conforme
necessidade
do setor

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

4º

Autuar
processos;

Receber,
tramitar e enviar
processos

Conforme
necessidade
do setor

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

Gerenciar
informações:
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5º

Ler  
documentos;
levantar  
informações;
consultar   outros
  departamentos;
cobrar ações,
respostas,
relatórios;
controlar
cronogramas,
prazos;
direcionar
informações;
acompanhar
processos;
reproduzir
documentos.

Conforme
necessidade
do setor

( X   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

6º

Executar outras
atividades
inerentes à área
que venham a
ser delegadas
pela Chefe de
Secretaria

Conforme
necessidade
do setor

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Constante interação
com a chefia
imediata

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIA HELENA DA COSTA DE
SOUSA, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 28/07/2021, às 15:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312816 e o código CRC 8513375D.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0312816
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 03/2021 Unidade SECRETARIA DA REITORIA

Nome da chefia imediata APARECIDA TORRES DE MOURA ROMEIRO

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Aprovo o relatório de atividades apresentado pela servidora Lúcia Helena da Costa de Sousa,
conforme formulário 0312816, considerando que realiza suas atividades com eficiência e
eficácia, buscando sempre o cumprimento das metas no menor tempo possível. A servidora é
proativa, sempre buscando soluções diante dos diversos desafios que são constantes nesta
Unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA TORRES DE MOURA
ROMEIRO, CHEFE DE SECRETARIA, em 28/07/2021, às 15:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312844 e o código CRC 6F2ABD66.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0312844
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   
002/2021 Unidade SECRT

Nome da chefia imediata JOAQUIM TORRES FILHO

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Aprovo o relatório de atividades apresentado pela servidora Aparecida Torres de Moura
Romeiro, considerando que realiza suas atividades dentro dos prazos, buscando atender as
demandas da Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 29/07/2021, às 11:16, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0313187 e o código CRC D82F5ED8.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0313187
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº    003
/2021 Unidade Gabiente da Reitoria

Nome da chefia imediata Joaquim Torres Filho

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Aprovo o relatório de atividades da servidora Josely de Sousa Alves, uma vez que esta realiza
suas atividades dentro dos prazos estipulados. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 29/07/2021, às 11:15, 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 0313190 e o código CRC 0A20FF59.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0313190
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    04/2021 Unidade: Seção de Cerimonial e
Protocolo- SECEP

Nome do servidor: SÂMIA DE SOUSA OLIVEIRA

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais
que direcionaram para

o resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido
cumprida,

descreva o que é
considerado, na
sua percepção,
para que a meta
seja alcançada.
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1

Organização e
realização das
solenidades de
Colação de Grau
2020.1 dos cursos
presenciais Ceará
e Bahia.

Mensal

Dentro do
prazo da
realização
do evento.

(  X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Evento realizado com
sucesso em Maio/2021. 

2

Organização e
realização da
solenidade de
Colação de Grau
2021.1 do curso
de Administração
Pública a
distância.

Mensal

Dentro do
prazo da
realização
do evento.

(  X ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Evento realizado com
sucesso em Maio/2021. 

3
Organização do V
Pré -Festival das
Culturas da Unilab

Mensal

Dentro do
prazo da
realização
do evento.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Evento realizado com
sucesso em
Junho/2021.

 

4
Organização do V
Festival das
Culturas da Unilab

Mensal

Realização
do evento.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Encaminhamentos da
Pré-Produção com a
equipe da
Coordenação de Arte e
Cultura/PROEX.

 Presença nas
reuniões.

 Evento acontecerá em
Outubro/2021.
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5

Participação da
Comissão
Organizadora da
VII Semana
Universitária 2020
da Unilab.

 

Mensal

Realização
do evento.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Encerramento dos
trabalhos em
Julho/2021.

 Presença nas
reuniões semanais via
Google Meet e
interações com a
Comissão
Organizadora.

 

6

Organização da
Abertura e
Encerramento da
VII Semana
Universitária 2020
da Unilab.

Mensal

Realização
do evento.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Evento realizado com
sucesso em
Junho/2021.

 

7

Gestão e
Fiscalização dos
Contratos de
Eventos 17 e
18/2020.

Demanda/
Mensal

Dentro do
prazo de três
meses.

Conforme
solicitação
de algum
demandante.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Despachos e
encaminhamentos
dentro do prazo.

 

8

Verificação,
acompanhamento
e abertura de
processos no SEI
sob atribuição do
Cerimonial,
despachos e
encaminhamentos.

Demanda/
Diária

Dentro do
prazo de três
dias.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Despachos e
encaminhamentos no
prazo.

 

( X  ) Meta
atendida
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9

Verificação de e -
mails do
Cerimonial,
encaminhamentos
e respostas.

Demanda/
Diária

Dentro do
prazo de três
dias.

no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Respostas e
encaminhamentos
dentro do prazo.

 

10
Preenchimento da
planilha referente
ao PAC 2022.

Demanda/
Mensal

Dentro do
prazo até 11
de junho.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Demanda realizada em
Junho/2021.  

11

Atividades de
caráter de
emergência,
solicitação
de informações,
soluções de
dúvidas e
contratempos
solicitadas pela
Chefia de
Gabinete da
Reitoria.

 

Demanda/
Diária

Dentro do
prazo de três
dias.

Conforme
necessidade

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Interação com a Chefia
Imediata.  

12
Organização do
Encerramento das
Lives Unilab 10
anos

Mensal

Realização
do evento no
dia 20 de
julho de
2021.

( X  ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 Evento realizado com
sucesso em
Julho/2021.

 

( X  ) Meta  Interação com a Chefia
Imediata.
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13

Organização da
Posse da Reitoria
da Unilab-
Quadriênio 2021 a
2025

Mensal

Realização
do evento.

atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Imediata.

 Presença nas
reuniões.

 Encaminhamentos das
demandas da
organização do evento.

 Evento acontecerá no
dia 05 de agosto de
2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por SAMIA DE SOUSA OLIVEIRA,
CHEFE DE SERVIÇO, em 29/07/2021, às 22:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0313528 e o código CRC C77F1929.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0313528
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº  14/2021 Unidade DIARP

Nome da chefia imediata JOAQUIM TORRES FILHO

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Aprovo o relatório de atividades da servidora Irany Rodrigues Barbosa, formulário 0312124, uma
vez que esta realiza suas atividades dentro dos prazos estipulados de maneira efetiva. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 30/07/2021, às 15:04, 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 0313692 e o código CRC 281D3771.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0313692
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   004/2021 Unidade SECEP

Nome da chefia imediata SAMIA DE SOUSA

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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Aprovo o relatório de atividades da servidora Samia de Sousa Oliveira, formulário 0313528, uma
vez que esta realiza suas atividades dentro dos prazos estipulados de maneira efetiva. 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM TORRES FILHO, CHEFE
DE GABINETE DA REITORIA, em 30/07/2021, às 15:09, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0313694 e o código CRC 66471BE7.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0313694
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº 007/2021 Unidade:
Serviço de Secretaria do
Conselho Universitário

(SSCONSUNI)

Nome do servidor: João Felipe Rodrigues do Nascimento

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
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que a meta seja
alcançada.

1º

Dar
encaminhamento
aos processos
que chegarem por
meio do Sistema
Eletrônico de
Informações
(SEI).

Despachar os
processos em até 3
(três) dias úteis
após chegarem na
Secretaria.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Acompanhamento
sistemático e
estudo dos
regramentos da
Instituição.

 

2º

Acompanhar os
processos
encaminhados
aos Relatores do
Conselho
Universitário
(Consuni).

Evitar atrasos no
recebimento dos
Pareceres e o
acúmulo de
processos para
deliberação do
Consuni. Cobrar
Pareceres em
atraso postergando
o prazo em apenas
3 (dias) úteis após o
vencimento do
prazo inicial.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

 - Acompanhamento
junto aos
Conselheiros sobre
os eventuais
gargalos que
impediriam o
cumprimento do
prazo inicial.

 

3º
Organizar os
processos aptos
para deliberação
do Consuni.

Elaborar/editar a
prévia da pauta ao
final de cada
semana para fins de
controle.

(  x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Edição do
documento de pauta
após o envio dos
Pareceres dos
relatores
de processos a
serem incluídos na
pauta.

 - Controle realizado
pela SODS sobre
os processos aptos
para deliberação.

 

4º

Elaborar
documentos
oficiais, de

Garantir que as
demandas
aprovadas pelo
Consuni sejam
atendidas, seguindo

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do

 - Correção das
minutas pelo
SSCONSEPE e
pela SODS.

 - Acesso à
Presidência do
Consuni por parte
da SODS para  
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acordo com a
demanda.

atendidas, seguindo
a padronização
oficial dos
documentos.

fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

despachos pontuais

- Organização,
concentração,
estudos/qualificação
sobre redação
oficial e técnica
legislativa.

5º

Solicitar a
publicação no site
e no boletim
informativo da
Unilab dos
documentos
emitidos no
âmbito do
Conselho
Universitário

Garantir a
publicização dos
atos do Consuni
bem como a
divulgação entre a
comunidade
acadêmica,
estabelecendo o
envio dos
documentos no
mesmo dia de sua
assinatura.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Organização e
planejamento.

 - Pronto envio dos
documentos
assinados pelo
Presidente do
Consuni à
Secretaria de
Comunicação e ao
setor responsável
pelo Boletim de
Serviço .

 - Pronto
atendimento da
Secretaria de
Comunicação para
as publicações
solicitadas.

 

6º
Elaborar as atas
das sessões do
Conselho.

Garantir o envio das
atas ao Conselho
para sua aprovação
de modo que não
ultrapasse o prazo
de até três sessões
ordinárias
posteriores em
atendimento ao art.
16 do Regimento
Geral da Unilab.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Planejamentos das
atividades
diárias para se
dedicar à demanda.

 

7º

Acompanhar o e -
mail institucional
da SODS e
atender as
demandas
solicitadas.

Ao final de cada dia
verificar se há itens
pendentes e
organizá-los para
despacho/respostas
no dia seguinte.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não

- O
acompanhamento
do e-mail
institucional é algo
rotineiro e se
configura como
umas das principais
ferramentas de
trabalho.
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atendida.

8º

Participar das
reuniões e
atender as
demandas do
Grupo de
Trabalho (GT)
responsável pelo
exame,
consolidação ou
revogação dos
atos normativos
previstos no
Decreto nº
10.139/2020.

Encaminhar em
média 15
processos
analisados pelo GT
por semana para as
unidades
pertinentes para
revisão e
consolidação dos
atos normativos.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Alinhamento com a
Chefia para a
liberação para fins
de atendimentos as
atividades da
Comissão.

 

9º

Prestar
assessoria
técnica aos
subgrupos que
fazem parte do
Grupo de
Trabalho (GT)
responsável pelo
exame,
consolidação ou
revogação dos
atos normativos
previstos no
Decreto nº
10.139/2020.

Assessorar os
subgrupos para a
maior efetividade na
emissão dos
Pareceres Técnicos
necessários para a
consolidação ou
revogação dos atos
normativos.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Alinhamento com a
Chefia para a
liberação para fins
de atendimentos as
atividades da
Comissão.

 

10º
Editar a pauta da
sessão ordinária
do Consuni.

Obter a assinatura
do Presidente do
Consuni para que a
SODS possa
encaminhar a
convocação da
sessão ordinária
em até 48h antes da
sessão,
obedecendo o
prazo regimental.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Constante
tratativas com a
SODS para fins de
elaboração do
documento.

 - Alinhamento da
Chefia da SODS
com a Presidência
do Consuni para fins
de elaboração do
documento.

 

11º

Planejar e tomar
as devidas
providências junto
à Assecom e DTI
para a realização

Garantir o suporte
para a realização e
transmissão da 73ª
sessão ordinária do

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do

- Organização,
planejamento,
controle do tempo e
interação com a  
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da sessão
ordinária do
Consuni.

sessão ordinária do
Consuni. prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

chefia e os demais
setores envolvidos.

12º

Publicar e dar os
devidos
encaminhamentos
às decisões do
Consuni

Garantir a
publicização dos
atos do Consuni
bem como a
divulgação entre a
comunidade
acadêmica em até
dois dias úteis após
a realização da
sessão.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Pronto
atendimento da
Secretaria de
Comunicação para
as publicações
solicitadas.

 

13º
Alimentar as
planilhas de
controle do setor.

Garantir os dados
atualizados para
dispor de
informações de
modo ágil e
eficiente.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Promoção da
atualização das
planilhas de controle
de resoluções logo
após a emissão dos
atos.

 - Promoção da
atualização das
planilhas de controle
de mandatos logo
após a ciência da
Presidência do
Consuni sobre o
resultado das
eleições.

 

14º
Realizar o
controle dos
mandatos dos
Conselheiros.

Garantir os dados
atualizados para
dispor de
informações de
modo ágil e
eficiente, bem como
controlar os
mandatos dos
conselheiros no
Consuni.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Organização e
planejamento.  

( x ) Meta
atendida

 -
Encaminhamento de
e-mail, por parte do
setor responsável
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15º
Conferir as
edições do
boletim
informativo.

Garantir a
publicidades dos
atos do Consuni.

atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

pelo Boletim,
informando à SODS
a confirmação de
publicação dos
atos.

 - Acompanhamento
das edições do
Boletim
encaminhadas aos
e-mails dos
servidores e das
unidades.

 

16º

Substituir a
Chefia da SODS
nas suas
atribuições
durante o gozo de
sua licença
capacitação.

Garantir o bom
funcionamento do
setor e atendimento
das demandas.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

- Organização,
planejamento,
controle do tempo e
interação com a
chefia.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO FELIPE RODRIGUES DO
NASCIMENTO, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 02/08/2021, às
13:39, 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 0313703 e o código CRC D6CD0134.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0313703
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº  01  /2021
(maio a julho) Unidade: Ouvidoria

Nome do servidor: Monica Saraiva Almeida

Orientações:

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

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

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

 

Observação:

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

 

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

 

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

Ordem de
prioridade Atividade Meta Resultado

Fatores fundamentais
que direcionaram para
o resultado indicado

Caso a meta não
tenha sido

cumprida, descreva
o que é

considerado, na
sua percepção,
para que a meta
seja alcançada.
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1

Atualização das

demandas do

Fala.BR

pendentes

A

(  X ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

- Priorização da
atividade de retorno à
sociedade/usuários(as);

- Trabalho desenvolvido
em conjunto com a
outra servidora do
setor;

- Contato direto com as
Unidades que
precisavam prestar
informações à
Ouvidoria.

 

2

Sanar pendências

de processos

abertos

A

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

- Priorização da
atividade de retorno à
sociedade/usuários(as);

- Trabalho desenvolvido
em conjunto com a
outra servidora do
setor;

- Contato direto com as
Unidades que
precisavam prestar
informações à
Ouvidoria.

- Estabelecimento de
cobrança em duas
etapas para as
Unidades em atraso.

 

3

Impulsionar a

atualização da

Carta de Serviços

junto à Reitoria e

demais Unidades

de Controle

P

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

- Apresentação e
acolhimento da
demanda por parte da
Reitoria;

- Estudos e
elaborações a partir do
material já
disponibilizado por
outras instituições;

Desenvolvimento do
Processo
23282.008183/2021-
21, com seleção do
material já divulgado no
site da Unilab para
atualizações e/ou
correções feitas por
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cada Unidade

4

Implementação

do Conselho de

Usuários

P

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

( X  ) Meta não
atendida.

 

A atualização da
Carta de Serviços
se mostrou bem
mais difícil e
demorada do que
parecia, além do
que, será
necessário retornar
a algumas unidades
para a confirmação
ou ampliação das
informações de
forma a atender o
que exige a
Plataforma Gov.Br

5

Realizar a

primeira

consulta/pesquisa

ao Conselho de

Usuários

P

 (   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

( X  ) Meta não
atendida.

 

- Para o disparo da
primeira consulta
faz-se necessário:

* conclusão da
Carta de Serviços;

* mobilização e
inscrição de
conselheiros;

* definição do
serviço a ser
avaliado;

* lançamento da
enquete

6

Despachos diários

de demandas de

LAI e Ouvidoria

AP

(X   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

- Bom fluxo de trabalho
desenvolvido entre as
duas servidoras do
setor.

 

7
Reunião com

Corregedoria
P

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(  ) Meta
atendida fora
do prazo.

- Bom relacionamento e
parceria com a
Unidade. As atividades
com a Auditoria são de
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do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

caráter contínuo.

8 Reunião com SGIT P

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

- Atividade realizada
duas vezes, dada a
mudança de gestor. As
atividades com a SGIT
são de caráter contínuo.

 

9
Reunião com

Comissão de Ética
P

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

( X  ) Meta não
atendida.

 

- Reunião
agendada para
02/08, com a nova
composição da
Comissão.

10
Atualização do

Site
P

( X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

- O processo de
construção da carta de
Serviços tem exigido da
Ouvidoria uma análise
minuciosa do site, em
toda a estrutura, o que
nos dá condições de
verificar vários pontos
passíveis de alterações
que estão sendo
reportados à SECOM.
A atividade é de caráter
contínuo.

 

11
Atualização

relatórios e-SIC
P

(   ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.

( X  ) Meta não
atendida.

 

- Aguardando
retorno do
suporte.gov.br para
a orientação da
retirada de
relatórios, dada a
alteração de e-ouv
para fala.br

A atualização da
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12

Atualização

Transparência

Ativa

P

(   ) Meta
atendida no
prazo.

( X  ) Meta
atendida fora
do prazo.

(   ) Meta não
atendida.

 

transparência ativa,
ainda que seja de
responsabilidade
da SGIT vem sendo
aos poucos
submetida à
verificação da
CGU, o que
depende também
da atualização no
site da UNILAB à
medida que vamos
analisando os itens
em discordância.

Desde o início de
nosso trabalho, dos
42 itens marcados
como “não cumpre”,
20 já foram
atualizados e
submetidos à
análise da CGU.

Reuniões com a
SGIT serão
realizadas com o
intuito de resolver
os itens que
demandam
alterações mais
radicais das
informações

 

TAREFAS
REALIZADAS E
NÃO PREVISTAS
NO PLANO:

 

1. Resposta ao
IGG/TCU enviado
pela SGIT;

2. Elaboração do
Mapa de Riscos;

3. Criação e
alimentação do perfil
da Ouvidoria no
Instagram
(@ouvidoria.unilab)

4. Envio das
demandas PAC-TICs;

AP

(X  ) Meta
atendida no
prazo.

(   ) Meta
atendida fora
do prazo.
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5. Articulação com
PROPAE e
PROINTER para
atendimento de
demanda;

6. Reunião com
NASE sobre
estabelecimento de
fluxos de processos
dadas as exigências
da LGPD;

7. Reunião com
SECOM sobre o fluxo
de alterações de
erros verificados no
Portal;

(   ) Meta não
atendida.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MONICA SARAIVA ALMEIDA,
OUVIDOR, em 02/08/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0313993 e o código CRC 9206CD35.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0313993
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR)

Plano de Trabalho nº    /2021

(maio a julho)
Unidade: Ouvidoria

Nome do servidor: Adriana de Melo Barros

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.

( x ) Meta
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1º

Acompanhar as
demandas que
chegam no
Fala.br. (analisar,
acompanhar os
prazos, os
recursos e
registrar
respostas).

Recebimento/análise/encaminhamento
das demandas durante o expediente.

atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Facilidades da
plataforma Fala.br
e constante
contato com a
Chefia Imediata.

 

2°

Monitorar o sei
(receber, autuar
processo,
cadastrar
documentos,
despachos e
registrar envio de
processos).

Recebimento/análise/encaminhamento
das demandas durante o expediente.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Contato com a
Chefia Imediata, o
que facilitou e
agilizou a
assinatura e envio
de processos.

 

3°
Assessorar a
Ouvidora no
encaminhamento
das demandas.

Encaminhamento das demandas/
despachos dos processos no SEI e
Fala.br.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Acompanhamento
da Chefia
Imediata, assim
como o
estabelecimento
de diálogo para
solução das
demandas.

 

4º
Monitorar e
responder os e-
mails que chegam
à Ouvidoria.

Responder os e-mails e realizar os
encaminhamentos diários.

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

Facilidade de
contato com a
chefia imediata e
o bom fluxo de
trabalho
estabelecido.

 

5º

Participar das
reuniões, bem
como realizar os
encaminhamentos
das atividades
que forem
atribuídas do GT
responsável pelo
exame,

Seguir o Cronograma da comissão

( x ) Meta
atendida
no prazo.

(   ) Meta
atendida
fora do
prazo.

Disponibilização
das datas das
reuniões com
antecedência e
divisão das
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consolidação ou
revogação dos
atos normativos
previstos no
Decreto nº
10.139/2020.

prazo.

(   ) Meta
não
atendida.

atividades no
subgrupo.

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DE MELO BARROS,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 02/08/2021, às 14:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0314319 e o código CRC B2BE926A.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0314319
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   
 007/2021 Unidade Serviço de Secretaria do Conselho Universitário

(SSCONSUNI)

Nome da chefia imediata Adriana Gonçalves

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho SODS 0314509         SEI 23282.001308/2021-91 / pg. 74



Considerando as informações constante no relatório de atividades do servidor João Felipe
Rodrigues do Nascimento (doc. 0313703) , manifesto ciência e concordância com o relatório
apresentado.

Destaca-se  a valorosa contribuição do servidor e comprometimento com as demandas do setor
e com a Unilab.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GONCALVES, CHEFE DE
SECRETARIA, em 02/08/2021, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0314509 e o código CRC 1E1A9C9E.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0314509
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     /2021
(maio a julho) Unidade Ouvidoria

Nome da chefia imediata Monica Saraiva Almeida

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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O Relatório de Atividades 0314319 apresentado pela servidora Adriana Melo Barros estão em
conformidade com as atividades planejadas.

Ressalte-se o comprometimento e a excelência do trabalho da servidora, possibilitando o bom
andamento da Unidade ainda que em período de transição em sua gestão.

Documento assinado eletronicamente por MONICA SARAIVA ALMEIDA,
OUVIDOR, em 02/08/2021, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0314699 e o código CRC 0CD60948.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0314699
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº     /2021 Unidade GABINETE DA REITORIA

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

 

o relatório condiz com os fatos
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor Joaquim Torres Filho,
documento nº 0311412.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 12/08/2021, às 17:26, 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 0320148 e o código CRC 12B734C4.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0320148
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade OUVIDORIA

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

 

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

efetiva.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pela servidora Mônica Saraiva Almeida,
documento nº 0313993.

Considerando as informações constantes no relatório de atividades da servidora, aprovo o
relatório, uma vez que esta realiza suas atividades dentro dos prazos estipulados e de maneira
efetiva. 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA,
REITOR(A), SUBSTITUTO(A), em 16/08/2021, às 16:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0320151 e o código CRC 79EE3078.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0320151
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade CORREGEDORIA

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

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

 

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

 

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

 

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

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

 

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

efetiva.
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Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor George Gondim Gomes,
documento nº 0311692.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 13/08/2021, às 08:27, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0320152 e o código CRC 2494C063.

Referência: Processo nº 23282.001308/2021-91 SEI nº 0320152
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

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

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

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

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

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

6 - O Relatório de Atividades feito pelo servidor e a Avaliação dos
Resultados dos Plano de Trabalho pela chefia imediata, relativos ao trimestre agosto a
outubro/2021, deverão ser preenchidos conforme modelo disponível na página da
SGP (Anexo II da Instrução Normativa nº 8/2020), neste mesmo processo SEI, a
partir do encerramento da vigência dos planos de trabalho do respectivo trimestre
até o prazo final que será estabelecido em orientações posteriores pela SGP.

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

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

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

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
24/09/2021, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0340424 e o código CRC BA6D3C82.
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