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REDENÇÃO – CE, 02 DE DEZEMBRO DE 2019  

  

  

  

  

1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

1.1. Evolução da área de Gestão de Pessoas na Unilab  

É consensual entre estudiosos do assunto e nos debates acadêmicos a posição estratégica 

da área de gestão de pessoas numa instituição. São através das pessoas que os demais recursos 

(orçamento, planejamento, avaliação de resultados etc) são gerenciados. Se as pessoas estão 

motivadas, incorporam o sentimento de pertencimento na instituição onde estão inseridas, e 

percebem uma oportunidade de satisfazerem seus desejos pessoais e profissionais, a organização 

também se beneficiará pois a probabilidade de realização dos resultados planejados tenderá ser 

realidade com efetividade.  

No âmbito do setor público não é diferente, além de acompanhar, executar e avaliar os 

resultados das políticas de gestão de pessoas também há de observar a legislação que envolve a 

matéria.  

Desde o ano 2010, quando a Unilab foi criada, a unidade de Gestão de Pessoas era 

vinculada diretamente a uma Pró-Reitoria de Administração, o que inviabilizava muito a  

autonomia necessária para estudos e implementação de políticas voltadas aos servidores. 

Na prática, essa Pró-Reitoria teria que desconcentrar atenções entre outras unidades que são 

essenciais ao andamento de uma instituição, como os setores financeiro e logística, por exemplo.  

Em meados do 1º semestre do ano de 2018, após 8 (oito) anos, houve um grande avanço 

nessa área com a criação da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), vinculada diretamente 

à Reitoria. A partir dessa unidade, as relações institucionais ficaram muito mais céleres. O 

planejamento, a organização, o gerenciamento, controle e suporte à reitoria em matéria de pessoal 

ficaram muito mais eficientes e a comunicação mais rápida e clara.  

No mês de dezembro de 2018, a SGP apresentou ao Conselho Universitário da Unilab o 

Plano de Desenvolvimento e Valorização do Servidor (PDVS), no qual serviu como instrumento 

orientador para ações estratégicas em matéria de pessoal, definidas como “Planos de Ação”, além 

de oferecer complemento ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016 – 2021.  

No PDVS, as ações propostas foram:  

1. Adaptações de logística – conjunto de adequações/ajustes no ambiente universitário à 

jornada de trabalho de servidores, em especial aos Técnicos-Administrativos em 

Educação, devido ao cumprimento da carga horária semanal e às peculiaridades da 

Unilab.    

2. Atenção à Saúde do Servidor – constituição da política de atenção à saúde, segurança e 

qualidade de vida no trabalho e a adequação dessa à realidade da Unilab, especificamente 

à vivência da jornada de trabalho dos servidores.  

3. Desenvolvimento de Pessoal – definição clara da fomentação da capacitação dos 

servidores em prol do desenvolvimento institucional com base em indicadores de 

desempenho alinhados ao PDI.   

4. Dimensionamento de Pessoal – considerada a Ação extremamente imprescindível e 

inédita na Unilab, tem o objetivo de definir as políticas internas que visam a melhor 

distribuição da força de trabalho rumo ao equilíbrio da capacidade produtiva das unidades 

administrativas e acadêmicas, sendo, em resumo, orientada para constituição de diretrizes 

e critérios no organograma da instituição, no estudo e avaliação da movimentação de 
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pessoal docente e técnicos e na necessidade de avaliar o desempenho dos serviços 

prestados pelas unidades sob olhar do PDI, através de indicadores de desempenho.  

5. Jornada de Trabalho – estudo, avaliação, aplicação e adaptação dos normativos 

pertinentes à jornada de trabalho à jornada de trabalho dos servidores da Unilab, 

considerando todas as peculiaridades da instituição, em especial a realidade dos 

servidores.  

6. Criação do Conselho Administrativo – contribuir para constituição do Conselho 

Administrativo da Unilab almejando a eficiência e celeridade na deliberação de assuntos 

em matéria de pessoal.  

7. Criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – reconhecimento institucional da 

importância da gestão de pessoas na Universidade como unidade extremamente 

estratégica para alcançar os objetivos institucionais, além da valorização do servidor, o 

alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o contexto nacional das 

universidades federais relativo à existência de uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em 

suas estruturas organizacionais.       

No ano de 2019, as ações foram sendo “preparadas” e executadas ou encaminhadas às 

unidades competentes de acordo com as responsabilidades institucionais. Contudo, ainda há ações 

parcial ou integralmente a serem viabilizadas, que poderão ser continuadas ainda em 2019 ou 

2020 em diante.  

Diante do exposto, face à necessidade de avançar no desenvolvimento da área de gestão 

de pessoal e dos servidores técnicos-administrativos e docentes, bem como, em consequência, a 

melhoria dos serviços públicos à comunidade acadêmica, a Superintendência de Gestão de 

Pessoas precisa estar organizada para enfrentar os desafios internos e externos à Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para os próximos períodos.  

  

1.2. Desafios enfrentados em 2018 e 2019  

  

Enquanto Coordenação de Gestão de Pessoas, a maior dificuldade era o engessamento de 

alguns dos fluxos processuais que necessitavam de decisão da administração, principalmente em 

situações cujo o interesse da Administração era o critério de acordo com a legislação, como o caso 

de remoções, redistribuições, critérios para cessão e requisição de servidores, onde, diversas vezes 

ficavam sob julgamento da Pró-Reitoria de Administração.  

Em 2018, com o advento da SGP, os desafios passaram a ser outros:  

(a) busca por organização administrativa face à nova posição estratégica da área de 

Gestão de Pessoas na Unilab;  

(b) maior autonomia nos processos decisórios, inclusive por meio de delegação de 

competências da Reitoria;  

(c) empoderamento das unidades administrativas no âmbito das competências locais;  

(d) organização e otimização de fluxos processuais visando a transparência, eficiência e 

celeridade entre os inputs e outputs; e  

(e) cumprimento e adequação da legislação.  

  

É fato que com a mudança da gestão máxima da universidade o modelo de gestão pode 

requerer da área de Gestão de Pessoas adequações da forma de condução dos processos, 

planejamento e execução de atos administrativos. Um curso natural na gestão. Também faz-se 

necessários salientar, e igualmente importante, que em 2019 houve mudança de presidência no 

Governo Federal, cujo modelo de gestão impactou direta e consideravelmente a rotina dos fluxos 

em matéria de pessoal, inclusive em políticas nacionais.  
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Diante disso, se a SGP já enfrentava dificuldades para aproximar ao máximo as políticas 

existentes para aplicação na Unilab, com a constituição de novas políticas e normas oriundas do 

Governo Federal, os desafios potencializaram muito mais.  

Essas políticas e normas apresentadas pelo atual governo não poderiam ser previstas no 

previstas no planejamento de 2019, por isso algumas ações programadas sofreram dificuldades 

para plenas execução ou simplesmente não puderam ser encaminhadas.  

  

1.3.  Desafios para 2020  

  

Para o próximo exercício de 2020, os desafios tornarão cada vez maiores e complexos, 

pois além de implantar ou encaminhar para execução as ações dos anos anteriores, será necessária 

a implantação de políticas e de modelo de gestão que abrangem a universidade como um todo, no 

caso de políticas de afastamentos e dimensionamento de pessoal e a gestão por competências, por 

exemplo.  

Ademais, a otimização, padronização e organização de fluxos processuais ainda 

continuarão sendo desafios para 2020, tendo como foco principal a melhoria dos serviços 

prestados ao público interno e externo por meio da avaliação de resultados.  

  

2. BASES E DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO 2020 

 

Em outubro de 2019, as unidades da Superintendência de Gestão de Pessoas realizaram 

seus planejamentos internos de acordo com o documento Bases e Diretrizes para Planejamento 

de 2020, a fim de nortear os gestores na elaboração de resultados obtidos dos anos anteriores e o 

estabelecimento de metas para 2020.  

 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2019 

 

3.1.  DAS POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

3.1.1. ACESSO DIFERENCIADO DE SERVIDORES AO RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO 

Objetivos e expectativas  

A 1º AÇÂO do PDVS previa o acesso diferenciado de servidores técnicos e docentes, 

inclusive de terceirizados, ao restaurante universitário.  

Em suma, a perspectiva é oferecer maior qualidade de vida aos servidores e colaboradores 

no sentido de que terão maior tempo de descanso no intervalo do almoço, bem como permitir que 

o usuário do serviço público possa ter seu atendimento no horário programado de acordo com o 

funcionamento da unidade, uma vez que o servidor ou colaborador estará no seu local de trabalho 

em tempo hábil ao invés de despender tempo em fila conjunta com estudantes. 

Metas 

Atender a todos os servidores o acesso diferenciado ao RU no horário de 11:00 às 13h, 

considerado de pico. 

Resultados alcançados 
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Foi aprovada pelo Conselho Universitário da Unilab, através da Resolução nº 

33/2019/CONSUNI, de 10 de dezembro de 2019, o acesso diferenciado aos técnicos-

administrativos, docentes e colaboradores terceirizados no horário de 11:00 às 13:00h de segunda 

a sexta-feira, ficando a cargo da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis a 

regulamentação complementar. 

3.1.2. IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES 

Objetivos e expectativas 

Permitir a identificação dos servidores da Unilab por meio de crachás, além de possibilitar 

benefício a serviços de outras instituições por meio de contratos ou convênios, como descontos 

em atividades culturais, esportivas etc. 

Metas 

Fornecer identificação funcional a todos os servidores, inclusive aos novos ingressantes. 

Resultados alcançados 

O processo administrativo para aquisição de material foi aberto e está em tramitação na 

Coordenação de Logística/PROAD, sob nº 23282.403784/2020-62 e nº 23282.403978/2020-68. 

 

3.1.3. CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

Objetivos e expectativas 

Reduzir os riscos dos ambientes insalubres e periculosos, facilitar as relações de trabalho 

no sentido de evitar conflitos/assédio moral/adaptação dos servidores às suas funções, 

proporcionar ambientes laborais que atendam as necessidades dos servidores, implementar 

condições que contribuam com a prevenção e promoção da saúde do servidor e reduzir os altos 

indicadores e afastamentos para tratamento de saúde.  

Esperava-se uma política institucionalizada na Unilab através de resolução que defina as 

políticas de atenção à saúde do servidor, onde as unidades que tenham essa expertise tanto no 

meio acadêmico quanto administrativo estejam orientadas por esse documento, nos termos da 

Orientação Normativa nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Portaria Normativa nº 03, de 25 de 

março de 2013, publicada no DOU de 27/03/2013. 

Metas 

(a) Formação do grupo de trabalho para Políticas de Promoção à Saúde do Servidor; e 

(b) Estudo e elaboração de normativo a ser aprovado pelo CONSUNI. 

Resultados alcançados 

Não foi possível encaminhar uma proposta de regulamentação face ao alto número de 

demandas e ao quadro de pessoal reduzido na SGP cuja equipe dedica muito tempo para realizar 

procedimentos de cunho operacional. 

 

3.1.4 PLANTÕES EM PSICOLOGIA DO TRABALHO 

Objetivos/metas 

Esta ação se alinha ao Decreto nº 6.833 de 29 de abril de 2009 que normativa o Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) no sentido de oferecer 

assistência à saúde no espaço laboral, sendo este um campo de produção de sentidos, podendo 

funcionar como gerador de ansiedade e de sofrimento psíquico ou de bem-estar, saúde e qualidade 
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de vida. Nesse sentido, é essencial que os servidores busquem, de modo ativo, uma escuta 

qualificada das demandas relacionadas ao ambiente e às relações de trabalho, na perspectiva do 

apoio e suporte por meio de intervenções breves e encaminhamentos. 

O Plantão em Psicologia do Trabalho também se institui de acordo com os Princípios, 

Diretrizes e Ações em Saúde Mental, definidos pela Portaria n° 1.261 de 05 maio de 2010 do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de disponibilizar espaços 

terapêuticos nos ambientes de trabalho, oferecendo acolhimento para as demandas espontâneas 

dos servidores, considerando a possibilidade de propiciar a vivência coletiva saudável e o 

gerenciamento e integração de experiências pessoais e profissionais. 

Metas 

Implantar o serviço na Unilab. 

Resultados alcançados 

A ação foi implantada com sucesso.  

Os acolhimentos ocorreram sem agendamento prévio. O servidor dirigia-se à sala da 

DSSQVT, localizada no Campus da Liberdade, Redenção/CE, às quartas-feiras, de 14h às 16h e 

seu atendimento acontecera por ordem de chegada. 

Apesar da ampla divulgação, percebeu-se ainda uma adesão abaixo do esperado em 2019. 

Outros fatores dificultaram a execução, como a ausência de um espaço adequado para os 

atendimentos e disponibilidade de horários para fins de acolhimento de maior número de 

servidores. 

3.1.5. DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA  

Objetivos e expectativas 

Buscar um modelo de gestão por competências na Unilab e estabelecer ou aprimorar 

políticas de desenvolvimento de pessoal da Universidade por meio de normativos internos, de 

acordo com a legislação pertinente. 

Fomentar a parceria com Unidades Acadêmicas a fim de estimular discentes para que a 

SGP seja objeto de estudo em trabalhos acadêmicos e assim contribuir com a gestão de pessoas 

da Unilab com novos conhecimentos científicos. 

Metas 

(a) Disponibilizar o curso de formação de gestores em 2019; 

(b) Formulação de edital de seleção de instrutores internos; 

(c) Instituir o banco de talentos da Unilab; 

(d) Criação de grupo de trabalho para acompanhamento e avaliação do PAC; 

(e) Encaminhar a resolução de afastamentos para pós-graduação de docentes e de 

técnicos; 

(f) Encaminhar a resolução de avaliação de desempenho para estágio probatório TAEs; 

(g) Aprimorar a resolução e avaliação de desempenho para progressão funcional e estágio 

probatório docente; 

(h) Instituir normativo sobre critérios para assunção de servidores para ocupação de 

Cargo de Direção, Função Gratificada de Função de Coordenador de Curso;  

Resultados alcançados 

(a) Foi desenvolvido em 2019 o curso de capacitação “Desenvolvimento Gerencial para 

Gestores Públicos” em duas turmas. 

Todas as vagas disponibilizadas foram preenchidas e o feedback quanto às 

expectativas foram muito boas. 
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Espera-se para 2020 o acompanhamento dos resultados através de indicadores de 

desempenho que somente serão possíveis acontecer caso haja a implementação do 

modelo de gestão por competências na Unilab. 

(b) Conseguiu-se implementar o edital de seleção e instrutores para fins de escolha de 

servidores internos para fomentação de ações de desenvolvimento. 

(c) Houve muitas dificuldades para implementação face ao sistema SIGRH está 

desatualizado e não haver um servidor de TI na SGP. 

(d) Não foi possível encaminhar a proposta de GT para acompanhamento face às novas 

normas de desenvolvimento de pessoal advindas durante o exercício de 2019, que 

impactaram muito o planejamento realizado, como o Decreto nº 9.991/2019 e IN 

SGDP nº 201/2019. 

(e) Devido à nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), muitas 

dificuldades apareceram para implementação do planejamento, como, 

principalmente, a ausência de novas.  

Por este motivo, foram estabelecidas algumas prioridades que não estavam previstas 

no início do ano. A seguir, as ações implementadas: 

I - Instrução de Serviço sobre licença para capacitação – processo SEI nº 

23282.505700/2019-91. Esta norma tem organizado muito bem os processos de 

licença para capacitação interna face a nova PNDP. 

II - Normatização sobre processo seletivo para afastamento pós-graduação -Processo 

SEI nº 23282.507781/2019-63. Aplicação obrigatório em virtude da PNDP.  

 

(f) A resolução de afastamentos para pós-graduação docente foi iniciada mas ainda está 

em estudo em conjunto com a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Já 

no caso de afastamentos de TAEs ainda não foi iniciada. Espera-se que 2020 esta 

regulamentação seja encaminhada. Aplica-se a mesma situação à norma de avaliação 

de desempenho para progressão e estágio probatório de técnicos-administrativos. 

As resoluções vigentes para progressão funcional e estágio probatório docentes têm 

dificultado muito as atividades da SGP. Muito dessas dificuldades passam por 

descumprimento de prazo, ausência de conclusão de estágio probatório anteriores ao 

3 anos de efetivo exercício etc. Nesse sentido foram criadas as seguintes normas para 

dirimir os problemas atuais: 

I - Orientações acerca das progressões/promoções docentes – Processo SEI nº 

23282.401962/2020-11 – esclarecimento direcionado às diretorias de unidades 

acadêmicas e docentes. 

II - Orientações acerca do estágio probatório docente - 23282.403566/2020-28 – 

esclarecimentos e orientações para solução de problemas apontados pela SGP. 

III - Instrução Normativa sobre progressões, promoções, estágio probatório e 

aceleração da promoção docente – Processo SEI nº 23282.405371/2020-12 – 

estabelecer organização e atualização aos processos inerentes à matéria. 

(g) Foram criados os critérios para que os servidores indicados para assumir CD e FG 

deverão adentes para que possam fazer gestão na Universidade – Processo SEI nº 

23282.503365/2019-96. 

3.1.6. NORMATIZAÇÃO DE PROFESSORES SUSBTITUTOS E VISITANTES 

Objetivos e expectativas 

A ausência de norma interna para regramento de contratação de professores substitutos e 

a defasagem da atual resolução que regulamenta os procedimentos para admissão de professores 

visitantes da Unilab, ensejaram na carência de padronização nos fluxos. 

O advento de normas externas requer maior planejamento dos órgãos para admissão de 

pessoal, como o Decreto 9.739, de 28 de março de 2019 e a Instrução Normativa nº 1, de 27 de 

agosto de 2019, por exemplo. Além disso, a sequência histórica decrescente no orçamento anual 
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da universidade vem exigindo dos responsáveis formas de admissão mais racionais diante do 

quadro orçamentário mais escasso. 

Por esse motivo, foi necessário realizar normas que visassem estabelecer uma forma mais 

racionalizada para que os gestores, principalmente de unidades acadêmicas, pudessem proceder 

com um planejamento mais adequado quanto à força de trabalho, a fim de que fosse garantida a 

continuidade das atividades sem que houvesse prejuízo aos discentes e aos professores. 

 Metas 

(a) Estabelecer normas para planejamento e os procedimentos para solicitação de 

admissão e prorrogação de contratos de professores substitutos na Unilab; e 

(b) Estabelecer normas atualizadas para planejamento e os procedimentos para 

solicitação de admissão e prorrogação de contratos de professores visitantes na 

Unilab. 

Resultados alcançados 

A SGP encaminhou, em agosto de 2019, à Reitoria a exposição de motivos para que 

houvesse uma regulamentação para contratação de professores substitutos de forma racionalizada 

sob aspecto orçamentário. A normatização interna ocorreu por meio da Portaria Reitoria nº nº 

359, de 29 de agosto de 2019, por meio do processo SEI nº 23282.504532/2019-16. 

A referida portaria tem organizado bastante a organização tanto no âmbito das Unidades 

Acadêmicas quanto da SGP (sob aspecto técnico e orçamentário), uma vez que as contratações 

de substitutos passaram a limitar-se aos afastamentos de docentes efetivos que não podem ser 

planejados internamente, diferentemente de contratações para professores afastados para ações de 

desenvolvimento (que era a maior dinâmica de contratações). 

Apesar do grande avanço, há a necessidade de regulamentação de procedimentos 

administrativos. O que deve ocorrer em 2020. 

(b) SGP encaminhou, em outubro de 2019, à Reitoria a exposição de motivos para que 

houvesse uma regulamentação atualizada para admissão de professores visitantes de acordo com 

a legislação vigente e com aspecto mais gerencial para planejamento interno, conforme processo 

SEI nº 23282.506707/2019-20. 

A norma interna ainda não foi estabelecida uma vez que ainda se encontra em tramitação 

em colegiados do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

3.1.7. JORNADA DE TRABALHO 

Objetivos e expectativas 

Adequação da necessidade dos servidores à legislação considerando as peculiaridades da 

Unilab, buscando o alcance dos objetivos institucionais e seu desenvolvimento, além de favorecer 

uma política de jornada de trabalho dos servidores que atendam seus anseios, o interesse do 

serviço e o cumprimento da determinação dos órgãos de controle.  

A proposta da SGP é a realização de uma reunião geral com a comunidade acadêmica 

para fins de definição de dois grupos de trabalhos em que um grupo fique à cargo de estudar e 

acompanhar a jornada de trabalho flexibilizada e o outro grupo realize o estudo e o 

acompanhamento do programa de gestão em parceira com a SGP. Por fim, será discutida a 

Instrução Normativa nº 2, de 2018 e demais normativos correlatos visando a adequação das 

normas à realidade da Unilab, em especial aos servidores Técnicos-Administrativos em 

Educação. 

Metas 
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(a) Reuniões com servidores acerca da jornada de trabalho sob o olhar da Instrução 

Normativa nº 1/2018 e da Instrução Normativa SGP/MPOG nº 2/2018. 

(b) Regulamentação sobre a jornada de trabalho docente da Unilab, inclusive a 

distribuição da carga horária. 

(c) Regulamentação do programa de gestão com base na Instrução Normativa 

SGP/MPOG nº 1/2018. 

(d) Regulamentação da flexibilização da jornada de trabalho com base na Instrução 

Normativa SGP/MPOG nº 2/2018. 

(e) Regulamentação sobre a jornada de trabalho de técnicos-administrativos em 

educação, inclusive o controle eletrônico de frequência, de acordo com a Instrução 

Normativa SGP/MPOG nº 2/2018. 

Resultados alcançados 

(a) Em 2019 foram realizadas duas reuniões no Ceará e uma na Bahia com os servidores 

cujo objetivo era o esclarecimento sobre a jornada de trabalho e o controle eletrônico 

de frequência. 

(b) Apesar do encaminhamento feito pela SGP para regulamentação da jornada de 

trabalho docente, como membro de um GT, conforme o processo SEI nº 

23282.013658/2018-03, o assunto ainda permanece em discussão no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  

(c) Esta SGP encaminhou à Reitoria, em setembro de 2019, a exposição de motivos para 

criação de um Grupo de Trabalho no intuito de estabelecer uma proposta de 

regulamentação do Programa de Gestão da Unilab com base na Instrução Normativa 

SGP/MPOG nº 1/2018, conforme processo SEI nº 23282.505523/2019-42. 

A proposta de regulamentação não chegou a ser implementada em virtude do 

PARECER n. 00039/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU constante no processo SEI 

nº 23282.506946/2019-80, em destaque no item a seguir. 

(d) Esta SGP encaminhou à Reitoria, em setembro de 2019, a exposição de motivos para 

criação de um Grupo de Trabalho no intuito de estabelecer uma proposta de 

regulamentação da Flexibilização de Jornada de Trabalho da Unilab com base na 

Instrução Normativa SGP/MPOG nº 2/2018, conforme processo SEI nº 

23282.505523/2019-42. 

Apesar da proposta de regulamentação ter sido concluída, de acordo com o processo 

SEI nº 23282.506946/2019-80, a criação do GT pela Reitoria foi contestada pela 

Procuradoria Federal junto à Unilab no PARECER n. 

00039/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU arrolando ao processo retromencionado. 

(e) A SGP chegou a encaminhar uma fase de testes do controle eletrônico de frequências, 

porém houve dificuldades na implementação, especialmente no quesito sistemas de 

informação.  

Diante dessa realidade, a SGP envidou esforços com a DTI para parametrização do 

sistema de controle de frequência do SIGRH, contudo, as dificuldades de implantação 

sobrepuseram o interesse em implementar a fase de testes com os servidores para 

posterior atesto da eficácia da ferramenta e o estabelecimento da norma sobre a 

jornada de trabalho dos TAEs da Unilab. 

Ainda em dezembro de 2019 a SGP estabeleceu um plano de trabalho e encaminhou 

à DTI para adequação de execução desse no ano de 2020. 

3.1.8. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

Objetivos e expectativas 

Dimensionamento de servidores da administração pública federal é um dos assuntos que 

estão sendo muitos discutidos nas organizações dessa esfera pública. É com essa preocupação que 

a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, publicou no ano de 2018 o livro 

Programa Planejamento SGP 2020 - 2021 (0179698)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 9



 

 

“Dimensionamento na Administração Pública Federal: uma ferramenta de planejamento da força 

de trabalho”. 

No caso da Unilab, há uma preocupação latente por parte da SGP por um planejamento 

com métodos quantitativos e qualitativos eficazes que estudassem e auxiliassem os órgãos 

executores das políticas de pessoal quanto à capacidade da força de trabalho e a correta 

distribuição de servidores considerando o quantitativo de pessoal e a demanda existente. Por esse 

motivo, é que se faz imprescindível uma política dessa ordem e, indubitavelmente, irá de encontro 

com a eficiência e economicidade sem perder a qualidade dos serviços prestados na universidade. 

Por isso, pela escassez de Funções Gratificadas (FGs), Funções de Coordenador de Curso 

(FCC) e Cargos de Direção (CDs) e a indisponibilidade do Ministério do Planejamento para 

distribuição de novos códigos para a Universidade, é imprescindível que haja um estudo do 

organograma da Unilab, considerando a quantidade de funções e cargos de direção, as atribuições 

da unidades e a execução eficiente do orçamento da universidade face à este assunto, tendo como 

referência a eficiência da Administração Pública. 

Metas 

(a) Análise e implantação do Sistema de Informações Organizacionais do Governo 

Federal – SIORG, nos termos do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019. 

(b) Estudos sobre o organograma da Unilab para fins de adequação às normas vigentes e 

a distribuição de FG, CD e FCC de forma racionalizada, cujo objetivo é apresentar 

uma proposta de reorganização da estrutura organizacional da Unilab. 

(c) Estudos sobre a distribuição de códigos de vagas docentes da Unilab, cuja proposta é 

estabelecer critérios e procedimentos objetivos no intuito de que a alocação desses 

códigos seja concretizada mediante planejamento interno, devendo haver apreciação 

dos Órgãos Superiores da Unilab.  

(d) Estudos sobre a distribuição atual da força de trabalho de técnicos-administrativos em 

administração na Unilab, a fim de resolver gaps de produção e propiciar a distribuição 

mais equânime e sustentável perante à dinâmica existente no quadro funcional de 

TAEs da Unilab. 

(e) Encaminhar uma proposta de resolução sobre o organograma da Unilab, 

estabelecendo critérios e procedimentos para criação, exclusão, mudança de 

nomenclaturas e o desenvolvimento institucional através da estrutura organizacional. 

Resultados alcançados 

(a)  Toda a estrutura da universidade foi implantada no SIORG. A ação permite a 

transparência de toda a estrutura organizacional da Unilab, inclusive com valores 

inerentes às funções gratificadas e cargos de direção. 

(b) Apesar das tentativas de direcionamentos para uma organização da estrutura, ainda 

não foi possível concretizar em encaminhamento às unidades responsáveis. 

(c) Em outubro de 2019 esta SGP encaminhou à Reitoria nova organização da alocação 

de códigos de vagas docentes de acordo com as orientações da Gestão Superior, 

conforme consta no processo SEI nº 23282.507513/2019-41.  

Contudo, estende-se que esta forma de alocação de códigos de vagas docentes não é 

o suficiente para a considerada a correta distribuição desses códigos, uma vez que os 

critérios de alocação não demonstram claros e transparentes, bem como inibe a ampla 

participação da comunidade acadêmica acerca do desenvolvimento institucional sob 

aspectos a distribuição da força de trabalho do Magistério Superior da Unilab.  

Diante desse cenário, reforça-se a necessidade de implementação do estabelecimento 

de critérios e procedimentos objetivos no intuito de que a alocação desses códigos 

seja concretizada mediante planejamento interno, devendo haver apreciação dos 

Órgãos Superiores da Unilab 

(d) Ainda que tenham ocorridos tentativas para encaminhamento de propostas de 

organização do dimensionamento de técnicos-administrativas em momentos 
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anteriores, faz-se necessário empenho da Gestão Superior para direcionamento das 

atividades apontadas por grupos de trabalhos sobre a matéria para uma correta 

distribuição da força de trabalho. 

(e) Uma regulamentação sobre o organograma institucional carece de estudos prévios 

sobre a atual estrutura e o acompanhamento da literatura pertinente. Por esse motivo, 

não possível implementar ou encaminhar uma proposta de normativa. 

 

3.1.9. OUTRAS AÇÕES NÃO PREVISTAS NO PLANEJAMENTO 2019 

Algumas ações ocorrem durante o exercício e não são possíveis de realizar no 

planejamento interno, seja de ordem externa à Unilab (leis, decretos, instruções normativas etc) 

seja por necessidade da SGP ou de outros órgãos internos. 

A seguir, serão destacas as atividades ocorridas: 

(a) Criação da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e 

Salários (CACES) – Foi encaminhada pela SGP à Reitoria a criação da CACES cuja 

ausência dessa comissão acarreta problemas quanto ao controle sobre a acumulação 

indevida de cargos públicos, bem como da compatibilidade de horários, quando há 

licitude. Inviabiliza ainda a busca proativa por ilicitudes. 

A proposta foi realizada no processo SEI nº 23282.506182/2019-22 e a criação da 

CACES ocorreu por meio da Portaria Reitoria nº 409, de 7 de outubro de 2019, porém 

não houve a efetiva implementação em 2019 em virtude da necessidade de uma 

regulamentação complementar e o alinhamento da SGP com a comissão. 

(b) Regulamentação de férias docentes - Considerando a necessidade de cumprimento 

da legislação e visando uma padronização no período de férias dos professores da 

Unilab, tendo, ainda, como referência a prática em outras instituições, foi 

encaminhada pela SGP proposta de normativa sobre definição do usufruto de férias 

dos professores ocupantes de cargo efetivo e temporários da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, conforme consta no processo 

SEI nº 23282.504573/2019-11. 

A norma interna chegou a ser concretizada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de acordo com a Resolução Consepe nº 19, de 17 de outubro de 2019. 

Contudo, não chegou a ser efetivamente implementada em virtude de 

direcionamentos novos pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) que 

praticamente alteraram o objetivo precípuo da norma, que é de não haver cruzamento 

de férias docentes com o período letivo, conforme pode ser observado no processo 

SEI nº 23282.507565/2019-18. 

(c) Criação da Comissão de Heteroidentificação da Unilab – A proposta encaminhada 

pela SGP visou a organização de uma comissão específica para realização do 

cumprimento dos programas de cotas raciais nos processos seletivos e concursos 

públicos da universidade. 

A ação é considerado um avanço institucional de extrema importância na 

consolidação das Políticas de Afirmativas, consolidada pela Portaria Reitoria nº 497, 

de 06 de dezembro de 2019, no processo SEI nº 23282.013018/2018-95. 

(d) Procedimentos para inibir conflito de interesses (Programa de Integridade 

CGU) – atendendo ao disposto na Lei nº 12.813/2013, foi criado o fluxo de consulta 

e autorização de conflito de interesses da Unilab (http://www.unilab.edu.br/textos-

informativos-sgp/). 

 

 

3.2.  DAS AÇÕES DE NÍVEL GERENCIAL E OPERACIONAL 
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3.2.1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Os resultados alcançados em 2019 pela Divisão de Administração de Pessoal constam no 

ANEXO I. 

3.2.2. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

Os resultados alcançados em 2019 pela Divisão de Administração de Pessoal constam no 

ANEXO II 

3.2.3 DIVISÃO ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR 

Os resultados alcançados em 2019 pela Divisão de Administração de Pessoal constam no 

ANEXO III. 

 

4. AÇÕES E EXPECTATIVAS DA SGP A NÍVEL ESTRATÉGICO PARA 

2020 

 

4.1. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

4.1.1 IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES 

 

Objetivos e expectativas 

Permitir a identificação dos servidores da Unilab por meio de crachás, além de possibilitar 

benefício a serviços de outras instituições por meio de contratos ou convênios, como descontos 

em atividades culturais, esportivas etc. 

Considerando que o processo administrativo para aquisição de material aberto e em 

tramitação na Coordenação de Logística/PROAD, sob nº 23282.403784/2020-62 e nº 

23282.403978/2020-68, espera-se a conclusão da aquisição das identidades funcionais de acordo 

com as metas estabelecidas em 2019. 

Metas 

(a) Fornecer identificação funcional a todos os servidores, inclusive aos novos 

ingressantes. 

4.1.2 INGRESSO DE PESSOAL 

Objetivos e expectativas 

Fortalecer o quadro funcional da Universidade com corpo docente e técnico-

administrativo, bem como de estagiários nos moldes da Instrução Normativa SGDP nº 213, de 17 

de dezembro de 2019. 

Metas 

(a) Homologar o resultado do concurso público de técnicos-administrativos em educação 

iniciado em 2019, bem como convocar os candidatos aprovados. 

(b) Encaminhar a proposta de normativa que trata do concurso público e ingresso para o 

cargo de Professor do Magistério Superior. 

(c)  Acompanhar a discussão da proposta de resolução que trata do processo seletivo e 

ingresso para a função temporária de Professor Visitante. 

(d) Estabelecer as orientações administrativas para contratação temporária de Professor 

Substituto. 

4.1.3 BOLETIM DE GESTÃO DE PESSOAS 
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Objetivos e expectativas 

Organizar e implementar o Boletim de Gestão de Pessoas (BGP), conforme as orientações 

do Ministério da Economia (OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2216/2020/ME). 

Segundo o Portal do Servidor do Ministério da Economia (2020): 

O BGP tem como objetivos: 

• Simplificar, padronizar e centralizar a publicação de atos de pessoal; 

• Aperfeiçoar a produção e a gestão desses atos; 

• Eliminar redundâncias e custos adicionais de sistemas; 

• Eliminar processos manuais de publicação; 

• Garantir transparência e publicidade. 

Meta 

Implantar o BGP na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira, por meio do Módulo SGP do Sigepe, até 31 de dezembro de 2020. 

4.1.4 JORNADA DE TRABALHO 

Objetivos e expectativas 

Políticas de organização da jornada de trabalho é uma das necessidades urgentes da 

Universidade. Ainda existem muitos conflitos inerentes à matéria, tanto sob aspecto das relações 

interpessoais quanto de instrumentos de acompanhamento e controle. 

Por esse motivo, considera-se um dos desafios muitos importantes em 2020 para serem 

resolvidos. 

Metas 

(a) Acompanhar a resolução sobre a jornada de trabalho e distribuição da carga horária 

docente em discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

(b) Encaminhar proposta de resolução sobre a jornada de trabalho dos técnicos-

administrativos; e 

(c) Organizar e implementar a ferramenta de controle eletrônico de frequência, com apoio 

da Diretoria de Tecnologia da Informação, até 31 de dezembro de 2020, nos termos do Decreto 

nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e da Instrução Normativa SGP/MPOG nº 2, de 12 de setembro 

de 2018. 

4.1.5 FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 

Objetivos e expectativas 

Organizar em conjunto com a Reitoria a regulamentação e implementação da 

flexibilização de jornada de trabalho, nos termos do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e 

da Instrução Normativa SGP/MPOG nº 2, de 12 de setembro de 2018. 

Meta 

(a) Implantar o instituto da flexibilização da jornada de trabalho na Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, por meio de Portaria da Reitoria, até 31 

de dezembro de 2020. 

4.1.6 PROGRAMA DE GESTÃO 

Objetivos e expectativas 
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Organizar em conjunto com a Reitoria a regulamentação e implementação do Programa 

de Gestão, nos termos do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e da Instrução Normativa 

SGDP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020. 

Metas 

(a) Questionário sobre situação dos servidores Técnicos-Administrativos em Educação;  

(b) Organizar e implementar o controle eletrônico de frequência dos Técnicos-

Administrativos em Educação da Unilab; 

(c) Propor a norma de jornada de trabalho dos técnicos-administrativos; 

(d) Acompanhar e propor em conjunto com a DTI, a política de segurança da informação 

para equipamentos de TI em trabalho remoto; 

(e) Acompanhar e propor (conforme o caso) a política de utilização de veículos de 

comunicação (e-mail, whatsapp, telefone pessoal, hangouts etc), em conjunto com a 

Secretaria de Comunicação Institucional (SCI); 

(f) Estabelecer ferramentas para definição de metas e resultados, bem como organizar e 

implementar instrumento eletrônico para alimentação e avaliação, com fulcro na 

Instrução Normativa SGDP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020, em conjunto com a 

Pró-Reitoria de Planejamento; e 

(g) Implantar o Programa de Gestão na Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira, por meio de Portaria da Reitoria, até 31 de dezembro de 

2020. 

 

4.1.7 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Objetivos e expectativas 

Estudar, organizar e estabelecer um mecanismo de movimentação de pessoal para compor 

força de trabalho em conjunto com a Reitoria, nos termos do Portaria SGDP/ME nº 282, de 24 de 

julho de 2020 e do art. 93, § 7º, da Lei nº 8.112/1990. 

Metas 

(a) Conhecer o perfil de servidor necessário nas unidades, a ser realizado até setembro 

de 2020;  

(b) Estabelecer uma normatização interna (fluxo) para realização de processos seletivos 

até outubro de 2020; e 

(c) Encaminhar processos seletivos ao Ministério da Economia, conforme necessidade; 

 

4.1.8 ESTAGIÁRIOS  

Objetivos e expectativas 

Contratação de estagiários nos moldes da IN 213, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 para 

compor a força de trabalho da universidade, quanto à aceitação de estagiários de nível superior 

nas modalidades graduação e pós graduação, ensino médio e de educação profissional. 

Metas 

(a) Definir o perfil desejado de estagiários 

(b) Realizar os processos seletivos 

(c) Acompanhar resultados 

(d) Avaliar renovações ou contratações 

ORÇAMENTO 2020 

TOTAL APROVADO PARA CONTRATAÇÃO DE APOIOS 4.676.903,17 

FUNÇÃO QTE VR UNITÁR VR MÊS VR SEMES 
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Assistente de 

Apoio à Gestão 

46 3.846,68 176.947,28 1.060.683,68 

Auxiliar 

Administrativo 

38 3.346,35 127.161,30 762.967,80 

Copeiro 02 3.181,01 6.362,02 38.172,12 

TOTAL SEMESTRE 1.861.823,60 

PREVISÃO PARA NOVAS CONTRATAÇOES  

FUNÇÃO QTE VR UNITÁR VR MÊS VR SEMES 

Auxiliar 

Administrativo 

19 3.346,35 63.580,65 381.483,90 

TOTAL SEMESTRE 381.483,90 

PROJEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

FUNÇÃO QTE VR UNITÁR VR MÊS VR SEMES 

Estagiário Superior 40 R$ 1.125,69 

 

45.027,60 270.165,60 

Estagiário Médio 15 R$ 694,36 

 

10.415,40 62.492,40 

TOTAL SEMESTRE 332.658,00 

 

4.2. ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR 

 

4.2.1 CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

Objetivos e expectativas 

Reduzir os riscos dos ambientes insalubres e periculosos, facilitar as relações de trabalho 

no sentido de evitar conflitos/assédio moral/adaptação dos servidores às suas funções, 

proporcionar ambientes laborais que atendam as necessidades dos servidores, implementar 

condições que contribuam com a prevenção e promoção da saúde do servidor e reduzir os altos 

indicadores e afastamentos para tratamento de saúde.  

Espera-se uma política institucionalizada na Unilab através de resolução que defina as 

políticas de atenção à saúde do servidor, onde as unidades que tenham essa expertise tanto no 

meio acadêmico quanto administrativo estejam orientadas por esse documento, nos termos da 

Orientação Normativa nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Portaria Normativa nº 03, de 25 de 

março de 2013, publicada no DOU de 27/03/2013. 

Como não foi possível encaminhar uma proposta de regulamentação face ao alto número 

de demandas e ao quadro de pessoal reduzido na SGP cuja equipe dedica muito tempo para 

realizar procedimentos de cunho operacional em 2019, espera-se o cumprimento desta política 

em 2020. 

Meta 

(a) Estudo e elaboração de normativo que estabeleça às políticas de atenção à saúde do 

servidor a ser aprovado pelo CONSUNI. 

 

4.2.2. PSICIOLOGIA DO TRABALHO 

Objetivos  

Esta ação se alinha ao Decreto nº 6.833 de 29 de abril de 2009 que normativa o Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) no sentido de oferecer 

assistência à saúde no espaço laboral, sendo este um campo de produção de sentidos, podendo 
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funcionar como gerador de ansiedade e de sofrimento psíquico ou de bem-estar, saúde e qualidade 

de vida. Nesse sentido, é essencial que os servidores busquem, de modo ativo, uma escuta 

qualificada das demandas relacionadas ao ambiente e às relações de trabalho, na perspectiva do 

apoio e suporte por meio de intervenções breves e encaminhamentos. 

O Plantão em Psicologia do Trabalho também se institui de acordo com os Princípios, 

Diretrizes e Ações em Saúde Mental, definidos pela Portaria n° 1.261 de 05 maio de 2010 do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de disponibilizar espaços 

terapêuticos nos ambientes de trabalho, oferecendo acolhimento para as demandas espontâneas 

dos servidores, considerando a possibilidade de propiciar a vivência coletiva saudável e o 

gerenciamento e integração de experiências pessoais e profissionais. 

Metas 

(a) Ampliar e aprimorar o serviço com finalidade que atender maior número de servidores 

e com qualidade, e, partindo das avaliações obtidas com esta atividade, perceber oportunidades 

para novas ações que envolvam a matéria. 

4.2.3. CONSTRUÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Objetivos  

Considerando, 

o Decreto Nº 28.085, de 10 de janeiro de 2006 do Governo do Estado do Ceará, que 

regulamenta a Lei 13.556, de 29 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a segurança contra 

incêndios e estabelece o Código de Segurança Contra Incêndio do Estado do Ceará; 

a Norma Técnica Nº 001/2008 – Procedimento Administrativo do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Ceará, em seu item 4.3.5, que trata dos documentos necessários para a 

solicitação de vistoria de acordo com o risco e/ou medida de segurança existente na edificação e 

áreas de risco;  

a exigência da formação de Brigada de Incêndio em todas as edificações e áreas de risco 

do Estado do Ceará que possuem área total construída acima de 750m2 (setecentos e cinquenta 

metros quadrados) e/ou mais de 02 (dois) pavimentos, conforme Norma Técnica, NT Nº001/04, 

que disciplina as brigadas de incêndio no Estado do Ceará; e 

a concretização do credenciamento da Unidade dos Palmares como definição 

de Campus Universitário, em tramitação na Pró-Reitoria de Graduação. 

Metas 

(a) Estabelecer a política de Brigada de Incêndio da Unilab. 

(b) Instituir e fornecer treinamento à equipe de Brigada de Incêndio da Unilab. 

 

4.2.4. CONSTRUÇÃO DE ORIENTAÇÕES NORMATIVAS 

Objetivos e expectativas 

Consolidar e organizar as políticas de atenção à saúde e segurança do servidor através de 

normativos internos da Superintendência de Gestão de Pessoas, mediante Instruções Normativas, 

Ofícios Circulares e Tutoriais, de acordo com as competências delegadas pela Portaria nº 1.126, 

de 11 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 2018. 

Nesse sentido, espera-se elidir ou dirimir problemas quanto à execução das atividades 

administrativas sob matéria de atenção à saúde e segurança do servidor. 

Meta 
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(a) Estabelecer Instruções Normativas, Ofícios Circulares e documentos similares, 

conforme o caso. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

4.3.1 REMOÇÃO INTERNA DE PESSOAL 

Objetivos e expectativas 

Conduzir a Unilab à institucionalização de uma política de remoção de pessoal com base 

nas boas práticas de gestão de pessoas, tendo como premissas: 

1. atender de forma padronizada e organizada as solicitações de remoção interna dos 

servidores TAEs da Unilab, em consonância com o art. 36, da Lei nº 8.112, de 1990; 

2. oferecer aos eventuais interessados em movimentação interna que pretendem exercer 

suas funções em novas unidades no âmbito da Unilab, a oportunidade de conhecer 

novas atividades - dentro das atribuições do cargo; estimular a contribuição com o 

desenvolvimento institucional de acordo com seus interesses profissionais e 

organizacionais, com foco na gestão por competências; mitigar possíveis situações 

de desconforto entre chefias e servidores no sentido de que, ao manifestar interesse 

em remoção, o interessado já não pretende mais estar mais unidade de lotação; e 

reduzir afastamentos para tratamento de saúde inerentes às relações interpessoais. 

3. aproveitar ao máximo a força de trabalho, utilizando as competências à disposição 

de nossa organização, reduzindo afastamentos para tratamento de saúde inerentes às 

relações interpessoais e estimulando o desenvolvimento profissional e 

organizacional. 

 Metas 

(a) Encaminhar uma proposta de políticas sobre movimentação interna na Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

(b) Estabelecer um edital de remoção para técnicos-administrativos. 

4.3.2 CURSOS DE INTEGRAÇÃO PARA SERVIDORES INGRESSANTES NA 

UNILAB 

Objetivos e expectativas 

Oferecer aos novos servidores docentes e técnicos-administrativos ingressantes na Unilab 

a oportunidade de conhecer a universidade desde os princípios que a constituíram até o 

funcionamento atual a fim de que haja a correta ambientação, bem como preparação para 

o início das atividades e o desenvolvimento da carreira. 

Além disso, dada a gama de normas pertinentes à matéria, o curso de integração também 

visa oferecer todo o conhecimento necessário aos ingressantes acerca da legislação que 

envolve o servidor público federal. 

Metas 

(a) Inserir um módulo da Superintendência de Gestão de Pessoas no Curso de Formação 

Básica de Professor do Magistério Superior, de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Graduação. 

(b) Estabelecer o Curso de Integração dos Servidores Técnicos-Administrativos em 

Educação da Unilab. 

4.3.3. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

A ideia de gestão por competências encontra-se suplantada no princípio constitucional da 

eficiência da administração pública sob enfoque na formação e nas habilidades profissionais 

Programa Planejamento SGP 2020 - 2021 (0179698)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 17



 

 

compatibilizadas ao cargo de direção ou função gratificada para os quais são indicados, conceitos 

trazidos pelo Decreto nº 9.991 de 2019, bem como a prática em outras IFES.  

Espera-se que o modelo em comento auxilie a Universidade na definição do correto 

aproveitamento da força de trabalho, buscando promover a lotação do pessoal de acordo com suas 

habilidades e competências adquiridas durante a carreira (skills) e, através deste modelo, capacitar 

o pessoal considerando os gaps de competências nas unidades administrativas e acadêmicas, 

conforme o caso.  

Metas 

(a) Encaminhar proposta à Reitoria para criação de um Grupo de Trabalho que tenha 

como propósito estudar e direcionar a gestão a um modelo de gestão por 

competências, de acordo com a literatura pertinente. 

(b) Encaminhar a proposta de resolução que estabeleça o modelo de gestão por 

competências na Unilab. 

(c) Aprimorar a política de ingresso em cargos de direção e funções gratificadas, partindo 

do modelo de gestão por competências, já estabelecida na Portaria Reitoria nº 033, de 

31 de janeiro de 2020 (Processo SEI nº 23282.503365/2019-96). 

(d) Estabelecer uma política interna de capacitação para fins de desenvolvimento de 

pessoal, com base no modelo de gestão por competências. 

  

4.3.4 GESTÃO DE RISCOS DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

Seguindo com a nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal do Governo 

Federal, estabelecida no Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, conforme destacado a seguir: 

Art. 3º  Cada órgão e entidade integrante do SIPEC elaborará anualmente o 

respectivo PDP, que vigorará no exercício seguinte, com a finalidade de 

elencar as ações de desenvolvimento necessárias à consecução de seus 

objetivos institucionais. 

§ 1º  O PDP deverá: 

(...) 

IX - gerir os riscos referentes à implementação das ações de desenvolvimento; 

(...) 

Art. 7º As unidades de gestão de pessoas responsáveis pela elaboração, pela 

implementação e pelo monitoramento do PDP realizarão a gestão de riscos das 

ações de desenvolvimento previstas, cujas   etapas são: 

I – identificação dos eventos de riscos; 

II - avaliação dos riscos; 

III - definição das respostas aos riscos; e 

IV - implementação de medidas de controle. 

 

Espera-se, portanto, implementar a política de gestão de riscos para ações de 

desenvolvimento na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira até 

31 de dezembro de 2020. 

 

Meta 

 

(a) Estabelecer a política de gestão de riscos para ações de desenvolvimento na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira até 31 de 

dezembro de 2020.  

 

4.3.5 AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO (DOCENTE E TAE) 

Objetivos e expectativas 
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As progressões funcionais e o estágio probatório dos servidores estão atreladas às 

avaliações de desempenho que são estabelecidos em regras internas. 

No caso de docentes, percebe-se uma defasagem na atual normatização interna, tanto por 

novas orientações do órgão central SIPEC quanto pelas novas práticas exigidas para avaliação de 

desempenho, inclusive no que tange ao feedback do docente avaliado para fins de agregação às 

atividades laborais.  

Além disso, busca-se maior eficiência no rito processual, especialmente quanto ao tempo 

de início (abertura) e a concessão da progressão/promoção funcional e o estágio probatório. Neste 

caso, entende-se pela desnecessidade de incluir o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) do atual fluxo, haja vista que esses procedimentos estão muito claros na legislação 

e com caráter técnico e jurisprudencial muito bem definido, o que se considera não haver 

discussão política sobre o mérito (objetivo do CONSEPE) e sim administrativo. 

Já para técnicos-administrativos, ainda inexiste normatização para progressões funcionais 

e estágio probatório. Isso tem implicado em alguns momentos na avaliação de desempenho e na 

consequente repercussão quanto à avaliações negativas em pontos da respectiva avaliação da 

chefia imediata quando requer acompanhamento da melhoria de desempenho do técnico-

administrativo e a ausência prejudica atos administrativos que visem os procedimentos adequados 

para efetividade das atividades do técnico-administrativo. 

Outro fator a ser considerando na avaliação dos técnicos é a necessidade de aplicação de 

uma ferramenta de controle de avaliações de desempenho que ficará atrelada à resolução. Esta 

tarefa depende da equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), uma vez que carece 

de recurso tecnológico.  

Metas 

(a) Atualizar e aprimorar, mediante proposta de norma em conjunto com a CPPD, a 

resolução de avaliação para progressão e promoção funcional docente até 31 de 

dezembro de 2020. 

(b) Atualizar e aprimorar, mediante proposta de norma em conjunto com a CPPD, a 

resolução de avaliação para estágio probatório docente até 31 de dezembro de 2020. 

(c) Estabelecer, mediante proposta de norma, a resolução de progressão funcional de 

técnicos-administrativos em educação até 31 de dezembro de 2020. 

(d) Estabelecer, mediante proposta de norma, a resolução de estágio probatório de 

técnicos-administrativos em educação até 31 de dezembro de 2020. 

(e) Estabelecer, em conjunto com a DTI, a ferramenta de controle de avaliação de 

desempenho dos técnicos-administrativos em educação. 

 

4.3.6 ESTÁGIO PROBATÓRIO E PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL 

DOCENTE 

Após maior organização interna da SGP quanto aos fluxos de progressão e promoção 

funcional docente, percebeu-se que havia alguns gargalos nos processos administrativos, nos 

quais prejudicam tanto o docente avaliado quanto os membros avaliadores (CAD e CPPD), face 

às regras existentes, onde pode-se citar: 

➢ Atraso na abertura de processos administrativos para início dos procedimentos 

para avaliação de desempenho, o que compromete o interstício de 24 meses entre 

as avaliações de que trata a Lei nº 12.772/2012. 

➢ Atraso para avaliação das Comissões de Avaliação Docente (CAD) cujo prejuízo 

ao docente é irreversível tanto no interstício entre progressões quanto no 

financeiro. 
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➢ Inexistência de controle interno de prazos para que os agentes interessados 

possam acompanhar o andamento dos processos com referência tempos dos atos 

administrativos. 

➢ Ineficiência de instrução processual (desorganizado). 

Quanto ao fluxo de estágio probatório, percebeu-se o atraso de 53 (cinquenta e três) 

docentes com estágio probatório com prazo de avaliação expirado ou próximo a expirar (sic 

DDP). 

A situação vai em desacordo com o prazo estabelecido na Lei nº 8.112/1990, quando foi 

definido que o servidor público deve estar estável (ou não) findo os 3 (três) anos em efetivo 

exercício. 

Dessa forma, há uma necessidade urgente de solução desse problema sob vias 

administrativas, encaminhando os conselhos superiores no que couber.   

Metas 

(a) Emitir ofícios circulares às unidades acadêmicas esclarecendo sobre os problemas 

observados quanto às progressões funcionais e estágios probatórios a fim de dirimir 

e regularizar as situações pendentes. 

(b) Estabelecer instrução normativa para rito administrativo aos processos de 

progressão/promoção/aceleração da promoção e estágio probatório docente com 

finalidade de dirimir os problemas apontados acima e oferecer maior organização ao 

fluxo processual. 

(c) Regularizar todos os estágios probatórios pendentes dos docentes até 31 de dezembro 

de 2020. 

 

4.3.7 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

A nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), estabelecida pelo 

Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, trouxe muitos conceitos, técnicas e metodologias 

novas para as ações de desenvolvimento nos órgãos e entidades. 

Nesse sentido, será aplicação de políticas dessa natureza uma das tarefas que requererá 

maior concentração de esforços da Superintendência de Gestão de Pessoas e da Universidade para 

fins de adequação da Unilab à nova PNDP. 

Estima-se que as essas políticas sejam implementadas a médio e longo prazo, uma vez 

que o quadro funcional da SGP é bastante reduzido para conduzir tais atividades. 

Metas 

(a) Encaminhar propostas de resolução para ações de desenvolvimento de docentes e 

técnicos-administrativos em educação, em conjunto com a Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD) e a Comissão Interna de Supervisão da Carreira de 

Técnicos-Administrativos em Educação (CIS).  

(b) Estabelecer mecanismos de controle e avaliação das ações de desenvolvimento nos 

termos da legislação. 

(c) Aprimorar os mecanismos pertinentes ao Plano de Desenvolvimento de Pessoal 

através de métodos mais adequados à realidade da Unilab.  

 

4.4 AÇÕES DE INTEGRIDADE 
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A Superintendência de Gestão de Pessoas como unidade participante do Programa de 

Integridade definido pela Controladoria-Geral da União, está comprometida com algumas 

atividades existentes no referido programa. 

Umas das missões da SGP perante ao Programa de Integridade é promover a prevenção, 

detecção, punição e remediação de eventos que confrontem ou ameacem os princípios éticos na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, por meio de instrumentos 

próprios estabelecidos pela Unilab ou pela CGU. 

Na sequência será vista a projeção da SGP para 2020 quanto ao Programa de Integridade, 

aprovado pela Portaria Reitoria nº 131, de 28 de março de 2019. 

4.4.1. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Com a criação da Comissão de Acumulação de Cargos, Empregos e Salários (CACES) 

pela Portaria Reitoria nº 409, de 7 de outubro de 2019, a expectativa é estabelecer um fluxo 

sistemático da SGP com a CACES a fim de avançar no controle e acompanhamento de situações 

que possam ocasionar prejuízo a diversos assuntos em matéria de pessoal, previstos na legislação, 

nos quais pode-se citar: 

I. acumulação de cargos, empregos e salários ou proventos; 

II. compatibilidade de horários entre vínculos; 

III. participação, na condição de gerente ou administrador, em sociedade privada, personificada 

ou não e o exercício de comércio; e 

IV. cumprimento do regime de Dedicação Exclusiva. 

 

Metas 

(a) Estabelecer normativa interna que discipline o funcionamento da Comissão de 

Acumulação de Cargos, Empregos e Salários, bem como oriente os servidores acerca 

do assunto. 

(b) Sensibilizar os servidores a realizar consultas à CACES a fim de orientá-los acerca 

de eventuais situações que firam os dispositivos legais vigentes, por meio de canais 

de comunicação interna.  

4.4.2. CONFLITO DE INTERESSES 

Objetivos e expectativas 

Em consonância com a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, e a Portaria Interministerial 

nº 333, de 19 de setembro de 2013, foi estabelecido um fluxo para consulta sobre a existência de 

conflito de interesses e o pedido de autorização para o exercício de atividade privada por servidor 

da Unilab em 2019. 

Em 2020, espera-se aprimorar mais o instrumento de que trata a legislação acima para 

que haja maior sensibilização aos servidores para utilizarem a ferramenta disponível para consulta 

e autorização, tendo em vista que no exercício anterior houve apenas uma consulta. 

Metas 

(a) Estabelecer uma instrução normativa ao invés de um tutorial; e 

(b) Sensibilizar os servidores a realizar consultas através do sistema SeCI, da CGU, por 

meio de canais de comunicação interna.  

4.4.3. NEPOTISMO 

Objetivos e expectativas 

Regulamentada pelo Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, a vedação do nepotismo na 

administração pública federal nos casos de nomeação e designação de servidores para cargos de 
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direção ou função gratificada na Unilab têm sido controlada por meio da Instrução de Serviço 

SGP nº 4, de 2 de setembro de 2019. Neste caso, todos os servidores indicados para assumir CD 

ou FG devem preencher um formulário declarando haver ou não haver familiar ocupante de CD 

ou FG. Neste momento é que a SGP toma conhecimento e providências, conforme o caso, 

preventivamente numa eventual situação de nepotismo. 

A expectativa para 2020 é aprimorar a ferramenta de controle, inclusive conscientizando 

a comunidade acerca do assunto por meio de canais de comunicação interna. 

Metas 

(a) Atualizar a instrução de serviço existente no intuito de aprimorar as ferramentas de 

controle; e 

(b) Sensibilizar os servidores acerca do assunto por meio de canais de comunicação 

interna.  

5.  AÇÕES E EXPECTATIVAS DA SGO A NÍVEL GERENCIAL E 

OPERACIONAL PARA 2020 

5.1.1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Os resultados esperados em 2020 e 2021 pela Divisão de Administração de Pessoal 

constam no ANEXO I. 

5.1.2. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

Os resultados esperados em 2020 e 2021 pela Divisão de Administração de Pessoal 

constam no ANEXO II. 

5.1.3. DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR 

Os resultados esperados em 2020 e 2021 pela Divisão de Administração de Pessoal 

constam no ANEXO III. 

5.1.4. ASSESSORIA TÉCNICA DE PESSOAL 

Os resultados esperados em 2020 e 2021 pela Divisão de Administração de Pessoal 

constam no ANEXO IV. 

 

6. FORTALECIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

6.1. HISTÓRICO DO ORGANOGRAMA 

A Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), após criação, teve alterações em seu 

organograma cujo impacto resultou negativamente nos fluxos internos e que dificultou a correta 

distribuição das atividades. 

A seguir será visto o organograma anterior: 
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Entre 2018 e 2019, a SGP sofreu diversas alterações tanto por extinção de funções por 

Decreto quanto por decisão da Administração Superior, ficando a estrutura dessa forma: 

Evidentemente, dada a complexidade da unidade de gestão de pessoas, as alterações na 

estrutura modificaram a distribuição de atividades e implicando na eficiência administrativa, sem 

considerar a influência na motivação da equipe. 

Outro fator a ser considerado é o reconhecimento institucional quanto à importância 

estratégica da unidade de gestão de pessoas para as organizações; na Unilab, em especial, quando 

se comparado a estruturas existentes em outras IFES (em torno de 80% delas, conforme último 

levantamento feito). 

Além disso, vem o fator estratégia institucional. A unidade de gestão de pessoas da Unilab 

não participa de nenhum colegiado de deliberação superior. O que pode comprometer as análises 

e estudos desses colegiados quando do tratamento de matérias que envolve diretamente essa 

unidade. 

Superintendência de 
Gestão de Pessoas

CD-3

Divisão de 
Administração de 

Pessoal

FG-1

Seção de 
Gerenciamneto da 

Folha de Pagamento

FG-2

Seção de Seleção e 
Admissão

FG-2

Seção de Benefícios

FG-2

Setor de Cadastro de 
Pessoal

FG-4

Divisão de 
Desenvolvimento de 

Pessoal

FG-1

Seção de Capacitação e 
Desenvolvimento

FG-2

Serviço de Avaliação e 
Desempenho da 

Carreira

FG-3

Setor de Afastamentos

FG-4

Serviço de 
Movimentação  e 

Dimensionamento de 
Pessoal

FG-3

Divisão de Saúde, 
Segurança e Qualidade 

de Vida no Trabalho

FG-1

Setor de Perícia

FG-4

Setor de Segurança do 
Trabalho

FG-4

Serviço de Saúde e 
Qualidade de Vida

FG-3

Secretaria da SGP

FG-4

Assessoria Técnica 
de Pessoal

CD-4

Seção de 

Cadastro e Arquivo de 

Pessoal 
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6.2 ORGANOGRAMA ADEQUADO 

De acordo com os conceitos de descentralização trazidos pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 

de fevereiro de 1967 e Constituição Federal de 1988, quanto aos princípios constitucionais, em 

especial ao da eficiência da Administração Pública, além das definições trazidas pelo Manual de 

Estruturas Organizacionais do Governo Federal, a estrutura considerada para unidade de gestão 

da pessoas para a Unilab está demonstrada a seguir: 

 

6.3. NÍVEIS DE PLANEJAMENTO 

A projeção de organograma da unidade de gestão de pessoas da Unilab, considerada adequada 

leva em consideração o prisma da descentralização e eficiência da Administração Pública Federal, 

sob os seguintes níveis de planejamento: 

Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas

CD-2

Coordenação de 
Administração de 

Pessoal

CD-4

Seção de 
Gerenciamneto da 

Folha de Pagamento

FG-2

Seção de Seleção e 
Admissão

FG-2

Seção de Benefícios

FG-2

Coordenação de 
Desenvolvimento de 

Pessoal

CD-4

Seção de Capacitação 
e Desenvolvimento

FG-2

Seção de Avaliação e 
Desempenho da 

Carreira

FG-2

Coordenação de 
Atenção à Saúde do 

Servidor

CD-4

Seçao de Segurança 
do Trabalho

FG-2

Seção de Saúde e 
Qualidade de Vida

FG-2

Coodenação de 
Dimensionamento de 

Pessoal

CD-4

Seção de 
Movimentação de 

Pessoal

FG-2

Assessoria Técnica de 
Pessoal

FG-1
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 6.4. QUADRO FUNCIONAL ATUAL 

Considera-se que a força de trabalho da SGP é insuficiente para execução de atividades 

planejadas e desenvolvimento de novas ações, bem como gera sobrecarga funcional, como 

destacado no resumo do planejamento de 2019, especialmente nas atividades de atenção à saúde 

do servidor e desenvolvimento de pessoal. 

CARGO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 11  

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2  

ENFERMEIRO 1  

PSICÓGOLO 2  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1  

Planejamento 
Operacional

Planejamento 
Tático

Planejamento 
Estratégico

Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas

Coordenação de 
Adminsitração de 

Pessoal

Seção de 
Gerenciametno da 

Folha de Pagamento

Seão de Cadastro e 
Arquivo de Pessoal

Seção de Benefícios 

Coordenação de 
Desenvolvimento de 

Pessoal

Seção de Capacitação 
e Desenvolvimento

Seção de Avaliação e 
Desempenho da 

Carreira

Coordenação de 
Atenção à Saúde do 

Servidor

Seçao de Segurança 
do Trabalho

Seção de Saúde e 
Qualidade de Vida

Cordenação de 
Dimensionamento de 

Pessoal

Seção de 
Movimentação de 

Pessoal
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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

1  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

1  

TÉCNICO EM ARQUIVO 1  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1  

SECRETÁRIO-EXECUTIVO 1  

TOTAL 22  

 

6.5. QUADRO FUNCIONAL ADEQUADO 

Pelo exposto no item anterior, a partir do planejamento interno, considera-se a 

composição mínima de pessoal para pleno funcionamento das atividades planejadas em 2020. 

CARGO QUANTIDADE 

ATUAL 

QUANTIDADE 

ADEQUADA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 11 14 

ADMINISTRADOR 0 1 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2 3 (Cargo extinto ou 

com proibição de 

provimento) 

ENFERMEIRO 1 1 

PSICÓLOGO 2 2 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 1 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

1 2 

MÉDICO DO TRABALHO 0 1 

ESTATÍSTICO 0 1 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

1 1 

TÉCNICO EM ARQUIVO 1 1 (Cargo extinto ou 

com proibição de 

provimento) 

ARQUIVISTA 0 1 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1 1 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO 1 1 (Cargo extinto ou 

com proibição de 

provimento) 

TOTAL 22 31 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

A expectativa é que com o planejamento de 2020 totalmente concluído, este siga como 

referência para nova edição do Plano de Desenvolvimento e Valorização do Servidor, que será 

apresentado no Conselho Universitário da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira.  

Por este motivo, é importante a análise criteriosa dos procedimentos preparatórios para 

construção do nosso planejamento. Além disso, mais importante ainda é o empenho de cada um 

de nós para que tudo o que será proposto seja um sucesso.  

Contamos com o apoio de cada uma e cada um nesse processo.   

  

Os desafios são muitos, mas nossa coragem de vencê-los é e continuará sendo maior.  

Sigamos sempre de cabeça erguida, pois juntos, nada poderá nos derrubar.  

Antonio Adriano Semião Nascimento  
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1. RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2019 

 

3.1.  DAS POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

 

3.2.  DAS AÇÕES DE NÍVEL GERENCIAL E OPERACIONAL 

 

3.2.1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Tipo de Processo – NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: Todos os servidores; 

• Apontada a ausência de padrão nos processos e na instrução, necessidade de 

normatização interna; 

• Fluxo do processo estreito com a Reitoria e com a Seção de Gerenciamento da 

Folha de Pagamento 

Objetivos e metas 

• Pretende-se que os processos venham devidamente instruídos, conforme 

normatização interna, evitando excesso de tramitação dos processos. 

Resultados alcançados 

• INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SGP Nº 4, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019  

• PORTARIA REITORIA Nº 33, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

• Implantação dos Termos de Posse e de Exercício via SEI 

 

Tipo de Processo – DESIGNAÇÃO/DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: Todos os servidores; 

• Apontada a ausência de padrão nos processos e na instrução, necessidade de 

normatização interna; 

• Fluxo do processo estreito com a Reitoria e com a Seção de Gerenciamento da 

Folha de Pagamento 

Objetivos e metas 

• Pretende-se que os processos venham devidamente instruídos, conforme 

normatização interna, evitando excesso de tramitação dos processos. 

Resultados alcançados 

• INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SGP Nº 4, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019  

• PORTARIA REITORIA Nº 33, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 
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Tipo de Processo – DESIGNAÇÃO/DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE 

COORDENADOR(A) DE CURSO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: Todos os servidores; 

• Apontada a ausência de padrão nos processos e na instrução, necessidade de 

normatização interna; 

• Fluxo do processo estreito com os Intitutos e com a Seção de Gerenciamento da 

Folha de Pagamento 

Objetivos e metas 

• Pretende-se que os processos venham devidamente instruídos, conforme 

normatização interna, evitando excesso de tramitação dos processos. 

• Pretende-se que seja estabelecido controle para períodos de mandatos. 

Resultados alcançados 

• INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SGP Nº 4, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019  

• PORTARIA REITORIA Nº 33, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

Tipo de Processo – RECONDUÇÃO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI, não possui formulário próprio nem base de 

conhecimento; 

• Público Alvo: servidor estável, inabilitado em estágio probatório em outro órgão; 

• Não foi realizado planejamento sobre a matéria em 2019. 

 

Tipo de Processo – AJUDA DE CUSTO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: servidor público que no interesse da administração passar a ter 

exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente; 

• Não foi realizado planejamento sobre a matéria em 2019. 

 

Tipo de Processo – AUXÍLIO MORADIA 

Planejamento realizado  

• Processo sofreu atualizações em termos de solicitação e comprovação pera o 

Sigepe; 

• Não foi realizado planejamento sobre a matéria em 2019. 

 

Tipo de Processo – ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e NÃO possui base de conhecimento; 
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• Público Alvo: apenas TAES (que não estejam sujeitos a duração de trabalho 

estabelecidas em leis especiais); 

• Processo transcorre, em regra, sem problemas 

• Necessária averiguação sobre a necessidade de inserção de Nota Técnica nos 

processos. 

 

Tipo de Processo – MUDANÇA DE EXERCÍCIO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e NÃO possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: Todos os servidores; 

• Processo transcorre, em regra, sem problemas 

• Possibilidade de mudanças de exercício ocorrerem e não serem informadas à 

SGP. 

Objetivos e metas 

• Pretende-se que todas as mudanças de exercícios sejam informadas à SGP para 

que sejam operacionalizadas nos sistemas antes que os servidores de fato mudem 

de unidade. 

 

Tipo de Processo – CRIAÇÃO/EXTINÇÃO/ALTERAÇÃO DE 

NOMENCLATURA DE UNIDADES 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: UORGS; 

• Apontada a ausência de padrão nos processos e na instrução, necessidade de 

normatização interna; 

• Fluxo do processo estreito com a Reitoria. 

Objetivos e metas 

• Criação de normatização interna; 

• Dividir responsabilidade técnica de análise com a Pró-Reitoria de Planejamento; 

• Pretende-se que os processos venham devidamente instruídos. 

 

Tipo de Processo – AFASTAMENTO P/ ACOMPANHAR CÔNJUGE 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: servidor(a) cujo cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado; 

 

Objetivos e metas 

• Criação de normatização interna e mapeamento de fluxo processual; 

 

Tipo de Processo – AFASTAMENTO P/ CURSO DE FORMAÇÃO 

Planejamento realizado  
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• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: servidor(a) cujo cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado; 

 

Objetivos e metas 

• Criação de normatização interna e mapeamento de fluxo processual; 

 

Tipo de Processo – CESSÃO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: todos os servidores; 

Objetivos e metas 

• Criação de normatização interna e mapeamento de fluxo processual; 

• Necessidade de capacitação interna da equipe 

 

Tipo de Processo – RE QUISIÇÃO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: todos os servidores; 

Objetivos e metas 

• Criação de normatização interna e mapeamento de fluxo processual; 

• Necessidade de capacitação interna da equipe 

 

Tipo de Processo – COLABORAÇÃO TÉCNICA 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: todos os servidores; 

Objetivos e metas 

• Criação de normatização interna e mapeamento de fluxo processual; 

• Necessidade de capacitação interna da equipe 

 

Tipo de Processo – VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: todos os servidores; 

• Processos são abertos com documentação incompleta e, por vezes, de forma 

intempestiva; 

• A depender a data de solicitação e do calendário da folha de pagamento, pode 

gerar reposições ao erário 
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Objetivos e metas 

• Buscar formas de instruir os servidores sobre o processo para que estes venham 

corretamente instruídos e com tempo viável para realização de todas as etapas do 

processo. 

 

Tipo de Processo – EXONERAÇÃO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: todos os servidores; 

• Processos são abertos com documentação incompleta e, por vezes, de forma 

intempestiva; 

• A depender a data de solicitação e do calendário da folha de pagamento, pode 

gerar reposições ao erário 

Objetivos e metas 

• Buscar formas de instruir os servidores sobre o processo para que estes venham 

corretamente instruídos e com tempo viável para realização de todas as etapas do 

processo. 

 

Tipo de Processo – VACÂNCIA POR FALECIMENTO 

Planejamento realizado  

• Processo consta no SEI e não possui base de conhecimento; 

• Público Alvo: todos os servidores; 

 

Tipo de Ação – ENTREGA DAS DECLARAÇÕES ANUAIS DE IMPOSTO DE 

RENDA 

Planejamento realizado  

• Periodicidade: Anual; 

• Público Alvo: Todos os servidores; 

Objetivos e metas 

• Pretende-se que os todos os servidores encaminhem suas autorizações ou 

declarações dentro do prazo. 

Resultados alcançados 

• Maior divulgação das Ações; 

• Maior engajamento dos servidores; 

• Recebimento das autorizações, em sua maioria, pelo Sigepe. 

 

3.2.1.4. SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

Processos de Reposição ao erário- Wendel 

Planejamento realizado  
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O processo envolve os servidores e que perceberam remuneração indevida. 

No fluxo processual envolve essencialmente a SEPAG, Divisão de Administração de 

Pessoal, Assessoria de Legislação e Normas, Superintendência de Gestão de Pessoas e o servidor 

interessado.  

Em 2019 foi planejado concluir todos os processos físicos de reposição ao erário referente 

aos anos anteriores; desenvolver ferramentas que mitigassem a demora para ressarcimento ao 

erário e necessidade de definir uma ferramenta de notificação mais efetiva. 

Objetivos e metas 

Minimizar ao máximo o número de processos de reposição; demora para ressarcimento 

ao erário e necessidade de definir uma ferramenta de notificação mais efetiva. 

Conclusão de todos os processos pendentes, inclusive com registro de reposição em folha 

no SIAPE, quando couber; Desenvolvimento de ferramenta para envio de notificações e controle 

de prazos; Engajamento das demais unidades a fim de reduzir a geração de processos de 

Reposição ao Erário. 

Digitalização dos processos físicos para encaminhamento; Contato com outras IFEs 

acerca de ferramentas para otimização de notificação e controle de prazos; Sensibilização das 

demais unidades na reunião de Planejamento 2020. 

Resultados alcançados 

Os objetivos de 2019 foram parcialmente alcançados. Os processos de reposição ao erário 

foram digitalizados pela Unidade e inseridos no Sistema Eletrônico de Informações – SEI para o 

devido prosseguimento por via eletrônica. Os processos estão em curso. 

Cabe ressaltar que em 2019 foram concluídos 18 (dezoito) processos, em um total de 26 

(vinte e seis) processos abertos, em 2020  

Salientamos também que em 2020 o volume desse tipo processual vai aumentar 

consideravelmente, dado que será aberto processos de reposição de auxílio-saúde e por licença de 

tratamento de saúde sendo estimado em 200 (duzentos) processos a serem abertos. 

Ressaltamos ainda que a Coordenação-Geral de Auditoria Interna da Folha, por meio do 

Comunica 562483, solicitou o envio de planilha com informações sobre os processos de reposição 

dos últimos 5 anos, sendo necessário o desarquivamento dos processos físicos existentes. 

 

Processos de Exercícios Anteriores -  Wendel 

Planejamento realizado  

Em 2019 foi constatada a necessidade de adequação de fluxo processual, abrangendo a 

Seção de Gerenciamento da Folha de Pagamento, a Divisão de Administração de Pessoal e a 

Assessoria Técnica de Pessoal. Alinhamento junto à SCAP com relação aos servidores com 

contratos temporários. 

Objetivos e metas 

Adequação de fluxo processual e alinhamento com relação aos contratos CDT. 

Resultados alcançados 

Fluxo processual ajustado junto à ATP e DAP. Ressaltamos que os processos de 

exercícios anteriores referentes ao ano de 2019 totalizaram 19 (dezenove) processos concluídos. 

Já no ano de 2020, até agosto de 2020, foram 67 (sessenta e sete) processos concluídos em um 

total de 100 (cem) processos abertos. Os demais processos seguem em tramitação. 
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Solicitação de Ficha Financeira e Comprovante de Rendimentos-Wendel 

Planejamento realizado  

Não houve. 

Objetivos e metas 

Todas as solicitações realizadas via sei; apenas emitidas quando não for possível que o 

servidor busque por meios próprios; emissão de comprovante de rendimentos sem CPF do 

emissor. 

Resultados alcançados 

Incentivar todos os servidores a usarem o sigepe mobile e sigepe gestor; implantação do 

módulo de peticionamento eletrônico; orientação dos servidores sempre que possível; buscar 

ferramenta para retirada do CPF. 

 

Ações realizadas pela SEPAG-  

 

Ajuste em virtude de dispensa/designação de Função- Wendel migrando para Paulo 

Planejamento realizado 

Não houve.  

Objetivos e metas 

 Realizar os ajustes com entendimento uniformes no pagamento de férias quando da saída 

do servidor de determinada função ou cargo de direção. O entendimento foi unificado por meio 

de nota informativa SEI nº 3911/2020/ME. 

Resultados alcançados 

Aperfeiçoamento de ferramentas de cálculo, tornando o processo mais rápido e preciso. 

 

Ajuste Financeiro por alteração de carga horária - Wendel 

Planejamento realizado 

Não houve. 

Objetivos e metas 

Os procedimentos de ajuste financeiro ocorrem dentro da normalidade, com 

desenvolvimento de ferramentas para cálculo. 

Resultados alcançados 

Procedimentos de ajustes financeiros efetuados normalmente e inseridos no SIAPE. 

 

Ajustes financeiros de Aditivo/Prorrogação/Término de contrato- Wendel 

Planejamento realizado 
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Realizar os ajustes financeiros quando do término, aditivo, ou término contratual do 

servidor dentro do período de folha. 

Rever situações de acúmulo de férias de Professores contratados (substitutos e visitantes), 

pois quando os contratos desses respectivos servidores findam, o ônus para a Universidade é 

maior ocasionado por esse acúmulo de férias durante o período contratual. 

Objetivos e metas 

Realizar os ajustes contratuais dentro do período da folha, sendo a Seção informada com 

antecedência sobre o término dos contratos para que sejam calculados os valores indenizatórios 

em tempo hábil para inserção em folha de pagamento. 

Resultados alcançados 

Alinhamento junto a Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal para que seja informado 

quando dos términos contratuais que ensejarem indenizações.  

 

Ajuste Financeiro de Vacâncias- Wendel  

Planejamento realizado 

Não houve. 

Objetivos e metas 

Realizar os ajustes financeiros de vacância dentro do período da folha. 

 

Ajustes de Entrada em Exercício de servidores efetivos-Wendel 

Planejamento realizado 

Não houve. 

Objetivos e metas 

Os ajustes financeiros são realizados normalmente, sendo pago os retroativos quando 

necessário. 

Resultados alcançados 

Os servidores que entraram em exercício tiveram suas respectivas remunerações inseridas 

na folha de pagamento. 

 

Ajustes Financeiros de Férias - Wendel 

Planejamento realizado 

Não houve. 

Objetivos e metas 

Os ajustes financeiros de férias são realizados normalmente, sendo necessária 

antecedência quando o ajuste se der por interrupção de férias. 

Resultados alcançados 

Ajustes de acordo com os efeitos financeiros das férias, ressaltamos que o sistema SIAPE 

realiza a maioria dos ajustes automaticamente na folha de pagamento do servidor. 
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Alteração de Conta Salário – SEI - Paulo 

Processo aberto no SEI pelo servidor e encaminhado a essa seção, atendida demanda, 

comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno encerra-se processo na seção. 

* 2020 – 10 Processos 

 

Planejamento realizado 

Individualizar o requerimento de solicitação alteração de conta salário em conjunto com 

inclusão de conta corrente para outras operações.  

 

Objetivos e metas 

Evitar cadastrar conta que não seja salário e que as solicitações enviadas sejam de contas 

abertas em bancos conveniados. Mesmo constando no formulário divulgar a necessidade da conta 

a ser cadastrada ser salário e também divulgar os bancos conveniados, e procurar atender as 

demandas dentro da folha do mês com a divulgação do calendário da folha. 

 

Resultados alcançados 

Requerimento de solicitação de forma individualizada disponível no SEI. 

 

 

Inclusão de Conta Corrente para Outras Operações – SEI- Paulo 

 

Processo aberto no SEI pelo servidor e encaminhado a essa seção, atendida demanda, 

comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno encerra-se processo na seção. 

* 2020 – 02 PROCESSOS 

 

Planejamento realizado 

Individualizar o requerimento de inclusão de conta corrente para outras operações em 

conjunto com alteração de conta salário.  

 

Objetivos e metas 

Evitar que as solicitações enviadas sejam em conta corrente de bancos que não tem 

convênio, divulgando a lista dos bancos conveniados, e procurar atender as demandas dentro da 

folha do mês, divulgando o calendário da folha. 

 

Resultados alcançados 

Requerimento de solicitação de forma individualizada disponível no SEI. 

Programa Planejamento DAP/SGP 2020 - 2021 - ANEXO I (0179699)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 37



 

 

 

 

Pagamento por Substituição – SEI - Paulo 

Processo aberto no SEI pelo servidor e encaminhado a essa seção, atendida demanda, 

comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno encerra-se processo na seção. 

* 2020 – 225 PROCESSOS 

 

Planejamento realizado 

Melhor entendimento por parte dos interessados do ato da substituição e seu referido 

pagamento com emissão da Instrução de Serviço de Nº 3 SGP de 17/06/2019. 

 

            Objetivos e metas 

 

         Estabelecer data limite dos processos enviados a essa seção a serem analisados e 

pagos na folha mês, que será informado com o calendário da folha. Evitar erros de formalização 

dos processos bem como envio de documentos em tempo hábil (folha de frequência) com a 

divulgação da Instrução de Serviço Nº 3 SGP, com a finalidade de não comprometermos o 

atendimento das demais demandas. 

 

 

         Resultados alcançados 

         Boa parte dos servidores tem conhecimento e atendido as orientações da Instrução 

de Serviço de Nº 3 de 17/06/2019. 

 

 

 

Pagamento por Gratificação de Encargo de Curso e Concurso– GECC- Paulo 

* 2019 – 06 PROCESSOS 

* 2020 – 00 PROCESSOS 

 

Processo aberto no SEI pela unidade interessada (Institutos, PROINST, DDP) e após 

autorização da Reitoria encaminhado a essa seção. Para efetivação de pagamento fazem parte do 

do fluxo além dessa unidade, PROAD – REITORIA – COFIN. Atendida demanda, comunica por 

e-mail a unidade interessada, após inclusão em bloco interno encerra-se processo na seção. 

 

Planejamento realizado 

Abertura de processo logo após as atividades que ensejaram o pagamento por parte das 

unidades e melhor formalização dos processos (Erros de Preenchimentos, Ausências de 

informações e documentos). 

 

 

            Objetivos e metas 
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            Celeridade na abertura do processo e melhor instrução processual por parte das 

unidades, com inserção da base de conhecimento e dos formulários no SEI, bem como melhorar 

o andamento do processo com o Fluxograma estabelecido. 

         

         Resultados alcançados 

         Em relação aos processos encaminhados pela Divisão de Desenvolvimento Pessoal, tivemos 

resultado satisfatório. 

 

 

 

 

Pagamento por Gratificação de Encargo de Curso e Concurso– GECC- por 

Descentralização de Crédito.- Paulo 

 

Processo aberto no SEI pelo servidor após conhecimento da descentralização de crédito 

por parte da Instituição em que foram realizadas as atividades e encaminhado a essa Seção. Para 

efetivação de pagamento fazem parte do fluxo além dessa unidade, PROAD – REITORIA – 

COFIN. Atendida demanda, comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno 

encerra-se processo na seção 

. 

* 2019 – 02 PROCESSOS 

* 2020 – 00 PROCESSOS 

 

Planejamento realizado 

Melhor entendimento por parte dos interessados do Memorando de Nº 64/2018 de 

07/08/2018 que trata do fluxo e documentos para abertura do processo. Consulta a Central SIPEC 

em relação aos procedimentos para pagamento, em virtude de valores diferentes pagos pelas 

universidades. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Estabelecer padrão de informação ao servidor sobre Descentralização de Crédito 

realizada por parte do outro Órgão, inserção de base de conhecimento no SEI, bem como melhorar 

o andamento do processo com o Fluxograma estabelecido. 

 

         Resultados alcançados 

 Por meio de consulta a Central SIPEC tivemos orientação como proceder para efetivação 

do pagamento, em relação ao conhecimento e entendimento do Memorando não tivemos resultado 

satisfatório. 

Ações realizadas pela SEPAG-  

 

Pagamento de Auxílio Natalidade – SEI -  Paulo 
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Processo demandado pela SEBEN em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE. Após 

autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

            Resultados alcançados 

            SIM 

          

 

Pagamento de Auxilio Creche – SEI – Paulo  

Processo demandado pela SEBEN em que a SEPAG faz ajuste de pagamento e desconto 

via SIAPE. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

 

Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

 

            Resultados alcançados 

            SIM 

         

              Pagamento/Ajustes de Auxilio Saúde 

 

Processo demandado pela SEBEN em que à SEPAG faz ajuste de pagamento via SIAPE. 

Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês. 

 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

 

            Resultados alcançados 

            SIM 
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              Pagamento/Ajustes de Auxílio Transportes 

 

 

    Processo demandado pela SEBEN em que à SEPAG faz ajuste de pagamento e 

descontos via SIAPE. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

 

            Resultados alcançados 

            SIM 

 

 

Processo de Indicação de Substituto  

Planejamento realizado  

O processo envolve todos servidores que tem um cargo em Comissão que pode fazer 

indicação para Substituição Eventual ou por Período na sua ausência, conforme art 38 da Lei 

8.112. 

O fluxo processual envolve o titular do Cargo, o servidor indicado para ser substituto e a 

chefia imediata do titular do cargo. 

Em 2019 tinha a necessidade de regulamentação interna, que foi regulamentada pela Instrução de 

Serviço nº 03/2019 – SGP. 

Objetivos e metas 

Que a Instrução de Serviço seja seguida em sua totalidade; Indicação de substitutos 

eventuais para todas as CDs e FG-01. 

Resultados alcançados 

Fizemos o Cadastro de todos substitutos eventuais no Siape, por meio do comunica 

561906, para automatização dos pagamentos de substituições. 

Regulamentação pela Instrução de Serviço nº 03/2019 – SGP. 

2019-74 eventual -  75 por período 

2020 – 38 emitidas 38 portarias eventuais e 42 portarias por período de fev. até Ago/2020. 

Para 2020 -  Atualização da Instrução de Serviço; Criação de Ofício-Modelo no SEI; 

Adequação do texto das portarias de substituição. 

É um processo que demanda muito tempo, pela inclusão em 3 sistemas diferentes. 
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Processo Relatório da folha -SEI 

Planejamento realizado  

O processo é aberto pela SEPAG, que é responsável por todo o fluxo do processo. 

Relatório mensal da folha de pagamento, e informações acessórias (GFIP) 

Realizar o cadastro e o envio da GFIP. 

Objetivos e metas para 2020 

Tempo hábil para o envio do relatório, enviando em até 2 dia úteis para Proad/Dicon 

 

 

Processo de Pensão Alimentícia 

Planejamento realizado  

O processo envolve todos servidores, geralmente é aberto pelo próprio servidor Instituidor 

da Pensão, ou quando recebemos o Ofício Judicial, já fazemos essa abertura do processo e 

solicitamos toda a documentação do beneficiário e alimentado. 

Objetivos e metas 

Que a implantação da pensão alimentícia seja dentro da folha atual. 

Resultados alcançados 

Temos um total de 15 Pensões alimentícias incluídas na Unilab 

Em 2019 foram 4 ativas e 1 revisada - 5 

Em 2020 foram 4 pensões ativas e 2 revisadas até o momento – 6 até o momento 

 

 

Ações realizadas pela SEPAG-  

 

Pagamento de retroativo de Progressão por Mérito – SEI -  Regiane 

Processo demandado pela DDP em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE dos 

retroativos. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à DDP. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês, ocorrem dentro da normalidade, com 

desenvolvimento de ferramentas para cálculo. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a DDP, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

            Resultados alcançados 
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  Data limite mensal para recebimento, ajustes financeiros efetuados normalmente e 

inseridos no SIAPE. 

2020 – 84 Processos 

 

Pagamento de retroativo de Progressão por Capacitação – SEI -  Regiane 

Processo demandado pela DDP em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE dos 

retroativos. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à DDP. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês, ocorrem dentro da normalidade, com 

desenvolvimento de ferramentas para cálculo. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a DDP, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

            Resultados alcançados 

            Data limite mensal para recebimento, ajustes financeiros efetuados normalmente 

e inseridos no SIAPE. 

2020- 47 Processos 

 

Pagamento de retroativo de Progressão por Qualificação– SEI -  Regiane 

Processo demandado pela DDP em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE dos 

retroativos. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à DDP. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês, ocorrem dentro da normalidade, com 

desenvolvimento de ferramentas para cálculo. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a DDP, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

            Resultados alcançados 

Data limite mensal para recebimento, ajustes financeiros efetuados normalmente e 

inseridos no SIAPE. 

2020 – 12 Processos 

 

Pagamento de retroativo de Progressão Docente– SEI -  Regiane 

Processo demandado pela DDP em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE dos 

retroativos. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à DDP. 

Planejamento realizado 
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Atender demanda dentro da Folha Mês, ocorrem dentro da normalidade, com 

desenvolvimento de ferramentas para cálculo. 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a DDP, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

            Resultados alcançados 

            Data limite mensal para recebimento, ajustes financeiros efetuados normalmente 

e inseridos no SIAPE. 

2020- 128 Processos pagos 

 

Pagamento de retroativo de Progressão de Insalubridade – SEI -  Regiane 

Processo demandado pela DAS em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE dos 

retroativos. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à DDP. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês, ocorrem dentro da normalidade, com 

desenvolvimento de ferramentas para cálculo. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a DAS, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

            Resultados alcançados 

Data limite mensal para recebimento, ajustes financeiros efetuados normalmente e 

inseridos no SIAPE. 

2020- 3 Processos 

 

Pagamento de retroativo de Progressão de Periculosidade – SEI -  Regiane 

Processo demandado pela DAS em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE dos 

retroativos. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à DDP. 

Planejamento realizado 

Atender demanda dentro da Folha Mês, ocorrem dentro da normalidade, com 

desenvolvimento de ferramentas para cálculo. 

 

            Objetivos e metas 

 

 Melhorar ainda mais a comunicação com a DAS, para evitarmos encaminhamos de 

demandas em data limite. 

            Resultados alcançados 

            Data limite mensal para recebimento, ajustes financeiros efetuados normalmente 

e inseridos no SIAPE. 

2020 – 1 Processo  
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3.2.1.3 SEÇÃO DE BENEFÍCIOS 

• LICENÇA PATERNIDADE 
Planejamento realizado  

Solicitação de licença fora do prazo previsto. Alguns processos ultrapassam o tempo legal 

da solicitação que é de dois dias úteis do nascimento.  

Objetivos e metas 

Divulgar esse prazo legal e a possibilidade de abrir logo o processo e enviar para a Seben 

para não perder o prazo mesmo sem a certidão por dificuldades em consegui-la em fins de semana 

e feriados. Certidão poderá ser anexada posteriormente. 

Resultados alcançados 

Nenhum resultado alcançado, até porque não foi feita uma divulgação específica para 

isso. 

• LICENÇA ADOTANTE 
Planejamento realizado  

Nenhum planejamento até porque nunca surgiu um processo dessa natureza. 

Objetivos e metas 

Sem objetivos e metas para melhorar processo que nunca houve. Criar formulário e base 

de conhecimento. 

Resultados alcançados 

Sem resultados. 

• LICENÇA GESTANTE 

Planejamento realizado  

Lembrar de cadastrar prorrogação dessa licença. 

Objetivos e metas 

Zerar o atraso no cadastro da prorrogação da licença gestante. 

Resultados alcançados 

Adoção de uma planilha com todos os dados relativos à licença gestante que é vista 

mensalmente para saber se há alguém para prorrogar a licença. 

• AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE 

Planejamento realizado 

 O principal problema do auxílio pré-escolar é a falta de conhecimento dos servidores em 

relação a esse benefício. Aperfeiçoamento do formulário no SEI. 

Objetivos e metas 

Tornar o auxílio mais conhecido através de campanhas. 

Resultados alcançados 

Nenhum. Não foram feitas campanhas nem divulgação do auxílio. 

• AUXÍLIO NATALIDADE 
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Planejamento realizado 

O principal problema do auxílio natalidade é a falta de conhecimento dos servidores em 

relação a esse benefício. 

Objetivos e metas 

Tornar o auxílio mais conhecido através de campanhas. 

Resultados alcançados 

Nenhum. Não foram feitas campanhas nem divulgação do auxílio. 

• CADASTRO DE DEPENDENTE 

Planejamento realizado  

Principal problema é não saberem da necessidade de cadastrar um dependente e os tipos 

de benefício que isso pode gerar. 

Objetivos e metas 

Tornar esse cadastro uma prática mais usual e natural pelos servidores. 

Resultados alcançados 

Nenhum. Não foram feitas campanhas ou informes de tal necessidade. 

• AUXÍLIO SAÚDE 

Planejamento realizado  

 Esse benefício pode gerar alguns problemas que podem findar em processos de reposição 

ao erário que devem ser evitados ao máximo. Podemos citar: 

1. Servidor pede para excluir plano, nós excluímos, mas nós não excluímos os 

dependentes do plano. Quando esse servidor vir solicitar novo plano, se por 

exemplo nesse novo não houver dependentes e você cadastrar, vai pagar pelo 

servidor e todos os dependentes que estavam cadastrados no plano original. 

2. Servidor exclui dependente(s) do seu plano de saúde, e não nos comunica 

continuando a receber por ele(s). 

3. Falta de informação para os servidores de uma forma geral sobre o benefício. 

Objetivos e metas 

Sanar os problemas causados internamente por falta nossa descadastrando os dependentes 

para fins de per capita saúde quando o titular excluir o plano, e informar de maneira mais efetiva 

a todos os servidores de suas obrigações atreladas aos seus direitos. 

Resultados alcançados 

Problemas internos sanados após observação dos problemas e conversa com a equipe. 

Entretanto, não foram feitas campanhas ou informes para tal. 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

Planejamento realizado  

Cadastros que talvez não correspondam a realidade 

Objetivos e metas 

Tornar cada vez mais fidedigno o cadastro de endereços dos servidores e seus respectivos 

meios de transporte utilizados para deslocamento até suas unidades de trabalho. 
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Resultados alcançados 

Nenhum. Não foi feito recadastramento em 2019. Agora será de 2 em 2 anos a partir de 

2020. 

• FÉRIAS – INTERRUPÇÃO 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. Há problemas de banalização das solicitações e 

solicitações mal justificadas. 

Objetivos e metas 

Não houve planejamento. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• FÉRIAS – CANCELAMENTO 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. Mas há perícias feitas com atraso e processo fica 

parado na Seben esperando exercício de férias acabar para lançar parcela histórica. 

Objetivos e metas 

Não houve planejamento. 

Resultados alcançados 

Nenhum 

• FÉRIAS – INCLUSÃO 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. Apenas implantação do WebFérias. 

Objetivos e metas 

Não houve planejamento. Problema de alta demanda, WebFérias sanou. 

Resultados alcançados 

Implantação do WebFérias. 

• FÉRIAS – ALTERAÇÃO 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. Apenas implantação do WebFérias. 

Objetivos e metas 

Não houve planejamento. Problema de alta demanda, WebFérias sanou. 

Resultados alcançados 

Implantação do WebFérias. 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

Planejamento realizado  
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Não houve planejamento específico. Mas existe uma alta demanda desse processo devido 

a reforma da previdência as pessoas se apressaram para averbar seus tempos de serviço anteriores 

à Unilab. Problemas operacionais com as certidões. Necessidade de capacitação dos servidores. 

Objetivos e metas 

Processar essa demanda de forma mais célere. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• APOSENTADORIA  

Planejamento realizado 

 Não houve planejamento específico. Mas há desconhecimento do direito e prazos/ 

necessidade de capacitação dos servidores/ atualização de legislação muito rápida (reforma da 

previdência)/ demora para atualização dos parâmetros do SIAPE. 

Objetivos e metas 

Estudar sobre os procedimentos de aposentadoria e operacionalização no Siape. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• ABONO DE PERMANÊNCIA  

Planejamento realizado 

Não houve planejamento específico. Mas há desconhecimento do direito e prazos/ 

necessidade de capacitação dos servidores/ demora para atualização dos parâmetros do SIAPE. 

Objetivos e metas 

Estudar sobre os procedimentos de aposentadoria e operacionalização no Siape. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR (PENSÃO CIVIL)  

Planejamento realizado 

Módulo de peticionamento eletrônico do Sei ainda não implantado/ necessidade de 

treinamento dos servidores/ e apoio jurídico. 

Objetivos e metas 

Estudar sobre os procedimentos de pensão civil e operacionalização no Siape.  

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• AUXÍLIO FUNERAL 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. 

Objetivos e metas 
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Parametrizar solicitação e aprimorar atendimento. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• CONCESSÃO DE AUSÊNCIA  

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. Mas há um desconhecimento do nome do processo 

/ e muitos não informam suas ausências.  

Objetivos e metas 

Divulgar processo e a necessidade de formalizar essas ausências. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. 

Objetivos e metas 

Não houve processos desse tipo. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. 

Objetivos e metas 

Não houve processos desse tipo. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR 

Planejamento realizado  

Não houve planejamento específico. 

Objetivos e metas 

Não houve processos desse tipo. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 

Planejamento realizado  
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Não houve planejamento específico. 

Objetivos e metas 

Parametrizar processo para não haver dúvidas quando surgir um processo desse tipo que 

é mais raro. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

• ENTREGA DOS COMPROVANTES DO RESSARCIMENTO SAÚDE 

SUPLEMENTAR 

Planejamento realizado  

Anualmente em abril de acordo com a legislação devem ser entregues os comprovantes 

de pagamento do plano de saúde relativas ao ano anterior. Há problemas quanto a ausência de 

entrega dos comprovantes no prazo definido para envio; e falta de comunicação de servidores 

quando à atualização dos planos de saúde e alteração de dependentes. 

Objetivos e metas 

Deixar claro aos servidores a necessidade de comunicar a alteração do número de 

dependentes. Qualquer alteração no plano deve ser comunicada à Seben para que não seja pago a 

menos ou a mais gerando reposição ao erário no futuro. 

Resultados alcançados 

Nenhuma campanha foi implementada. Somente comunicados pontuais por e-mail. 

• RECADASTRAMENTO AUX. TRANSPORTE 

Planejamento realizado  

Não realizado em 2019 pois legislação alterou a necessidade anual desse recadastramento 

para apenas a cada dois anos a partir de 2020. 

Objetivos e metas 

Realizar o recadastramento somente em 2020. 

Resultados alcançados 

Nenhum. 

3.2.1.2 SEÇÃO DE CADASTRO E ARQUIVO DE PESSOAL 

 

CONTRATAÇÃO/RESCISÃO DE TEMPORÁRIOS 

Planejamento realizado  

Tomando como base a legislação dada pela Lei 8745/93 e demais que regulamentam as 

contratações para professores temporários, dando suporte às ações, bem como a elaboração de 

normativos que comporte no todo as nuances dos fluxos processuais, padronizando-os; Na 

tentativa de que se minimize salários pagos indevidamente em virtude de rescisões fora do tempo 

de folha; do controle de contratos ineficaz; da falta de alinhamento com institutos referente a 

reuniões para se evitar realização das contratações próximas ao tempo de retorno do efetivo 

licenciado, além das rescisões de contratos sem aviso pelo instituto e de retorno de titular sem 

aviso, alguns parâmetros foram elencados para que algum resultado substancial fosse alcançado.  
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Objetivos e metas 

● Alinhamento de fluxo com a SEPAG para eliminar quantidade de rendimentos 

pagos indevidamente;  

● Otimizar o controle de vigência dos contratos; 

● Ajustar procedimentos junto aos institutos; 

● Manter o controle através de planilhas compartilhadas. 

 

Resultados alcançados 

● Em virtude do alinhamento com a SEPAG obteve uma redução de salários pagos 

indevidamente em virtude de rescisões fora do tempo de folha. 

 

CONCURSO/SELEÇÃO PARA CARGOS NO MAGISTÉRIO SUPERIOR – 

EFETIVOS/TEMPORÁRIOS 

Planejamento realizado  

Reunião com os institutos no sentido de coibir chamadas além das vagas disponíveis 

ofertadas no edital, quantidade de editais para setores similares, nem tampouco em relação às 

notas auferidas para execução da homologação no caso de concursos; Seleções abertas em 

período. 

Objetivos e metas 

● Ato normativo interno que regulamente a distribuição de vagas, evitando em parte 

as ações judiciais; 

● Explicitação de fórmulas utilizadas para cálculo das notas, nas fases dos 

concursos para melhor transparência e entendimento. 

Resultados alcançados 

Não há. 

 

REDISTRIBUIÇÃO (entrada e saída de servidores) 

Planejamento realizado  

O fluxo de redistribuição foi ajustado, mas ainda em finalização, e a SCAP ficou com as 

situações operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, AFD, tornando as ações 

mais coerentes com a Seção. 

Objetivos e metas 

● Ajustes nos fluxos de redistribuição; 

● Alinhamento com a SEPAG e SEBEN; 

● Contato com as IFs para encaminhamento e recepção de servidores; 

● Comunicado com os servidores por canais disponíveis. 

 

Resultados alcançados 

● Ajustes parciais quanto aos fluxos de redistribuição; 

● Os alinhamentos com as Seções: SEPAG e SEBEN, ficaram mais céleres, 

tornando os ajustes mais eficazes; 

● Pleno contato com as IFs, ficando restrito a casos de impedimentos; 

● O comunicado com os servidores tornou-se mais fluido.  
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AÇÕES JUDICIAIS 

Planejamento realizado  

As ações judiciais, ao longo dos anos, tiveram um aumento substancial, principalmente 

no ano de 2019, e como temas e os detalhes das ações são inúmeras, o que as prolongam por 

período proporcional a complexidade, desta forma nenhuma discussão sobre as alocações por 

tipologia foi ofertada. Centralizando-as na SCAP tanto o cadastro quanto a execução delas, sejam 

elas a nível de interesses particulares ou de interesses coletivos. 

 

Objetivos e metas 

● Descentralização por tipo/assunto, distribuídas pelas unidades das SGP, em 

virtude de Processos com diversos assuntos tratados pela SCAP; 

● Ajustar com os diversos interessados os processos que são encaminhados a SCAP 

de forma incompleta para abertura processual no sistema SIGEPE-AJ-ME/SI-

MEC; 

● Criação e aprimoramento de fluxo entre as unidades interessadas/responsáveis; 

● Melhor acompanhamento das ações por planilha compartilhada com os diversos 

interessados; 

● Celeridade no cadastramento e execução das ações.  

 

Resultados alcançados 

● Melhoria no acompanhamento por planilha; 

● Celeridade no cadastramento/execução mais eficazes. 

 

CADASTRO DE EFETIVOS 

Planejamento realizado  

O fluxo de processos de efetivos foi reajustado, mas ainda em definição/finalização, 

ficando a SCAP com as situações operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, 

AFD e E-PESSOAL/TCU tornando as ações mais coerentes com a Seção. 

 

Objetivos e metas 

● Acompanhamento quantos aos processos de concursos de efetivos; 

● Publicações de Editais Concursos/Homologações mais eficientes; 

● Cadastramento mais célere de novos servidores nos diversos sistemas cumprindo 

a produção AFD/E-PESSOAL; 

● Elaboração/controle de Termos de Posse e Exercício. 

 

Resultados alcançados 

● Todos os itens foram cumpridos. 

 

CADASTRO DE TEMPORÁRIOS 

Planejamento realizado  
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O fluxo de processos de temporários foi reajustado, mas ainda em definição/finalização, 

ficando a SCAP com as situações operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, 

AFD e E-PESSOAL/TCU tornando as ações mais coerentes com a Seção. 

Objetivos e metas 

● Acompanhamento quantos aos processos de concursos de temporários; 

● Reestruturar planilhas para um melhor acompanhamento dos contratos; 

● Readequar os contratos tornando-os mais claros e adequados às legislações; 

● Publicações de Editais Seleção/Homologações mais eficientes; 

● Cadastramento mais célere de novos servidores nos diversos sistemas cumprindo 

a produção AFD/E-PESSOAL. 

Resultados alcançados 

● Acompanhamento quantos aos processos de seleção de temporários; 

● Publicações de Editais Seleção/Homologações mais eficientes; 

● Cadastramento mais célere de novos servidores nos diversos sistemas cumprindo 

a produção AFD/E-PESSOAL. 

 

CADASTRO AFD 

 

Planejamento realizado  

O Assentamento Funcional Digital passou a fazer parte da estrutura de fluxo das IFs , 

como obrigatoriedade através da PORTARIA Nº 9, DE 1º DE AGOSTO DE 2018, e conforme 

esta, e concomitante às atividades da SCAP com relação ao cadastramento de servidores e por 

necessidade de ajustes a fiscalização da CGU/TCU exigiu desde 2018 os ajustes necessários para 

tornar mais rápidos o cadastramento para cumprimento das demandas fiscalizatórias. 

Objetivos e metas 

● Cadastro no AFD após a instrução processual, considerando já efetivado a 

inserção do servidor nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE; 

● Redução de encaminhamento de processos (Admissão, pensão e aposentadoria) 

a fiscalização da CGU/TCU; 

● Melhorar as respostas de validação das admissões, tendo em vista os pareceres 

do TCU inclusos no AFD. 

Resultados alcançados 

● Todos os itens foram alcançados. 

 

CADASTRO E-PESSOAL 

Planejamento realizado  

O E-pessoal passou a integrar estrutura de fluxo das admissões, com a exclusão do SISAC 

e como obrigatoriedade através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 78, DE 21 DE MARÇO DE 

2018, e conforme esta, e concomitante as atividades já executadas no âmbito das admissões,  onde 

a SCAP com relação ao cadastramento de servidores e por necessidade de ajustes a fiscalização 

da CGU/TCU passou a efetivar, com transição, em concomitância ao encerramento do SISAC, 

tornou mais rápidos o cadastramento nesta  para cumprimento das demandas fiscalizatórias. 

Objetivos e metas 
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● Cadastro no E-pessoal após a instrução do processo de admissão, considerando 

já efetivado a inserção do servidor nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, 

cumprindo o prazo de 60 dias corridos exigidos pelo TCU; 

● Redução de encaminhamento de processos físicos para fiscalização da 

CGU/TCU; 

● Melhorar as respostas de validação das admissões informados no próprio sistema. 

Resultados alcançados 

● Todos os itens foram alcançados. 

 

 

ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL - LEGADO 

Planejamento realizado  

Em função da Portaria normativa Nº 9 SGP/MP 01/08/2018, que institui o assentamento 

e dar recursos tecnológicos através dos sistema SIGEPE-AFD para que as instituições possam 

realizar a operação e assim se adequar junto aos órgãos de controle e governo federal, 

considerando o meio de consulta ao histórico funcional a ser utilizado pelos órgãos e entidades e 

os arquivos que o compõem serão armazenados no Repositório Central (SIGEPE-AFD), com 

observância das regras de segurança, armazenamento e preservação contidas no e-Arq Brasil. 

Tentou-se, considerando estes parâmetros, alinhar a Seção com apoio da SGP e DAP em alocar 

local específico para tratamento documental para a massa de processos produzidos até a data de 

30/06/2016. 

Objetivos e metas 

● Preparação das pastas funcionais/documentos para a digitalização por Servidor, 

compreendendo as tipologias, a exemplos de: Redistribuição, Admissionais 

(Efetivos, Temporários) e Desligamento (Rescisões, Encerramentos, 

Exonerações, Demissões)  compondo assim o dossiê do servidor.  

● Procedimentos de identificação, classificação, avaliação e demais procedimentos 

necessários para a preparação da digitalização (retirada de clipes, higienização, 

ordenação, retirada de documentos desnecessários, numeração dos dossiês e 

colocação dos termos de encerramento exigidos pela portaria que normatiza o 

AFD para a inclusão no SIGEPE-AFD; 

● Alocação de Software específico para Digitalização e conversão nos parâmetros 

exigidos pelo sistema SIGEPE-AFD; 

● Busca por colaboradores para a operacionalização do trabalho voltado ao legado; 

● Transferência dos processos da DIARP para sala de tratamento na SGP; 

● Separação dos processos para os ajustes necessários ao início dos trabalhos; 

● Buscas por processos que não foram abertos pela SGP, mas que figuram matéria 

de pessoal e se vinculam obrigatoriamente aos servidores; 

● Maquinários necessários a execução dos trabalhos. 

 

Resultados alcançados 

● Preparação parcial de pastas funcionais de processos de redistribuição até a data 

de 30/06/2016; 

● As identificações, classificações seguiam ritmo necessário a composição das 

pastas funcionais; 
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● Conseguiu-se software para aprimoramento e facilidade na digitalização e ajustar 

ao exigido, mesa digitalizadora e computadores; para aprimoramento e 

cumprimento das atividades; 

● Equipe de colaboradores completa na maior parte do ano (2019), composto por 1 

servidor, 2 terceirizados, 1 bolsista e 2 voluntárias de extensão; 

● Finalizou-se parcialmente a retirada dos processos da guarda da DIARP, ficando 

por analisar os demais que não figuram vinculação direta a Gestão de Pessoas, 

mas que estão abertos sob responsabilidades de outras unidades; 

● A organização dos processos retornados à guarda da SGP foi finalizada para 

início dos trabalhos. 

● Parceria com projeto de extensão na execução das atividades do legado 

 

 

ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL – PRODUÇÃO DIÁRIA 

Planejamento realizado  

Sob a mesma égide da Portaria normativa Nº 9 SGP/MP 01/08/2018, que institui o 

SIGEPE-AFD, tentou-se, considerando os parâmetros já elencados, alinhar a Seção para a 

produção diária, considerando a inserção de processos dos servidores para data de 01/07/2016 a 

data atual, distribuídos entre processos físicos e digitais pelo sistema SEI. Ficando a cargo desta 

Seção a responsabilidades sobre os processos admissionais e de desligamento.   

Objetivos e metas 

● Criação de normativa que regulamenta as ações da produção diária no âmbito da 

SGP; 

● Início imediato dos trabalhos desta Seção, quanto a produção diária por forças 

das necessidades dos Órgãos Fiscalizadores CGU/TCU, e Auditoria Interna; 

● Alocação de Software específico para Digitalização e conversão nos parâmetros 

exigidos pelo sistema SIGEPE-AFD; 

● Separação dos processos para os ajustes necessários ao início dos trabalhos; 

● Buscas por processos que não foram abertos pela SGP, mas que figuram matéria 

de pessoal e se vinculam obrigatoriamente aos servidores; 

● Ferramental eletrônico necessários a execução dos trabalhos. ( ???) 

● Treinamento das gerências e subunidades para execução da produção diária dos 

seus processos 

 

Resultados alcançados 

● Instrução Normativa nº 01 SGP/2020 que dispõe sobre as atividades do 

Assentamento Funcional Digital- AFD no âmbito da Superintendência de Gestão 

de Pessoas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira – UNILAB, distribuindo efetivamente as responsabilidades de cada 

unidade da SGP quanto a produção diária; ( meta alcançada em 2020) 

● Conseguiu-se software para aprimoramento e facilidade na digitalização e ajustar 

ao exigido, mesa digitalizadora e computadores; para aprimoramento e 

cumprimento das atividades da produção diária para os processos que estão em 

meio físico, os demais processos que estão em meio eletrônico, seguem na mesma 

sequência de instrução para upload no AFD; 

● Separação de processos com assuntos específicos e que se referem a somente 

admissões e desligamentos; 

● A organização dos processos retornados à guarda da SGP, que contemplam as 

admissões e desligamentos, foi finalizada parcialmente para início dos trabalhos. 
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APROVEITAMENTO (entrada e saída de servidores) 

Planejamento realizado  

O fluxo de aproveitamento foi ajustado, mas ainda em finalização, e a SCAP ficou com 

operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, AFD, tornando as ações mais 

coerentes com a Seção. 

Objetivos e metas 

● Acompanhamento/guarda de processos pelo SEI; 

● Verificação de publicações de editais; 

● Comunicado aos candidatos quanto ao aproveitamento pelos canais de 

comunicação disponíveis; 

● Comunicado com as IFs solicitantes; 

● Reunião de alinhamento com DAP e ATP para delineamento das atividades 

pertinentes a cada unidade. 

 

Resultados alcançados 

● Alinhamento parcial das atividades com a DAP e ATP; 

● Os demais foram cumpridos satisfatoriamente. 

 

EXTRAÇÃO DE DADOS – (DATA WAREHOUSE/EXTRATOR) / RELATÓRIOS 

COVID 

Planejamento realizado  

As demandas por dados nos sistemas DW e EXTRATOR/SIAPE ainda carecem de meio 

mais efetivo para a computo de solicitações, para que se possa balizar e averiguar qual o volume 

de requisições, permitindo adequação de mão de obra. 

Objetivos e metas 

● Canais para solicitações de dados: email, processos SEI, etc; 

 

Resultados alcançados 

● No momento os dados são apenas solicitados sem canais específicos; 

 

 

PUBLICAÇÕES – IMPRENSA NACIONAL 

Planejamento realizado  

Todas as demandas que carecem de publicização de atos em determinado momento no 

fluxo em que a SCAP é responsável, tais como os editais e portarias: concurso, seleção, 

homologações, cancelamentos, retificações, portarias de nomeação para cargo de efetivos, de 

retificação dentre outros ajustes que necessitam de publicações na Imprensa Nacional. 

Objetivos e metas 
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● Efetivação imediata do encaminhamento das publicações; 

● Elaboração/configurações de arquivos para encaminhamento à Imprensa 

Nacional; 

● Disponibilização ao candidato das portarias de nomeação. 

 

Resultados alcançados 

● Todos os itens alcançados. 

 

 

2. AÇÕES E EXPECTATIVAS DA SGP A NÍVEL ESTRATÉGICO PARA 

2020 

 

4.1  AÇÕES E EXPECTATIVAS DA SGO A NÍVEL GERENCIAL E 

OPERACIONAL PARA 2020 

4.1.1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Tipo de Processo - NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO 

* Processo – Designação/Destituição de FG/CD/FCC; 

   Fluxo – Definido informalmente, necessita ser mapeado e otimizado; 

 Contextualização 

Processos instruídos sem atendimento do disposto na normatização interna da Unilab, 

gerando necessidade de tramitação excessiva do processo; Dificuldade de utilização dos Sigepe 

pelos nomeados; demora no atendimento dos despachos encaminhados pela DAP; Dificuldades 

para conclusão de termos de posse e de exercício. 

Ressaltamos que, em regra, estes processos têm que ser encaminhados para Sepag para 

ajustes e pagamentos indenizatórios. 

Acreditamos que seja necessária maior divulgação acerca da documentação necessária 

para encaminhamento do processo; Necessário também mapeamento do processo e otimização 

do fluxo. 

Necessário também alinhamento quanto à necessidade de portaria de exoneração ao fim 

do mandato, bem como desenvolver método de controle dos períodos de mandato dos diretores. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os processos já venham para a Divisão completamento instruídos 

e que as demandas feitas pela DAP sejam atendidas de forma mais ágil. 

• Acreditamos serem necessárias ações de divulgação para ampliar o conhecimento 

dos nomeados, em especial; mapeamento do fluxo do processo e alinhamento 

junto à Reitoria. Previsão de alcance: Outubro/2020 
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Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

nomeações realizadas 

 

2ª  Quantidade de 

exonerações realizadas 

 

3ª  Tempo médio para 

finalização dos processos 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. 

 

 

Tipo de Processo - DESIGNAÇÃO/DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA 

* Processo – Designação/Destituição de FG/CD/FCC; 

   Fluxo – Definido informalmente, necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Processos instruídos sem atendimento do disposto na normatização interna da Unilab, 

gerando necessidade de tramitação excessiva do processo; Dificuldade de utilização dos Sigepe 

pelos nomeados; demora no atendimento dos despachos encaminhados pela DAP. 

Ressaltamos que, em regra, estes processos têm que ser encaminhados para Sepag para 

ajustes e pagamentos indenizatórios. 

Acreditamos que seja necessária maior divulgação acerca da documentação necessária 

para encaminhamento do processo; Necessário também mapeamento do processo e otimização 

do fluxo. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os processos já venham para a Divisão completamento instruídos 

e que as demandas feitas pela DAP sejam atendidas de forma mais ágil. 

• Acreditamos serem necessárias ações de divulgação para ampliar o conhecimento 

dos nomeados, em especial; mapeamento do fluxo do processo e alinhamento 

junto à Reitoria. Previsão de alcance: Outubro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 
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1ª   Quantidade de 

destituições realizadas 

 

2ª  Quantidade de 

designações realizadas 

 

3ª  Tempo médio para 

finalização dos processos 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. 

 

Tipo de Processo - DESIGNAÇÃO/DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE 

COORDENADOR(A) DE CURSO 

* Processo – Designação/Destituição de FG/CD/FCC; 

   Fluxo – Definido informalmente, necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Processos instruídos sem atendimento do disposto na normatização interna da Unilab, 

gerando necessidade de tramitação excessiva do processo; Dificuldade de utilização dos Sigepe 

pelos nomeados; demora no atendimento dos despachos encaminhados pela DAP. 

Ressaltamos que, em regra, estes processos têm que ser encaminhados para Sepag para 

ajustes e pagamentos indenizatórios. 

Acreditamos que seja necessária maior divulgação acerca da documentação necessária 

para encaminhamento do processo; necessário também mapeamento do processo e otimização do 

fluxo. 

Necessário também alinhamento quanto à necessidade de portaria de destituição ao fim 

do mandato, bem como desenvolver método de controle dos períodos de mandato dos 

coordenadores. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os processos já venham para a Divisão completamento instruídos 

e que as demandas feitas pela DAP sejam atendidas de forma mais ágil. 

• Acreditamos serem necessárias ações de divulgação para ampliar o conhecimento 

dos nomeados, em especial; mapeamento do fluxo do processo e alinhamento 

junto à Reitoria. Previsão de alcance: Outubro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 
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1ª   Quantidade de 

destituições realizadas 

 

2ª  Quantidade de 

designações realizadas 

 

3ª  Tempo médio para 

finalização dos processos 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. 

 

Tipo de Processo – AJUDA DE CUSTO 

* Processo – Ajuda de Custo; 

   Fluxo – indefinido; 

  Contextualização 

Necessidade de maior capacitação interna da equipe e esclarecimentos acerca da 

legislação, bem como mapeamento do processo e criação de normatização interna. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Servidor público que no interesse da administração passar a ter exercício em nova sede, 

com mudança de domicílio, em caráter permanente 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que haja maior fluidez na condução dos processos 

• Acreditamos serem necessárias ações de capacitação e alinhamento junto à ATP; 

mapeamento do fluxo do processo e estabelecimento de normatização interna. 

Previsão de alcance: Fevereiro/2021 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de processos 

deferidos 

 

2ª  Quantidade de processos 

indeferidos 

 

3ª  Volume monetário  

 

 

Tipo de Processo – AUXÍLIO MORADIA 

* Processo – Solicitação e comprovação efetuadas via Sigepe; 

   Fluxo – Definido, necessita ser mapeado; 
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  Contextualização 

Necessidade de maior capacitação interna da equipe e esclarecimentos acerca da 

legislação, bem como mapeamento do processo e criação de normatização interna. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

ART 3º, DA ON Nº 10, DE 24/04/2013 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os solicitantes possam efetivar suas solicitações iniciais e 

comprovações mensais via Sigepe sem maiores dúvidas 

• Mapeamento do fluxo do processo, estabelecimento de normatização interna; 

desenvolvimento de manual do sigepe para solicitação e comprovações mensais. 

Previsão de alcance: Fevereiro/2021 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de processos 

deferidos 

 

2ª  Quantidade de processos 

indeferidos 

 

3ª  Volume monetário  

 

 

Tipo de Processo – ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 

* Processo – Alteração de Jornada de Trabalho; 

   Fluxo – Definido; 

  Contextualização 

Processos transcorrem sem maiores problemas, no entanto, acreditamos ser necessário 

alinhamento quanto à necessidade de emissão de Nota Técnica ou não. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Apenas TAES (que não estejam sujeitos a duração de trabalho estabelecidas em leis 

especiais) 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 
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1ª   Quantidade de reduções 

de jornada realizadas 

 

2ª  Quantidade de reduções 

de jornada indeferidas 

 

3ª  Quantidade de reversão 

de jornada realizadas 

 

 

 

 

Tipo de Processo – MUDANÇA DE EXERCÍCIO 

* Processo – Movimentação de servidor 

   Fluxo – Definido informalmente, necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

A maior problemática com relação a esse processo são os casos em que a movimentação 

ocorre sem que haja a comunicação à DAP, desta forma, vemos a necessidade de realizar a ações 

de divulgação para que os servidores sejam conscientizados da importância da abertura desse 

processo. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os todas as movimentações de pessoal dentro da universidade 

sejam previamente informadas, através da abertura e processo adequado, para que 

os dados de todos estejam atualizados nos sistemas devidos. 

• Mapeamento do fluxo do processo. Previsão de alcance: Novembro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de alterações 

de exercício realizadas 

 

2ª  Quantidade de alterações 

de exercício por 

Macrounidade 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação através do e-mail, site da unilab e Instagram. 

 

Tipo de Processo – CRIAÇÃO/EXTINÇÃO/ALTERAÇÃO DE UNIDADES 

* Processo – Criação/Exclusão de unidades (processo duplicado no SEI) 
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   Fluxo – Definido informalmente, necessita ser mapeado e otimizado (URGENTE); 

  Contextualização 

Processo precisa de fluxo definido com urgência, que inclua análise de unidade específica 

acerca da adequação da solicitação à estrutura da Universidade, considerando a legislação interna 

da instituição, bem como o PDI. Além de adequação quanto à necessidade de aprovação do 

Consuni. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

UORGs 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que as solicitações sejam uniformizadas e que atendam a um fluxo (que 

deve ser estabelecido) rigoroso. 

• Definição do fluxo do processo, divulgação e normatização interna. 

Estabelecimento de fluxos para Alteração de Siglas de unidades e Padronização 

referente à demandas de unidades específicas do SEI. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de unidades 

criadas 

 

2ª  Quantidade de unidades 

extintas 

 

3ª  Quantidade de alterações 

de nomenclatura 

 

4º  Quantidade de 

requisições por 

Macrounidade 

 

5º  Tempo médio de 

finalização de processo 

 

 

 

Tipo de Processo – AFASTAMENTO P/ ACOMPANHAR CÔNJUGE 

* Processo – Afastamento p/ acompanhar cônjuge; 

   Fluxo – Necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Necessidade de maior capacitação interna da equipe e esclarecimentos acerca da 

legislação, bem como mapeamento do processo e criação de normatização interna. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 
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Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Mapeamento do fluxo do processo, normatização interna e criação de formulário 

específico. Previsão de alcance: Dezembro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

afastamentos deferidos 

 

2ª  Quantidade de 

afastamentos indeferidos 

 

 

 

Tipo de Processo – AFASTAMENTO P/ CURSO DE FORMAÇÃO 

* Processo – Afastamento p/ curso de formação; 

      Fluxo – Necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Necessidade de maior capacitação interna da equipe e esclarecimentos acerca da 

legislação, bem como mapeamento do processo e criação de normatização interna. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Mapeamento do fluxo do processo, normatização interna e criação de formulário 

específico. Previsão de alcance: Dezembro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

afastamentos deferidos 

 

2ª  Quantidade de 

afastamentos indeferidos 

 

 

Tipo de Processo – CESSÃO 

* Processo – Cessão de Servidor para Outro Órgão; 

   Fluxo – Necessita ser mapeado e otimizado; 
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  Contextualização 

Necessidade de maior capacitação interna da equipe (especialmente, considerando as 

mudanças recentes nos procedimentos do Siape) e esclarecimentos acerca da legislação, bem 

como mapeamento do processo e criação de normatização interna. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que haja maior fluidez na condução dos processos. 

• Acreditamos serem necessárias ações de capacitação e alinhamento junto à ATP; 

mapeamento do fluxo do processo e estabelecimento de normatização interna. 

Previsão de alcance: Fevereiro/2021 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de cessões 

deferidas 

 

2ª  Quantidade de cessões 

indeferidas 

 

 

 

Tipo de Processo - REQUISIÇÃO 

* Processo – Requisição de Servidor Interno; 

   Fluxo – Necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Necessidade de maior capacitação interna da equipe (especialmente, considerando as 

mudanças recentes nos procedimentos do Siape) e esclarecimentos acerca da legislação, bem 

como mapeamento do processo e criação de normatização interna. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que haja maior fluidez na condução dos processos. 

• Acreditamos serem necessárias ações de capacitação e alinhamento junto à ATP; 

mapeamento do fluxo do processo e estabelecimento de normatização interna. 

Previsão de alcance: Fevereiro/2021 
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Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

requisições deferidas 

 

2ª  Quantidade de 

requisições indeferidas 

 

 

Tipo de Processo – COLABORAÇÃO TÉCNICA 

* Processo – Colaboração Técnica; 

   Fluxo – Necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Processos com baixa frequência de ocorrência, no entanto, identificamos a possibilidade 

de início da situação de fato, sem que haja formalização via processo.  

Identificamos também a necessidade de acompanhamento de frequência e de retorno do 

servidor, podendo ser efetuada, preferencialmente em outra divisão. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os processos já venham para a Divisão completamento instruídos 

e através de processo específico. 

• Acreditamos serem necessárias ações de divulgação para ampliar o conhecimento 

dos servidores; mapeamento do fluxo do processo e normatização interna. 

Previsão de alcance: Dezembro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

afastamentos deferidos 

 

2ª  Quantidade de 

afastamentos indeferidos 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. 

 

Tipo de Processo – VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL 

* Processo – Vacância - posse em cargo inacumulável; 
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   Fluxo – Definido informalmente, necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Processos, muitas vezes, abertos sem a documentação completa, gerando necessidade de 

tramitação desnecessária, sendo necessária ampla divulgação para informação dos servidores. 

Pela natureza do processo, muitas vezes as solicitações são feitas de forma intempestiva, 

gerando atropelo para os trâmites administrativos. Processo com grande potencial para geração 

de reposição ao erário. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os processos já venham para a Divisão completamento instruídos 

e que sejam abertos com antecedência suficiente para que os trâmites possam ser 

realizados sem atropelos. Espera-se também que, sempre que seja viável, os 

ajustes sejam efetuados dentro da folha de pagamento corrente, evitando 

processos de reposição ao erário. 

• Acreditamos serem necessárias ações de divulgação para ampliar o conhecimento 

dos servidores; mapeamento do fluxo do processo e normatização interna. 

Previsão de alcance: Dezembro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de vacâncias 

realizadas 

 

2ª  Quantidade de vacâncias 

por Macroundiade 

 

3ª  Tempo médio para 

finalização dos processos 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. 

 

Tipo de Processo – EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO 

* Processo – Exoneração de Cargo Efetivo; 

   Fluxo – Definido informalmente, necessita ser mapeado e otimizado; 

  Contextualização 

Processos, muitas vezes, abertos sem a documentação completa, gerando necessidade de 

tramitação desnecessária, sendo necessária ampla divulgação para informação dos servidores. 
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Pela natureza do processo, muitas vezes as solicitações são feitas de forma intempestiva, 

gerando atropelo para os trâmites administrativos. Processo com grande potencial para geração 

de reposição ao erário. 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se que os processos já venham para a Divisão completamento instruídos 

e que sejam abertos com antecedência suficiente para que os trâmites possam ser 

realizados sem atropelos. Espera-se também que, sempre que seja viável, os 

ajustes sejam efetuados dentro da folha de pagamento corrente, evitando 

processos de reposição ao erário. 

• Acreditamos serem necessárias ações de divulgação para ampliar o conhecimento 

dos servidores; mapeamento do fluxo do processo e normatização interna. 

Previsão de alcance: Dezembro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

exonerações realizadas 

 

2ª  Quantidade de 

exonerações por 

Macroundiade 

 

3ª  Tempo médio para 

finalização dos processos 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. 

 

Tipo de Processo – VACÂNCIA POR FALECIMENTO 

* Processo – Falecimento de servidor (Processo em Duplicidade no SEI); 

   Fluxo – Necessita ser mapeado e otimizado; 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 
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• Mapeamento do fluxo do processo e alinhamento junto à Reitoria. Previsão de 

alcance: Dezembro/2020 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

falecimentos 

 

2ª  Quantidade de 

falecimentos por 

Macrounidade 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. 

 

Tipo de Ação – ENTREGA ANUAL DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO IR 

   Fluxo – Definido; 

  Contextualização 

Envio anual da declaração de bens através de processo no SEI ou envio de autorização de 

acesso via Sigepe. O prazo para envio é legalmente estabelecido (30 dias após o fim do prazo para 

envio da Declaração de Imposto de Renda). 

No ano de 2019 tivemos problema de engajamento dos servidores, tendo sido necessário 

encaminhamento para Corregedoria para abertura de TAC referente aos 58 servidores que não 

atenderam à solicitação em tempo 

Agente responsável 

Rebeca 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Objetivos 

• Espera-se todos os servidores apresentem autorização ou de acesso e que dentro 

os que não apresentarem, que todos entreguem a declaração anualmente dentro 

do prazo. 

• Acreditamos serem necessárias ações de divulgação para ampliar o conhecimento 

e a conscientização dos servidores. Março/2021 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª   Quantidade de 

declarações entregues no 

prazo 
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2ª  Quantidade de 

declarações entregues 

fora do prazo 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação da normatização interna e procedimentos através do e-mail, site da unilab e 

Instagram. Periodicidade: Anual 

4.1.1.3 SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

REPOSIÇÃO AO ERÁRIO - SEI 

 

Contextualização 

O processo envolve os servidores e que perceberam remuneração indevida. 

No fluxo processual envolve essencialmente a SEPAG, Divisão de Administração de 

Pessoal, Assessoria de Legislação e Normas, Superintendência de Gestão de Pessoas e o servidor 

interessado.  

Agente responsável 

Wendel Mendes 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Conclusão de todos os processos pendentes, inclusive com registro no SIAPE, quando 

couber; Desenvolvimento de ferramenta para envio de notificações e controle de prazos; 

Engajamento das demais unidades a fim de reduzir a geração de processos de RP. 

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Digitalização dos 

processos físicos para 

encaminhamento; Contato com 

outras IFEs acerca de ferramentas 

para otimização de notificação e 

controle de prazos; Sensibilização 

das demais unidades na reunião de 

Panejamento 2020. 

 

PROCESSOS 

ABERTOS; 

PROCESSOS 

FINALIZADOS; 

INCLUSÕES EM 

DÍVIDA ATIVA; 

VOLUME 

MONETÁRIO 

 

Etapa em 

andamento, 20 

processos já 

digitalizados. 

Demais processos 

serão digitalizados 

até 07/08;                        

AGOSTO/2020;                                 

Reunião de 

Planejamento SGP 

2020 
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Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

Assecom 

 

EXERCÍCIO ANTERIOR - SEI 

Contextualização 

Em 2019 foi constatada a necessidade de adequação de fluxo processual, abrangendo a 

Seção de Gerenciamento da Folha de Pagamento, a Divisão de Administração de Pessoal e a 

Assessoria Técnica de Pessoal. Alinhamento junto à SCAP com relação aos servidores com 

contratos temporários. 

Agente responsável 

Wendel Mendes 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Conclusão de todos os processos pendentes, inclusive com registro no SIAPE, quando 

couber; Desenvolvimento de ferramenta para envio de notificações e controle de prazos. 

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Reunião de alinhamento 

com a SCAP, adequação do fluxo 

dos contratos CDT; Engajamento 

das demais unidades a fim de 

reduzir a geração de processos de 

EA. 

 

PROCESSOS 

ABERTOS; 

PROCESSOS 

FINALIZADOS; 

VOLUME 

MONETÁRIO 

 

Reunião 

SCAP; 

Sensibilização das 

demais unidades na 

reunião de 

Planejamento 2020 

 

 

 

FICHA FINANCEIRA  - SEI 

 

Contextualização 

Todas as solicitações realizadas via sei; apenas emitidas quando não for possível que o 

servidor busque por meios próprios; emissão de comprovante de rendimentos sem CPF do 

emissor. 

 

Agente responsável 

Wendel Mendes 
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Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

EMISSÃO DAS FICHAS PELO PRÓPRIO SERVIDOR; MÓDULO DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 
INOPERANTE; CPF DO EMISSOR NO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS P/ IR. 
 

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  TODAS AS SOLICITAÇÕES 
REALIZADAS VIA SEI; APENAS 
EMITIDAS QUANDO NÃO FOR 
POSSÍVEL QUE O SERVIDOR 
BUSQUE POR MEIOS PRÓPRIOS; 
EMISSÃO DE COMPROVANTE DE 
RENDIMENTOS SEM CPF DO 
EMISSOR 
 

QUANTIDADE DE 
DEMANDAS 
ATENDIDAS 
 

SETEMBRO/2020; 
CGSEI; IMEDIATO; 
AGOSTO/2020 
 

 

Ajuste de Função  

* Processo – o processo SEI; 

 

Objetivos e metas 

  

Resultados alcançados 

Aperfeiçoamento de ferramentas de cálculo, tornando o processo mais rápido e preciso. 

 

   Fluxo – não há processo SEI, mas há um fluxo definido, formalizado ou não; 

 

Processo SEI: Pessoal: Designação/Destituição de FG/CD/FCC 

Realizar os ajustes financeiros com entendimento uniformes dos pagamentos de férias 

quando da saída do servidor de determinada função ou cargo de direção. O entendimento foi 

unificado por meio de nota informativa SEI nº 3911/2020/ME. 

 

Contextualização 

Enfrentamos dificuldades no tocante ao controle de saídas dos servidores de determinada 

função, sob pena de incorrer em pagamentos em duplicidade.  

 

Programa Planejamento DAP/SGP 2020 - 2021 - ANEXO I (0179699)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 72



 

 

Agente responsável 

Servidor Wendel Mendes Ferreira. 

O processo passa pela Divisão de Administração de Pessoal, tendo como agente 

responsável a servidora Rebeca Cavalcante, antes da efetivação dos ajustes financeiros, sendo 

essa a última etapa do processo. 

Público alvo 

Todos os servidores efetivos da Universidade. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Temos como objetivo a implantação de todos os ajustes financeiros dentro do período de 

abertura da folha, evitando, sobretudo, abertura de processos de reposição ao erário nos casos de 

dispensa de função. 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

O canal de comunicação utilizado é o próprio processo, pois os interessados possuem 

acesso ao processo, quando necessário, o e-mail é usado no esclarecimento de dúvidas. 

 

              Alteração de Carga Horária 

* Processo – o processo SEI; 

   Fluxo – não há processo SEI, mas há um fluxo definido, formalizado ou não; 

Contextualização 

Não encontramos problemas existentes nesse tipo de processo. 

Agente responsável 

Servidor Wendel Mendes Ferreira. 

Público alvo 

Servidores efetivos que alterem carga horária. 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação 

A comunicação é feita no âmbito processual ou pelo e-mail da Seção. 

 

 

Ajustes financeiros de Aditivo/Prorrogação/Término de contrato 

Realizar os ajustes financeiros quando do término, aditivo, ou término contratual do 

servidor dentro do período de folha. 

Contextualização 

Encontramos problemas de fluxo entre as SCAP e SEPAG, principalmente no que se 

refere aos processos de professores visitantes e substitutos quando havia aditivos contratuais, no 

entanto o fluxo foi analisado e ajustado para que os efeitos financeiros dos contratos fossem 

respeitados. 

Agente Responsável 

Servidor Wendel Mendes Ferreira. 
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Público alvo 

Servidores temporários contratados. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Rever situações de acúmulo de férias de Professores contratados (substitutos e visitantes), 

pois quando os contratos desses respectivos servidores findam, o ônus para a Universidade é 

maior ocasionado por esse acúmulo de férias durante o período contratual. 

Realizar os ajustes contratuais dentro do período da folha, sendo a Seção informada com 

antecedência sobre o término dos contratos para que sejam calculados os valores indenizatórios 

em tempo hábil para inserção em folha de pagamento. 

Almejamos que o fluxo processual e devidas operações no sistema sejam adequadas a 

partir de outubro/2020. 

Resultados alcançados 

Alinhamento junto a Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal para que seja informado 

quando dos términos contratuais que ensejarem indenizações.  

Canais de comunicação e periodicidade de divulgação da ação 

A comunicação é feita no âmbito processual ou pelo e-mail da Seção. 

 

Ajustes financeiros de Vacâncias 

Realizar os ajustes financeiros com antecedência quando do pedido do servidor, ou 

demais situações que ensejarem vacância 

Contextualização 

Eventuais problemas têm sido encontrados quando da data de vacância de alguns 

servidores, dando causa a algumas reposições ao erário ou pagamentos referentes a exercícios 

anteriores 

Agente Responsável 

Servidor Wendel Mendes Ferreira. 

Ressalte-se que o processo passa por outras unidades, como Reitoria, DAP e unidade do 

servidor afetado com a vacância. 

Público alvo 

Servidores efetivos. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Temos como meta zerar o número de abertura de processos derivados de vacância 

(reposição ao erário ou pagamento de exercício anterior) 

Resultados alcançados 

Houve diminuição considerável na abertura de processos derivados dos processos de 

vacância. 

Canais de comunicação  

A comunicação é feita no âmbito processual ou pelo e-mail da Seção. 
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Ajustes financeiros por Entrada em Exercício 

Realizar os ajustes financeiros quando da entrada em exercício de novos servidores. 

Contextualização 

Não encontramos entraves para devido ajuste financeiro desse tipo processual. 

Agente Responsável 

Servidor Wendel Mendes Ferreira. 

Este processo percorre outras unidades, como Reitoria, DAP e SCAP até que chegue a 

SEPAG para os devidos ajustes. 

Público alvo 

Servidores efetivos. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Temos como meta zerar o número de abertura de processos derivados de vacância 

(reposição ao erário ou pagamento de exercício anterior) 

Resultados alcançados 

Houve diminuição considerável na abertura de processos derivados dos processos de 

vacância. 

Canais de comunicação  

A comunicação é feita no âmbito processual ou pelo e-mail da Seção. 

 

Ajustes financeiros de Férias 

Realizar os ajustes financeiros de férias em virtude de interrupção. 

Contextualização 

Não encontramos dificuldades para  

Agente Responsável 

Servidor Wendel Mendes Ferreira. 

Este tipo de processo  

Público alvo 

Servidores efetivos. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Fazer todos os ajustes relativos a efeitos financeiros de férias dos servidores ativos. 

Resultados alcançados 

Como resultado temos alcançado a meta de realizar todos os ajustes dentro do período de 

abertura da folha de pagamento dos servidores. 

Canais de comunicação  

A comunicação é feita no âmbito processual ou pelo e-mail da Seção. 
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ALTERAÇÃO DE CONTA SALÁRIO – SEI 

 

 

Contextualização 

Processo aberto no SEI pelo servidor e encaminhado a essa seção, após atendido 

demanda, comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno encerra-se processo 

na seção. Houve melhora com a individualização do formulário (anteriormente em conjunto com 

inclusão de conta corrente para outras operações), o problema maior hoje é conta informada para 

cadastro ser conta corrente, e as vezes aberta em bancos não conveniados. 

Agente responsável 

Paulo Holanda 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Evitar cadastrar conta que não seja salário e que as solicitações enviadas sejam de contas 

abertas em bancos conveniados, mesmo constando no formulário divulgar a necessidade da conta 

a ser cadastrada ser salário e também divulgar os bancos conveniados, e procurar atender as 

demandas dentro da folha do mês com a divulgação do calendário da folha. 

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª     

2ª    

3ª    

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

Assecom 

Informações complementares 

 

 

INCLUSÃO DE CONTA CORRENTE PARA OUTRAS OPERAÇÕES - SEI 

Contextualização 

Processo aberto no SEI pelo servidor e encaminhado a essa seção, após atendido 

demanda, comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno encerra-se processo 

na seção. Houve melhora com a individualização do formulário (anteriormente em conjunto com 

alteração de conta salário), o problema maior hoje é conta informada para cadastro ser conta 

corrente aberta em bancos não conveniados. 
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Agente responsável 

Paulo Holanda 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Evitar que as solicitações enviadas sejam em conta corrente de bancos que não tem 

convênio, divulgando a lista dos bancos conveniados, e procurar atender as demandas dentro da 

folha do mês, divulgando o calendário da folha. 

 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª     

2ª    

3ª    

 

Canal (si) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

ASSECOM 

 

 

 

PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇAO - SEI 

 

Contextualização 

Processo aberto no SEI pelo servidor e encaminhado a essa seção, atendida demanda, 

comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno encerra-se processo na seção. 

Mesmo com emissão de Instrução de Serviço de Nº 3 SGP, persiste dúvidas quanto ao ato da 

substituição e seu respectivo pagamento. 

 

Agente responsável 

Paulo Holanda 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

         Estabelecer data limite dos processos enviados a essa seção a serem analisados e 

pagos na folha mês, que será informado com o calendário da folha. Evitar erros de formalização 

dos processos bem como envio de documentos em tempo hábil (folha de frequência) com a 
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divulgação da Instrução de Serviço Nº 3 SGP, com a finalidade de não comprometermos o 

atendimento das demais demandas  

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Cumprimento do prazo 

estabelecido na IS nº 03/2019 

 

VOLUME 

MONETÁRIO; 

PROCESSOS 

FINALIZADOS  POR 

FOLHA; 

QUATIDADE DE 

PROCESSOS DE 

PAGAMENTO DE 

SUBSTITUTOS 

EVENTUAIS E 

SUBSTITUTOS POR 

PERÍODO 

 

nov/20 

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

Assecom 

Informações complementares 

 

 

 

 

GECC - SEI 

 

Contextualização 

Processo aberto no SEI pela unidade interessada (Institutos, PROINST, DDP) e após 

autorização da Reitoria encaminhado a essa seção. Para efetivação de pagamento fazem parte do 

do fluxo além dessa unidade, PROAD – REITORIA – COFIN. Atendida demanda, comunica por 

e-mail a unidade interessada, após inclusão em bloco interno encerra-se processo na seção. 

Agente responsável 

Paulo Holanda 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Celeridade na abertura do processo e melhor instrução processual por parte das unidades, 

com inserção da base de conhecimento e dos formulários no SEI, bem como melhorar o 

andamento do processo com o Fluxograma estabelecido. 

 

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas Indicador de desempenho Previsão de alcance da meta 

1ª  ADEQUAÇÃO 

DOS DOCUMENTOS 

AO SEI; PROCESSOS 

ENVIADOS 

DEVIDAMENTE 

INSTRUÍDOS 

 

QUANTIDADE 

DE PROCESSOS 

SOLICITADOS; 

PROCESSOS 

SOLICITADOS POR 

UNIDADE 

DEMANDANTE; 

PRAZO MÉDIO PARA 

CONCLUSÃO DOS 

PROCESSOS 

 

OUTUBRO/2020; 

OUTUBRO/2020 

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

Assecom 

Informações complementares 

 

 

PAGAMENTO DE GECC POR DESCENTRALIZAÇÃO - SEI 

Contextualização 

Processo aberto no SEI pelo servidor após conhecimento da descentralização de crédito 

por parte da Instituição em que foram realizadas as atividades e encaminhado a essa Seção. Para 

efetivação de pagamento fazem parte do fluxo além dessa unidade, PROAD – REITORIA – 

COFIN. Atendida demanda, comunica por e-mail ao servidor, após inclusão em bloco interno 

encerra-se processo na seção. Necessidade de melhora em relação a informação ao servidor sobre 

a descentralização.  

 

Agente responsável 

Paulo Holanda 

Público alvo 

Todos  Servidores Efetivos 

 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Estabelecer padrão de informação ao servidor sobre Descentralização de Crédito realizada 

por parte do outro Orgão, inserção de base de conhecimento no SEI, bem como melhorar o  

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

 SEI 

 

 

      *AÇÕES DE PROCESSOS DEMANDADOS PELA SEBEN VIA SEI 

 

PAGAMENTO  DE AUXLIO NATALIDADE - SEI 

Contextualização 

Processo demandado pela SEBEN em que a SEPAG faz o pagamento via SIAPE. Após 

autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

Agente responsável 

              Paulo Holanda 

Público alvo 

            Todos Servidores Efetivos 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de demandas 

em data limite. 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

e-mail 

 

PAGAMENTO/AJUSTES DE AUXLIO CRECHE - SEI 

 

Contextualização 

Processo demandado pela SEBEN em que a SEPAG faz ajuste de pagamento e desconto 

via SIAPE. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

Agente responsável 

              Paulo Holanda 

Público alvo 

            Todos Servidores Efetivos 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de demandas 

em data limite. 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

e-mail 
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              PAGAMENTO/AJUSTES DE AUXLIO SAÚDE - SEI 

 

Contextualização 

Processo demandado pela SEBEN em que à SEPAG faz ajuste de pagamento via SIAPE. 

Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

 

Agente responsável 

              Paulo Holanda 

Público alvo 

            Todos Servidores Efetivos 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de demandas 

em data limite. 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

e-mail 

 

              PAGAMENTO/AJUSTE DE AUXÍLIO TRANSPORTES -  SEI 

Contextualização 

Processo demandado pela SEBEN em que à SEPAG faz ajuste de pagamento e descontos 

via SIAPE. Após autorizado e homologado pela DAP devolve-se processo à SEBEN. 

 

Agente responsável 

              Paulo Holanda 

Público alvo 

            Todos Servidores Efetivos 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Melhorar ainda mais a comunicação com a SEBEN, para evitarmos encaminhamos de demandas 

em data limite. 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

e-mail 

 

 

 

 

 INDICAÇÃO DE SUBSTITUÇÃO- SEI 
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Contextualização 

O processo envolve todos servidores que tem um cargo em Comissão que pode fazer 

indicação para Substituição Eventual ou por Período na sua ausência, conforme art 38 da Lei 

8.112. 

O fluxo processual envolve o titular do Cargo, o servidor indicado para ser substituto e a 

chefia imediata do titular do cargo. 

Agente responsável 

Regiane Lisboa 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

IS seja seguida em sua totalidade; Indicação de substitutos eventuais para todas as CDs e 

FG-01; Atualização da IS; Criação de Ofício-Modelo no SEI; Adequação do texto das portarias 

de substituição. 

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance da 

meta 

1ª  Ação de divulgação junto 

com a ASSECOM; 

Sensibilização dos Titulares 

sobre a necessidade de indicação 

de substitutos eventuais; 

Proposta de texto para 

atualização IS; Criação de 

Ofício-Modelo para indicação no 

SEI; Reunião SGP. 

 

QUANTIDADE DE 

PORTARIAS 

EMITIDAS; 

QUANTIDADE DE 

PORTARIAS 

EMITIDAS POR 

MACROUNIDADE; 

PRAZO PARA 

EMISSÃO DE 

PORTARIA. 

 

NOVEMBRO/2020; 

NOVEMBRO/2020; 

SETEMBRO/2020; 

AGOSTO/2020; 

SETEMBRO/2020 

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

Assecom 

Informações complementares 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA FOLHA- SEI 
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Contextualização 

O processo é aberto pela SEPAG, que é responsável por todo o fluxo do processo. 

Relatório mensal da folha de pagamento, e informações acessórias (GFIP) 

Realizar o cadastro e o envio da GFIP. 

Agente responsável 

Regiane Lisboa 

Público alvo 

Todos Servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

TEMPO HÁBIL PARA ENVIO DO RELATÓRIO 

 

PENSÃO ALIMENTICIA- SEI 

 

Contextualização 

O processo envolve todos servidores, geralmente é aberto pelo próprio servidor Instituidor 

da Pensão, ou quando recebemos o Ofício Judicial, já fazemos essa abertura do processo e 

solicitamos toda a documentação do beneficiário e alimentado. 

Agente responsável 

Regiane Lisboa 

Público alvo 

Todos Servidores 

Expectativas e intervenção necessária no processo/fluxo/ação para alcançar o objetivo em 

2020. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance da 

meta 

1ª  IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO 
ALIMENTÍCIA DENTRO DA 
PRÓPRIA FOLHA 
 

QUANTIDADE DE 
PENSÕES 
IMPLANTADAS 
 

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  

 

Informações complementares 
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Ajustes financeiros de Vacâncias 

Realizar os ajustes financeiros com antecedência quando do pedido do servidor, ou 

demais situações que ensejarem vacância 

Contextualização 

Eventuais problemas têm sido encontrados quando da data de vacância de alguns 

servidores, dando causa a algumas reposições ao erário ou pagamentos referentes a exercícios 

anteriores 

Agente Responsável 

Servidor Wendel Mendes Ferreira. 

Ressalte-se que o processo passa por outras unidades, como Reitoria, DAP e unidade do 

servidor afetado com a vacância. 

Público alvo 

Servidores efetivos. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Temos como meta zerar o número de abertura de processos derivados de vacância 

(reposição ao erário ou pagamento de exercício anterior) 

Resultados alcançados 

Houve diminuição considerável na abertura de processos derivados dos processos de 

vacância. 

Canais de comunicação  

A comunicação é feita no âmbito processual ou pelo e-mail da Seção. 

4.1.1.2 SEÇÃO DE BENEFÍCIOS 

• LICENÇA PATERNIDADE 

* Processo SEI – LICENÇA PATERNIDADE; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Cadastro da 

licença no Siapenet a partir dos dados incluídos no processo. 

Contextualização 

Servidor que teve filho tem que abrir processo no SEI e incluir e preencher o formulário 

de mesmo nome e incluir a certidão de nascimento. As solicitações de licença fora do prazo 

previsto são o principal problema, pois a licença original é de 5 dias (Art. 208, da Lei nº 8.112, de 

11/12/90) e a prorrogação 15 dias (Art. 2º do Decreto nº 8.737/2016), sendo que esta 

prorrogação deve ser solicitada em até 2 dias úteis do nascimento. Para facilitar a licença e a 

prorrogação são solicitadas juntas no mesmo formulário/processo. Há a possibilidade de abrir o 

processo com o formulário e um despacho explicando a falta de uma certidão de nascimento (que 

por ventura não puder ser emitida no prazo legal) só para garantir o prazo imposto pelo Decreto 

8.737/2016 

; também pode citar fluxos em que não há processo SEI, mas que precisa ser estabelecido 

um processo formal; citar a existência ou não de mapa de conhecimento; normas que 

regulamentam o procedimento, inclusive da SGP [normas mais importantes, em caso de múltiplas 

normas] etc) 

Agente responsável 
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George. 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Divulgar esse prazo legal e a possibilidade de abrir logo o processo e enviar para a Seben 

para não perder o prazo mesmo sem a Certidão. A Certidão poderá ser anexada posteriormente 

Objetivos 

Divulgar o processo e a urgência do prazo para não perder a prorrogação da licença. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

 

• LICENÇA ADOTANTE 
 

* Processo SEI – LICENÇA ADOTANTE; 
 

   Ação – atividade não rotineira que demanda esforço de trabalho para execução, 

entretanto nunca houve processo dessa natureza. Cadastro no Siapenet da licença baseada nos 

documentos apresentados no processo. 

Contextualização 

Processo existe no SEI assim como o formulário a ser preenchido com a solicitação, 

entretanto, nunca houve processo dessa natureza. 

Agente responsável 

George. 

Público-alvo 

Todos os servidores;  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não houve movimentações sobre esse processo em 2019. 

Objetivos 

Nunca ter havido um processo não significa que não há casos de adoção por servidores. 

Objetivo é divulgar através de cartilha ou informativo essa licença que muitos desconhecem, e, 

com o conhecimento pode até haver um interesse maior em adoções. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

 

• LICENÇA GESTANTE 

* Processo SEI – LICENÇA GESTANTE; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Cadastro da 

licença no Siapenet a partir de dados incluídos no processo 

Contextualização 

Servidora que teve filho tem que abrir processo no SEI e incluir e preencher o formulário 

de mesmo nome e incluir a certidão de nascimento. Principal problema aqui é o cadastro da 

prorrogação que só ocorre após o período da licença original, ou seja, 120 dias depois. Foi feito 

planilha onde se registra todas as licenças e as datas de início e fim da licença e da prorrogação 

da licença, essa planilha tem que ser observada mensalmente para registrar alguma prorrogação 

que porventura tenha chegado a data. 

 Agente responsável 

George. 

Público-alvo 

Todas as servidoras; 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Criação e alimentação da planilha para não esquecer de registrar as prorrogações de 

licença gestante. 

Objetivos 

Divulgação maior da licença através de cartilha explicando fluxo. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE 

* Processo SEI – Auxílio Assistência Pré-Escolar/Creche; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Cadastro do 

auxílio no SIAPE a partir de dados incluídos no processo. 
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Contextualização 

Servidor(a) que teve filho tem que abrir processo no SEI e incluir/preencher o formulário 

de mesmo nome e incluir a certidão de nascimento. Principal problema aqui ainda é o 

desconhecimento do benefício. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores;  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Divulgação maior do auxílio através de cartilha. 

Objetivos 

Divulgação maior do auxílio através de cartilha. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• AUXÍLIO NATALIDADE 

* Processo SEI – AUXÍLIO NATALIDADE; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Cadastro do 

auxílio no SIAPE a partir de dados incluídos no processo. E envio do processo para Seção de 

Pagamento para processamento do pagamento; 

Contextualização 

Servidor(a) que teve filho tem que abrir processo no SEI e incluir/preencher o formulário 

de mesmo nome e incluir a certidão de nascimento. Principal problema aqui ainda é o 

desconhecimento do benefício. Nesse auxílio há o cadastramento no Siape por parte da Seben 

mas o pagamento só é efetivado pela Seção de Pagamento. 

Agente responsável 

George – Seção de Benefícios; 

Paulo – Seção de Pagamento; 

Público alvo 

Todos os servidores;  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Divulgação maior do auxílio através de cartilha. 

Objetivos 

Divulgação maior do auxílio através de cartilha. 
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Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• CADASTRO DE DEPENDENTE 

* Processo SEI - CADASTRO DE DEPENDENTE; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Cadastro do 

benefício no SIAPE a partir de dados incluídos no processo. 

Contextualização 

O cadastro de dependente pode operacionalizar alguns tipos de benefícios como: dedução 

no Imposto de renda. Mas também pode servir apenas para cadastro de pessoa da família em caso 

que o servidor precise acompanhar essa pessoa a algum atendimento de saúde e precise justificar 

uma possível ausência. 

O principal problema é não saberem da necessidade de cadastrar um dependente e os tipos 

de benefício que isso pode gerar. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores;  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Tornar esse cadastro uma prática mais usual e natural pelos servidores. 

Objetivos 

Tornar esse cadastro uma prática mais usual e natural pelos servidores com a divulgação. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• AUXÍLIO SAÚDE 

* Processo SEI – Saúde – Auxílio-Saúde; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Servidor 

apresenta processo com formulário (Auxílio Saúde) preenchido e anexo o contrato com o plano 

de saúde e último pagamento realizado. Se houver dependentes dentro do plano, anexar 

documentação dos mesmos comprovando parentesco se ainda não forem cadastrados como 

dependentes. 
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Contextualização 

O pagamento deste benefício é uma contrapartida ao pagamento do plano de saúde e pode 

se estender aos dependentes. O valor pago depende do valor da remuneração do servidor e de sua 

faixa etária (Portaria Mpog 08 de 13 de janeiro de 2016).  

 Esse benefício pode gerar alguns problemas que podem findar em processos de reposição 

ao erário que devem ser evitados ao máximo. Podemos citar: 

1. Servidor pede para excluir plano, nós excluímos, mas nós não excluímos os 

dependentes do plano. Quando esse servidor vir solicitar novo plano, se por 

exemplo nesse novo não houver dependentes e você cadastrar, vai pagar pelo 

servidor e todos os dependentes que estavam cadastrados no plano original. 

2. Servidor exclui dependente(s) do seu plano de saúde, e não nos comunica 

continuando a receber por ele(s). 

3. Falta de informação para os servidores de uma forma geral sobre o benefício. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores;  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Sanar os problemas causados internamente por falta nossa descadastrando os dependentes 

para fins de per capita saúde quando o titular excluir o plano, e informar de maneira mais efetiva 

a todos os servidores de suas obrigações atreladas aos seus direitos. 

Objetivos 

Sanar os problemas causados internamente por falta nossa descadastrando os dependentes 

para fins de per capita saúde quando o titular excluir o plano, e informar de maneira mais efetiva 

a todos os servidores de suas obrigações atreladas aos seus direitos. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• AUXÍLIO TRANSPORTE 

* Processo SEI - AUXÍLIO TRANSPORTE; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Processo 

passou a ser feito pelo SIGEPE Requerimentos que antes era pelo SEI. O servidor insere 

comprovante de residência e registra seu trajeto para o trabalho e o(s) meio(s) que utiliza para tal, 

assim como os valores gastos diariamente. Com base nisso e numa análise lógica dos dados, 

deduz-se o valor diário gasto com transporte e faz-se o cadastro no SIAPE do auxílio. 

Contextualização 

Maior problema nesse processo encontra-se que talvez o cadastro não corresponda a 

realidade. Numa análise lógica do trajeto e na descrição dos meios utilizados (ônibus, van...) pode-

Programa Planejamento DAP/SGP 2020 - 2021 - ANEXO I (0179699)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 89



 

 

se encontrar incongruências grotescas que podem ser sanadas, entretanto, diferenças sutis, e 

mesmo múltiplas residências podem gerar valores maiores que não correspondem a realidade. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Tornar cada vez mais fidedigno o cadastro de endereços dos servidores. 

Objetivos 

Tornar cada vez mais fidedigno o cadastro de endereços dos servidores e seus respectivos 

meios de transporte utilizados para deslocamento até suas unidades de trabalho, através de 

campanhas, esclarecimento e envio para auditoria de casos mais emblemáticos. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

2ª Alinhamento com auditoria para 

envio de processos duvidosos. 

Concordância da 

auditoria 

Janeiro/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• FÉRIAS – INTERRUPÇÃO 

* Processo SEI - FÉRIAS – INTERRUPÇÃO 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. como por 

exemplo, campanhas periódicas, solicitação de atualização de informações cadastrais ou de 

entrega de documentos, execução – operacional ou de estudos/análises – necessária para que o 

produto/serviço seja entregue ao usuário [ver explicação e exemplo no tópico “Agente 

responsável”] etc. 

Contextualização 

Interrupção de férias é um processo que deve ser uma exceção que suspende um período 

de férias já iniciado por motivos de: calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 

serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarado pela autoridade máxima do 

órgão ou entidade. Há problemas de banalização das solicitações e solicitações mal justificadas. 

Agente responsável 

Vanessa. 

Público-alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não houve planejamento específico em 2019. 

Objetivos 
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Conscientização dos servidores que a interrupção não pode ser usada de forma 

indiscriminada. Foi adotado envio inicial para SGP para análise da justificativa, antes de envio 

do processo para Reitoria. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• FÉRIAS – CANCELAMENTO 

* Processo SEI - FÉRIAS – CANCELAMENTO 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Processo 

inicia na SSQV pois decorre de laudo pericial de saúde.  

Contextualização 

O cancelamento de férias só poderá ocorrer no caso de licença médica periciada com data 

inicial anterior ou igual a data do início da parcela de férias em questão. Mas há perícias feitas 

com atraso e processo fica parado na Seben esperando exercício de férias acabar para lançar 

parcela histórica. 

Agentes responsáveis. 

Sara pela SSQV. 

Vanessa pela Seben. 

Público alvo 

Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não houve planejamento em 2019. 

Objetivos 

Alinhamento com SSQV sobre prazos de perícia. Divulgação para servidores de que ao 

encontrar-se nessa situação de licença saúde confrontando com data de parcela de férias, levar à 

solicitação inicial à SSQV a sua programação de férias atual, informar o novo período da parcela 

cancelada (data inicial e quantidade de dias). O novo período não pode coincidir com parcela de 

férias posterior já agendada. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 
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• FÉRIAS – INCLUSÃO 

* Processo SEI – Não há mais processo SEI 

   Fluxo – WebFérias; 

   Ação – atividade rotineira mas que não necessita da intervenção da Seben no geral. 

Servidor que quer marcar férias entra no sistema e marca seus períodos e um e-mail é enviado 

automaticamente para sua chefia imediata para que ela homologue ou não seu pedido. 

Contextualização 

WebFérias sanou problema de alta demanda de marcação de férias de toda Unilab apenas 

pela Seben, entretanto ainda persiste a necessidade de ajustar o sistema para funcionar de maneira 

independente. Como exemplo podemos citar a expiração de senhas de acesso das chefias para 

homologar férias dos seus subordinados. Cadastramento dos e-mails das chefias. A própria chefia 

marcando férias e o e-mail de homologação indo para ele próprio. 

Agente responsável 

Vanessa. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Implantação do WebFérias em 2019. 

Objetivos 

Aperfeiçoar o uso do WebFérias sanando os problemas remanescentes. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Elencar todos os problemas com 

WebFérias e enviar para Central Sipec  

Envio Dezembro/2020 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• FÉRIAS – ALTERAÇÃO 

* Processo SEI – Não há mais processo SEI 

   Ação – atividade rotineira mas que não necessita da intervenção da Seben no geral. 

Servidor que quer alterar férias entra no sistema WebFérias e altera seu(s) período(s) e um e-mail 

é enviado automaticamente para sua chefia imediata para que ela homologue ou não seu pedido. 

Contextualização 

WebFérias sanou problema de alta demanda de alteração de férias de toda Unilab apenas 

pela Seben, entretanto ainda persiste a necessidade de ajustar o sistema para funcionar de maneira 

independente. Como exemplo podemos citar a expiração de senhas de acesso das chefias para 

homologar alteração de férias dos seus subordinados. Cadastramento dos e-mails das chefias. A 

própria chefia marcando férias e o e-mail de homologação indo para ele próprio. 

Agente responsável 
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Vanessa. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Implantação do WebFérias em 2019. 

Objetivos 

Aperfeiçoar o uso do WebFérias sanando os problemas remanescentes. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Elencar todos os problemas com 

WebFérias e enviar para Central Sipec  

Envio Dezembro/2020 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

* Processo SEI - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Servidores 

com tempo de serviço anterior à Unilab abrem o processo e anexam a certidão de tempo de 

contribuição. 

Contextualização 

Existe uma alta demanda e consequente acumulação desse processo devido a reforma da 

previdência as pessoas se apressaram para averbar seus tempos de serviço anteriores à Unilab. Há 

também problemas operacionais com as certidões como sobreposição de períodos, além desse 

procedimento ser lento e desgastante por exigir o cadastramento de todas as remunerações 

mensais de todos os vínculos trabalhistas anteriores. Outro problema que aumenta o tempo de 

processamento é que em muitos vínculos trabalhistas há meses dentro de um período que não há 

remuneração para a previdência, nesse caso temos que cadastrar a empresa novamente tantas 

vezes quantas forem os períodos consecutivos com remuneração. Necessidade de capacitação dos 

servidores. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Processar essa demanda de forma mais célere. 

Objetivos 

Processar essa demanda de forma mais célere.  

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Concluir processos iniciados em 2019 Finalização de todos Dezembro/2020 

2ª Concluir processos iniciados em 2020 Finalização de todos Maio/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

 

• APOSENTADORIA  

* Processo – Aposentadoria Concessão 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Não houve 

processos desse tipo. 

Contextualização 

Processo que finda vínculo de servidor e o Estado inicia o pagamento ao aposentado de 

proventos. Com a reforma da previdência no final de 2019 houve mudanças nos códigos de 

aposentadorias utilizados no SIAPE que demoraram bastante para serem atualizados pela 

administração central. Ainda há desconhecimento do direito e prazos, assim como a 

operacionalização no sistema SIAPE. Necessidade de capacitação dos servidores. 

Agente responsável 

George. 

Público-alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não houve processos deste tipo em 2019. 

Objetivos 

Capacitação dos servidores. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª     

2ª    

3ª    

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• ABONO DE PERMANÊNCIA  

* Processo SEI – Abono de permanência em serviço 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Abono pago 

mensalmente ao servidor que atinge todos os requisitos para se aposentar mas opta por 

permanecer em serviço. 
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Contextualização 

Processo pouco usual pela idade da Unilab mas que precisa ser mais estudado, pois no 

final de 2019 houve um processo onde o servidor já tinha direito ao abono desde 2017, gerando 

um processo de pagamento de exercícios anteriores. Precisamos fazer levantamento dos 

servidores que atingem o direito de receber o abono. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Estudar e parametrizar o processo e se antecipar ao direito dos servidores que atingem os 

requisitos. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Antecipação ao direito de abono   Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR (PENSÃO CIVIL)  

* Processo SEI – Pensão por Morte do Servidor (Pensão Civil); 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Benefício 

pago a dependente(s) habilitado(s) no processo de servidor falecido em atividade ou aposentado. 

Contextualização 

Processo por ser iniciado pelos interessados que são dependentes do servidor falecido não 

podem ser feitos diretamente pelo SEI por falta de peticionamento eletrônico. Dependente(s) tem 

que se deslocar à Unilab para solicitar a pensão.  

Agente responsável 

George. 

Público-alvo 

Dependente do servidor 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Estudar e parametrizar o processo para não haver dúvidas quando de uma solicitação. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• AUXÍLIO FUNERAL 

* Processo SEI – Auxílio Funeral. 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Em 

decorrência do falecimento de servidor ou aposentado o dependente habilitado requer o auxílio 

funeral para custear despesas com o mesmo. 

Contextualização 

Processo por ser iniciado pelos interessados que são dependentes do servidor falecido não 

podem ser feitos diretamente pelo SEI por falta de peticionamento eletrônico. Dependente(s) tem 

que se deslocar à Unilab para solicitar o auxílio 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Dependente do servidor 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Estudar e parametrizar o processo. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• CONCESSÃO DE AUSÊNCIA  

* Processo SEI – Concessão de Ausência 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Processo 

que justifica ausências em casos de: Doação de sangue, alistamento, cadastramento eleitoral, 

casamento, falecimento de pessoa da família. 

Contextualização 

No SEI há processos com os nomes específicos das ausências acima citadas por isso há 

processos de “concessão de ausência” e processos de, por exemplo, “Concessão em caso de 

falecimento de familiares (Nojo)”. Na prática tudo é concessão de ausência mas esses processos 
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que servem ao mesmo objetivo podem confundir na hora de fazer uma estatística de concessões 

de ausência por exemplo. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Unificar todas as solicitações de concessão de ausência num só processo. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Comunicação com a comissão do SEI 

para suprimir os processos que tem o 

mesmo objetivo. 

 Dezembro/2020 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 

* Processo SEI – Licença para Atividade Política. 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Licença 

remunerada que antecede 3 meses o pleito político. 

Contextualização 

Esse processo deve ser solicitado com antecedência pois se passar o prazo dos 3 meses e 

não for afastado não poderá mais. Há alguns motivos para negar a licença como pleito em 

município diferente do que exerce sua função de servidor público e cada caso deve ser analisado 

com cautela, até porque, pode haver casos de solicitação da licença mas servidor não irá 

efetivamente tentar uma eleição mas apenas usufruir da licença remunerada. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Estudar e parametrizar o processo para não haver dúvidas quando de uma solicitação. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA 

* Processo SEI – Licença para Mandato Classista. 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Licença 

para exercer mandato no sindicato representativo da categoria. 

Contextualização 

Não há pois nunca houve processo dessa natureza. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Preparar base de conhecimento e cartilha para quando houver um processo assim. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR 

* Processo SEI – Licença para Serviço Militar 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Licença 

concedida ao servidor convocado para o serviço militar. 

Contextualização 

Não há pois nunca houve processo dessa natureza. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 
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Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Preparar base de conhecimento e cartilha para quando houver um processo assim. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 

* Processo SEI - Licença para Tratar de Interesses Particulares 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Licença não 

remunerada para interesses particulares. 

Contextualização 

Licença pode ser de até 3 anos prorrogáveis por igual período desde que autorizado pela 

autoridade máxima do órgão.  

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Não foi feito planejamento em 2019. 

Objetivos 

Parametrizar processo e divulgar através de cartilha. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• ENTREGA DOS COMPROVANTES DO RESSARCIMENTO SAÚDE 

SUPLEMENTAR (AÇÃO) 

* Processo SEI – Envio anual de comprovantes de pagamentos de auxílio saúde 
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   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Comprova 

os pagamentos com plano de saúde do ano anterior justificando o recebimento do benefício do 

Auxílio Saúde.  

Contextualização 

Há problemas quanto a ausência de entrega dos comprovantes no prazo definido para 

envio; e falta de comunicação de servidores quando à atualização dos planos de saúde e alteração 

de dependentes o que pode gerar processos de reposição ao erário. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 

Todos os servidores que recebem o benefício de auxílio saúde. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Em 2019 foi feito em abril conforme legislação, mas nem todos enviaram no prazo. 

Objetivos 

Que todos enviem os comprovantes no prazo e comuniquem de eventuais 

alterações/cancelamento de plano de saúde. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação: Assecon através de 

e-mails e página da Unilab. Ação anual feita no mês de abril. 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

• RECADASTRAMENTO AUX. TRANSPORTE 

* Processo SEI – Não há. 

   Fluxo – Sigepe Requerimentos; 

   Ação – atividade rotineira que demanda esforço de trabalho para execução. Recadastrar 

os endereços residenciais, trajetos casa trabalho e consequentemente os valores pagos a título de 

auxílio transporte. 

Contextualização 

A IN 207/2019 determinou que o recadastramento será realizado a cada dois anos a partir 

de 2020. O recadastramento visa a diminuição de possíveis fraudes que possam ocorrer no 

benefício de auxílio transporte e a própria atualização do domicílio dos servidores que muitas 

vezes se mudam e não realizam a alteração cadastral. 

Agente responsável 

George. 

Público alvo 
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Todos os servidores. 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Em 2019 não houve recadastramento. 

Objetivos 

Realizar o recadastramento ainda este ano de 2020 apesar da pandemia. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Publicação de cartilha / informativo publicação Julho/2021 

2ª Realizar o recadastramento de aux. 

transporte 

recadastramento Dezembro/2020 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação Assecon através de 

e-mails e página da Unilab. Ação feita a cada dois anos a partir de 2020. 

Informações complementares 

Existem dois servidores na seção. 

4.1.1.1 SEÇÃO DE CADASTRO E ARQUIVO DE PESSOAL 

CONTRATAÇÃO/RESCISÃO DE TEMPORÁRIOS 

Há tipologia no SEI que dá suplementação para abertura e movimentação 

processual, e onde o fluxo se alinha consensualmente – sem padrão que defina a 

obrigatoriedade de fluxo - onde permite aos atores o mínimo de compreensão para atividade 

e ação necessárias aos interessados.  

Contextualização 

O processo já se encontra totalmente inseridos no SEI, indo desde a abertura a inclusão 

de contratos para assinaturas eletrônicas, Cientes da necessidade de regulamentação das 

contratações para professores temporários, para suporte e melhoria nas ações e elaboração de 

normativos que comporte no todo as nuances dos fluxos processuais, padronizando-os; Na 

tentativa que se alinhem com institutos, através de reuniões para se evitar realização das 

contratações próximas ao tempo de retorno do efetivo que esteja licenciado, além das rescisões 

de contratos sem aviso pelo instituto e dos retornos de titulares sem aviso antecipado, alguns 

parâmetros foram elencados para que algum resultado substancial fosse alcançado.  

Agentes responsáveis 

Institutos, Reitoria, SGP, ATP, DAP, SCAP 

Público alvo 

Público externo e interno que mantenham interesse em contratos de professores 

temporários 

Objetivos 

● Otimizar o controle de vigência dos contratos. 

● Ajustar procedimentos junto aos institutos 

 

● Manter o controle através de planilhas compartilhadas 

● Normativos que definam os procedimentos para contratação 
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● Alinhamento com ATP e SEPAG e Institutos 

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Instituto informar contratos que se 

encerram/(ou estão por rescindir) com 

30 dias de antecedência 

Quantidade de contratos 

que se encerram no mês 

vigente 

Para implementação 

 

Informações complementares 

Foi desenhado os fluxos de atividades através de BPMN para visualização e identificação 

de gargalos, permitindo melhoria nos fluxos processuais. 

 

 

 

 

CONCURSO/SELEÇÃO PARA CARGOS NO MAGISTÉRIO SUPERIOR – 

EFETIVOS/TEMPORÁRIOS 

Há tipologia no SEI que dá suplementação para abertura e movimentação 

processual, e onde o fluxo se alinha consensualmente – sem padrão que defina a 

obrigatoriedade de fluxo - onde permite aos atores o mínimo de compreensão para atividade 

e ação necessárias aos interessados.  

Contextualização 

Ainda se mantém a necessidade de coibir chamadas além das vagas disponíveis ofertadas 

no edital, quantidade de editais para setores similares, nem tampouco em relação as notas 

auferidas para execução da homologação no caso de concursos; Seleções abertas em período 

próximo ao retorno dos titulares.   

Agente responsável 

Institutos, Reitoria, SGP, ATP, DAP, SCAP 

Público alvo 

Público externo e interno que mantenham interesse em contratos de professores 

temporários e efetivos 

Objetivos 

● Ato normativo interno que regulamente a distribuição de vagas, evitando em parte 

as ações judiciais. 

● Explicitação de fórmulas utilizadas para cálculo das notas contidas nos Editais, 

para que nas fases dos concursos haja melhor transparência e entendimento. 

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 
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1ª  Contabilizar chamadas além das 

vagas ofertadas 

Quantidade de Vagas x 

Nomeados para concurso  

Para implementação 

2ª Contabilizar o volume de Editais Quantidade de Editais – 

Concursos/Seleções 

Para implementação 

3ª Contabilizar o volume de Editais 

homologados 

Quantidade de Editais 

Homologados 

Para implementação 

4ª Relacionar volume de editais com os 

Institutos 

Quantidade de Editais por 

Instituto 

Para implementação 

 

Informações complementares 

Foi desenhado os fluxos de atividades através de BPMN para visualização e identificação 

de gargalos, permitindo melhoria nos fluxos processuais. 

 

 

 

 

REDISTRIBUIÇÃO (entrada e saída de servidores) 

Há tipologia no SEI que dá suplementação para abertura e movimentação 

processual, e onde o fluxo se alinha consensualmente – sem padrão que defina a 

obrigatoriedade de fluxo - onde permite aos atores o mínimo de compreensão para atividade 

e ação necessárias aos interessados.  

Contextualização 

O fluxo de redistribuição foi ajustado, mas ainda em finalização, e a SCAP ficou com as 

situações operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, AFD, tornando as ações 

mais coerentes com a Seção. 

Agente responsável 

UNIDADES, Reitoria, SGP, ATP, DAP, SCAP 

Público alvo 

● Público externo que mantenham interesse em serem absorvidos como mão de 

obra pela UNILAB. 

● Público interno que mantenham interesse em serem absorvidos como mão de obra 

por outras IF´s, neste caso o interessado abrirá processo em outra instituição. 

 

Objetivos 

● Melhores ajustes quanto aos fluxos de redistribuição 

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 
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1ª  Contabilizar volume de redistribuição Quantidade de 

Redistribuição 

finalizadas  

Para implementação 

2ª Contabilizar volume de redistribuição Quantidade de 

Redistribuição em 

andamento 

Para implementação 

 

Informações complementares 

Foi desenhado os fluxos de atividades através de BPMN para visualização e identificação 

de gargalos, permitindo melhoria nos fluxos processuais. 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES JUDICIAIS 

Há tipologia no SEI que dá suplementação para abertura e movimentação 

processual, e onde o fluxo se alinha consensualmente – sem padrão que defina a 

obrigatoriedade de fluxo - onde permite aos atores o mínimo de compreensão para atividade 

e ação necessárias aos interessados.  

Contextualização 

Várias ações judiciais foram abertas neste ano e muitas delas vieram do ano de 2019, 

acrescendo o volume para o ano de 2020. Sendo caracterizada por diversos assuntos que as tornam 

complexas. E com a centralização do cadastro e a execução delas no SIGEPE-AJ por parte da 

SCAP, implica em muita responsabilidade junto aos órgãos por onde as ações transitam.  

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público externo e interno 

 

Objetivos 

● Descentralização por tipo/assunto, distribuídas pelas unidades das SGP, em 

virtude de Processos Judiciais com diversos assuntos. 

● Processos encaminhados a SCAP incompletos para abertura processual no 

sistema SIGEPE-AJ-ME/SI-MEC 

● Criação e aprimoramento de fluxo entre as unidades interessadas/responsáveis 

● Ajustes com a Procuradoria quanto a abertura processual 
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Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Contabilizar volume de cadastros 

finalizados 

Quantidade de cadastro 

de AJs 

implementado 

 

Informações complementares 

Não há fluxos de atividades desenhados em BPMN para visualização e identificação de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

CADASTRO DE EFETIVOS/TEMPORÁRIOS NA ADMISSÃO 

Os cadastros são executados nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, AFD e E-

PESSOAL/TCU, não havendo ocorrência no SEI 

Contextualização 

Como esta parte do cadastro vincula-se aos processos de Admissão, fica a SCAP com as 

situações operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, AFD e E-PESSOAL/TCU. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Acompanhamento quantos aos processos de concursos de efetivos 

● Publicações de Editais Concursos/Homologações mais eficientes 

● Cadastramento mais célere de novos servidores nos diversos sistemas cumprindo 

a produção AFD/E-PESSOAL 

● Elaboração/controle de Termos de Posse e Exercício 

● Acompanhamento quantos aos processos de concursos de temporários 

● Reestruturar planilhas para um melhor acompanhamento dos contratos 

● Readequar os contratos tornando-os mais claros e adequados as legislações 

 

  

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Contabilizar volume de cadastros 

finalizados diversos sistemas 

Quantidade de cadastro 

de servidores no SIAPE 

implementado 

 

Informações complementares 

Os fluxos de atividades no cadastro de admissão foram desenhados em BPMN como parte 

do fluxo admissional. 

 

 

 

 

 

 

 

CADASTRO NO AFD 

Os cadastros são executados no sistema AFD não havendo ocorrência no SEI 

Contextualização 

O Assentamento Funcional Digital passou a fazer parte da estrutura de fluxo das IFs , 

como obrigatoriedade através da PORTARIA Nº 9, DE 1º DE AGOSTO DE 2018, e conforme 

esta, e concomitante às atividades da SCAP com relação ao cadastramento de servidores e por 

necessidade de ajustes a fiscalização da CGU/TCU existiu desde 2018 os ajustes efetivados e 

necessários para tornar mais rápidos o cadastramento para cumprimento das demandas 

fiscalizatórias. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Cadastro no AFD após a instrução processual, considerando já efetivado a 

inserção do servidor nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE,  

● Redução de encaminhamento de processos a fiscalização da CGU/TCU 

● Melhorar as respostas de validação das admissões, tendo em vista os pareceres 

do TCU inclusos no AFD 
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Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Contabilizar volume de cadastros 

finalizados diversos sistemas 

Quantidade de cadastro 

de servidores no AFD 

implementado 

 

Informações complementares 

Os fluxos de atividades no cadastro de admissão foram desenhados em BPMN como parte 

do fluxo admissional. 

 

 

 

 

 

CADASTRO E-PESSOAL 

Os cadastros são executados no sistema E-PESSOAL/TCU não havendo ocorrência 

no SEI 

Contextualização 

O E-pessoal passou a integrar estrutura de fluxo das admissões, com a exclusão do SISAC 

e como obrigatoriedade através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 78, DE 21 DE MARÇO DE 

2018, e conforme esta, e concomitante às atividades já executadas no âmbito das admissões,  onde 

a SCAP com relação ao cadastramento de servidores e por necessidade de ajustes a fiscalização 

da CGU/TCU passou a efetivar, com transição, em concomitância ao encerramento do SISAC, 

tornou mais rápidos o cadastramento nesta  para cumprimento das demandas fiscalizatórias. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Cadastro no E-pessoal após a instrução do processo de admissão, considerando 

já efetivado a inserção do servidor nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, 

cumprindo o prazo de 60 dias corridos exigidos pelo TCU. 

● Redução de encaminhamento de processos a fiscalização da CGU/TCU 

● Melhorar as respostas de validação das admissões informados no próprio sistema. 
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Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Contabilizar volume de cadastros 

finalizados diversos sistemas 

Quantidade de cadastro 

de servidores no E-

pessoal 

implementado 

 

Informações complementares 

Os fluxos de atividades no cadastro de admissão foram desenhados em BPMN como parte 

do fluxo admissional. 

 

ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL - LEGADO 

Os cadastros são executados no sistema AFD não havendo ocorrência no SEI 

Contextualização 

Em função da Portaria normativa Nº 9 SGP/MP 01/08/2018, que institui o assentamento 

e dar recursos tecnológicos através dos sistema SIGEPE-AFD para que as instituições possam 

realizar a operação e assim se adequar junto aos órgãos de controle e governo federal, 

considerando o meio de consulta ao histórico funcional a ser utilizado pelos órgãos e entidades e 

os arquivos que o compõem serão armazenados no Repositório Central (SIGEPE-AFD), com 

observância das regras de segurança, armazenamento e preservação contidas no e-Arq Brasil. 

Tentou-se, considerando estes parâmetros, alinhar a Seção com apoio da SGP e DAP em alocar 

local específico para tratamento documental para a massa de processos produzidos até a data de 

30/06/2016. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Preparação parcial de pastas funcionais de processos de redistribuição até a data 

de 30/06/2016; 

● Dar início às pastas funcionais dos processos de admissão 

● Dar continuidade nas identificações, classificações necessárias a composição das 

pastas funcionais; 

● Finalizou-se parcialmente a retirada dos processos da guarda da DIARP, ficando 

por analisar os demais que não figuram vinculação direta a Gestão de Pessoas, 

mas que estão abertos sob responsabilidades de outras unidades; 

● A organização dos processos retornados à guarda da SGP foi finalizada para 

início dos trabalhos. 
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Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Contabilizar volume de processos 

separados para o legado 

Quantidade de processos Para 

implementação 

2ª 

 

Contabilizar volume de processos 

analisados 

Quantidade de processos 

analisados 

Para 

implementação 

3ª Contabilizar volume de processos 

instruídos para digitalização 

Quantidade de processos 

instruídos para 

digitalização 

Para 

implementação 

4ª Contabilizar volume de processos 

encaminhados ao AFD 

Quantidade de processos 

encaminhados ao AFD 

Para 

implementação 

 

 

 

ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL – PRODUÇÃO DIÁRIA 

Os cadastros são executados no sistema AFD não havendo ocorrência no SEI 

Contextualização 

Sob a mesma égide da Portaria normativa Nº 9 SGP/MP 01/08/2018, que institui o 

SIGEPE-AFD, tentou-se, considerando os parâmetros já elencados, alinhar a Seção para a 

produção diária, considerando a inserção de processos dos servidores para data de 01/07/2016 a 

data atual, distribuídos entre processos físicos e digitais pelo sistema SEI. Ficando a cargo desta 

Seção a responsabilidades sobre os processos admissionais e de desligamento. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Dar continuidade as inclusões processuais de admissão no AFD 

 

 

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Contabilizar volume de processos 

separados para a produção diária 

Quantidade de processos Para 

implementação 

Programa Planejamento DAP/SGP 2020 - 2021 - ANEXO I (0179699)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 109



 

 

2ª 

 

Contabilizar volume de processos 

analisados 

Quantidade de processos 

analisados 

Para 

implementação 

3ª Contabilizar volume de processos 

instruídos para digitalização 

Quantidade de processos 

instruídos para 

digitalização 

Para 

implementação 

4ª Contabilizar volume de processos 

encaminhados ao AFD 

Quantidade de processos 

encaminhados ao AFD 

Para 

implementação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVEITAMENTO (entrada e saída de servidores) 

Há tipologia no SEI que dá suplementação para abertura e movimentação 

processual, e onde o fluxo se alinha consensualmente – sem padrão que defina a 

obrigatoriedade de fluxo - onde permite aos atores o mínimo de compreensão para atividade 

e ação necessárias aos interessados.  

Contextualização 

O fluxo de aproveitamento foi ajustado, mas ainda em finalização, e a SCAP ficou com 

operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, AFD. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Alinhamento das atividades com a DAP e ATP; 

  

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 
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1ª  Contabilizar volume de cadastros de 

solicitações de aproveitamento 

Quantidade de cadastro 

de servidores com 

solicitações de 

aproveitamento 

Por implementar 

2ª Contabilizar volume de cadastros de 

solicitações de aproveitamento 

finalizados 

Quantidade de cadastro 

de servidores 

aproveitados 

Por implementar 

 

Informações complementares 

Os fluxos de atividades no cadastro de admissão por aproveitamento foram desenhados 

em BPMN como parte do fluxo admissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAÇÃO DE DADOS – (DATA WAREHOUSE / EXTRATOR) / 

RELATÓRIOS COVID 

Os relatórios são executados no sistema DW e EXTRATOS Siape, não havendo 

ocorrência no SEI 

Contextualização 

O fluxo de aproveitamento foi ajustado, mas ainda em finalização, e a SCAP ficou com 

operacionais nos sistemas SEI, SIP, SIG, SIAPE, ESIAPE, AFD. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno/externo 

 

Objetivos 

● No momento os dados são apenas solicitados sem canais específicos; 

● Criar mecanismos de solicitação via SEI 

● Não houve ainda alinhamento quanto a guarda dos processos de autodeclaração 

sob a guarda da SCAP. 

● Relatórios COVID para encaminhamento ao Ministério da Economia – ME sem 

plena adesão pelas UNIDADES; 

  

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Programa Planejamento DAP/SGP 2020 - 2021 - ANEXO I (0179699)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 111



 

 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Contabilizar volume de solicitações 

de relatórios  

Quantidade de relatórios 

elaborados 

Por implementar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÕES – IMPRENSA NACIONAL 

As publicações são executadas/inclusas no sistema SEI 

Contextualização 

Todas as demandas que carecem de publicização de atos em determinado momento no 

fluxo em que a SCAP é responsável, tais como os editais e portarias: concurso, seleção, 

homologações, cancelamentos, retificações, portarias de nomeação para cargo de efetivos, de 

retificação dentre outros ajustes que necessitam de publicações na Imprensa Nacional. 

Agente responsável 

SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Receber as publicações dentro do fluxo vinculado aos processos em que a SCAP 

atua.  

  

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 
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1ª  Contabilizar volume de publicações  Quantidade de 

publicações 

Por implementar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADASTRO DE DEMANDAS DE OUTROS SETORES 

Os cadastros são executados / inclusos no sistema SEI/SIAPE 

Contextualização 

Todas as demandas que carecem de cadastro em determinado momento no fluxo em que 

a SCAP é corresponsável, tais como alterações cadastrais, contracorrente, dentre outros ajustes 

que necessitam de inclusão nos sistemas que a SCAP atua. 

Agente responsável 

SEBEN, SEPAG, SCAP 

Público alvo 

Público interno 

 

Objetivos 

● Cadastrar com maior celeridade possível dentro da folha SIAPE, para não 

atravancar o fluxo dos processos provindos de outros setores 

  

Metas, indicadores de desempenho e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Verificar o volume de processos 

transitados na SCAP 

Quantidade de processos  Por implementar 
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1. RESULTADOS DE 2019 

1.1. PRINCIPAIS PROCESSOS 

Ao longo de 2019, foram analisados e tiveram deferimentos um número aproximado 

de 1.211 processos, sobre as matérias contempladas no escopo da DDP. 

O gráfico abaixo ilustra a distribuição desse número pelos diferentes tipos de 

processos da unidade: 

Gráfico 1 - Quantidade de Processos Deferidos em 2019 por Tipo de Processo  

 
Fonte: DDP/SEI, Jan./ 2020 
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1.2. DESTAQUES 

 

a) Principais impactos oriundos de mudanças na legislação: 

✓ Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação (Ofício-Circular nº 

39/2019/GAB/SAA/SAA-MEC; 

✓ Extinção da ESAF e mudanças na oferta de capacitação pela ENAP, para oferta de cursos 

internos; 

✓  Impactos decorrentes do Decreto 9991/19 e da IN 201/19: 

▪ Afastamentos no País; 

▪ Afastamentos para Pós-Graduação Stricto Sensu e para Pós-Doutorado; 

▪ Realização do primeiro cadastro de intenções para licença para capacitação, com usufruto 

previsto para o primeiro semestre de 2020; 

▪ Realização antecipada do LND; 

▪ Extinção do Plano Anual de Capacitação e estabelecimento do Plano de Desenvolvimento 

de Pessoal, com cronograma anual específico; 

▪ Centralização das escolas de governo, junto à ENAP; 

▪ Discussão de edital para realização de processo seletivo para afastamento para cursar pós-

graduação stricto sensu de servidores técnico-administrativos, junto à CIS e à CPPD. 

 

1.3. CAPACITAÇÃO 2019 

a) Elaboração de Minuta de Progressão Funcional Docente, junto à CPPD, com a colaboração da Fabiana.

•Situação atual: aguardando apreciação pelo Conselho competente.

b) Maior acompanhamento dos processos de estágio probatório docente, com o objetivo de prevenir e evitar o
agravo de situações em que há atraso na homologação;

c) Realização do Cadastro de Instrutores, com a colaboração do Rodolfo.

•Resultados:

•Realização da Palestra Resiliência e Mobilização para a Mudança – Prof.ª Patrícia Freire;

•Demais propostas recebidas:

•Análise Gerencial de Dados – Alberson Bruno;

•Aspectos Gerais do Processo Administrativo – Emanoel Marques Freitas;

•Gerenciamento de Projetos na prática com PMBOK– Alberson Bruno;

Execução orçamentária do recurso do PAC – 90% utilizado (32% em 2018).

•A partir de 2019, ficou convencionado qua despesas com diárias e passagens necessárias à
realização/participação em tais atividades seriam descontadas dos recursos disponíveis de capacitação.

•Ao longo do ano houve o contingenciamento do recurso, o que impactou na liberação de servidores para
participação em ações externas e no planejamento das ações internas.

•No final do ano, houve o descontingenciamento.

Aprimoramento do fluxo do processo de pagamento de GECC para instrutores das ações internas de capacitação,
concedendo maior segurança, confiabilidade e celeridade nos processos, trabalhando mediante empenhos
prévios.
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1.3.1. VISÃO GERAL 

Figura 1- Visão Geral: capacitação 2019 

 

1.4. INVESTIMENTOS POR TIPO DE DESPESA 

INVESTIMENTOS POR TIPO DE DESPESA R$ 

DIÁRIAS R$     18.560,21 

DIÁRIAS - CAPACITAÇÃO INTERNA R$        2.675,06 

DIÁRIAS - CAPACITAÇÃO EXTERNA R$     15.885,15 

PASSAGENS R$     18.731,37 

INSCRIÇÕES - CAPACITAÇÃO EXTERNA R$     21.027,00 

GECC - CAPACITAÇÃO INTERNA R$     12.847,94 

TOTAL CAPACITAÇÃO EXTERNA R$     55.643,52 

TOTAL CAPACITAÇÃO INTERNA R$     15.523,00 

Fonte: DDP/SCDP/SIAPE 2020 

 

CAPACITAÇÃO

SERVIDORES 
CAPACITADOS

• 194/ 679 (28%)

EVENTOS 
INTERNOS

• 06

• 169 
PARTICIANTES

EVENTOS 
EXTERNOS

• 27 SERVIDORES

ORÇAMENTO

• TOTAL - R$ 81.100

• EXECUTADO -R$ 
71.166,5289%
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Gráfico 2- Investimento por Classificação da Despesa 

 
 

Gráfico 3 - Capacitação Externa Vs Capacitação Interna 

 

• 2019 foi o primeiro ano no qual foram subtraídos os custos com diárias e passagens 

necessários à capacitação dos servidores. 

1.4.1. CAPACITAÇÃO EXTERNA 

Gráfico 4 - Capacitação Externa por Tipo de Despesa 

 
 

26%

26%

30%

18%

DIÁRIAS

PASSAGENS

INSCRIÇÕES - CAPACITAÇÃO EXTERNA

GECC - CAPACITAÇÃO INTERNA

78%

22%

TOTAL CAPACITAÇÃO EXTERNA

TOTAL CAPACITAÇÃO INTERNA

28%

34%

38% DIÁRIAS - CAPACITAÇÃO EXTERNA

PASSAGENS

INSCRIÇÕES - CAPACITAÇÃO EXTERNA

UNIDADES CONTEMPLADAS COM CAPACITAÇÃO EXTERNA QTDE DE 

SERVIDORES 

AUDIN 1 
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Gráfico 5 - Capacitação Externa: servidores contemplados por Estado 

 
 

Gráfico 6 - Capacitação externa: servidores contemplados por unidade/CE 

 

1.4.2. CAPACITAÇÃO INTERNA 

EVENTO TIPO SERVIDOR DIÁRIAS PASSAGENS GECC 

Gestão de Riscos nas 

Contratações Públicas 

INTERNO Marcelo Gaspar 

Thiers 

R$ 650.72  R$ -  R$ 3,254.76 

Desvelando Dinâmicas nas 

Relações Interpessoais no 

Trabalho 

INTERNO Fabiana Pinto de 

Almeida Bizarria 

R$ -  R$ -  R$ 0.00 

Desvelando Dinâmicas nas 

Relações Interpessoais no 

Trabalho 

INTERNO Antônio Marcelo 

Cavalcanti Novaes 

R$ -  R$ -  R$ 0.00 

Desenvolvimento 

Gerencial para Gestores 

Públicos 

INTERNO Marcos Antonio 

Martins Lima 

R$ 650.72  R$ -  R$ 4,791.48 

Ação da Psicologia em 

Outubro 

INTERNO Fabiana Pinto de 

Almeida Bizarria  

R$ 560.22  R$ 583.28  R$ 0.00 

MALÊS/BA
18%

TOTAL CAMPI 
CEARÁ

82%

5%
9%

13%

39%

4%

26%

4%
AUDIN

PROAD

SGP

DTI

IH

PROPLAN

GR

PROAD 2 

MALÊS 5 

SGP 3 

DTI 9 

IH 1 

PROPLAN 6 

GR 1 

 FONTE: DDP 2020 
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Desenvolvimento 

Gerencial para Gestores 

Públicos - Turma 2 

INTERNO Marcos Antonio 

Martins Lima 

R$ 650.72  R$ -  R$ 3,603.84 

Palestra: Os Desafios das 

Organizações e dos 

Servidores Públicos no 

Cenário de Incerteza 

INTERNO Marcos Antonio 

Martins Lima 

R$ 162.68  R$ -  R$ 598.93 

Palestra: Resiliência e 

Mobilização para Mudança 

INTERNO Patrícia Freire de 

Vasconcelos 

R$ -  R$ -  R$ 598.93 

Gráfico 7 - Valor do investimento por tipo de despesa 

 

1.4.2.1. CURSO DE GESTÃO DE RISCOS 

 

✓ http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/05/03/pac-2019-inicia-atividades-

com-curso-sobre-gestao-de-riscos/ 

✓ As vagas foram destinadas para servidores indicados pela Colog. 

✓ 30 vagas/ 23 concluintes. 

1.4.2.2. SEI USAR 

O curso foi realizado pela Comissão de Implantação do SEI, contudo, contou com o 

apoio e a colaboração da DDP. 

1.4.2.3. DESENVOLVIMENTO GERENCIAL – TURMA I 

http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/09/06/pac-unilab-realizada-curso-de-

desenvolvimento-gerencial-para-gestores-publicos/ 

1.4.2.4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

17%

83%

DIÁRIAS - CAPACITAÇÃO INTERNA

GECC - CAPACITAÇÃO INTERNA
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http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/06/11/pac-unilab-realiza-segunda-etapa-de-

capacitacao-interna-no-ceara-2/ 

1.4.2.5. ATIVIDADES MÊS DO SERVIDOR 

http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/10/07/inscricoes-abertas-para-atividades-da-

primeira-semana/ 

1.4.2.6. RESILIÊNCIA E MOBILIZAÇÃO PARA A MUDANÇA 

http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/12/02/superintendencia-de-gestao-de-

pessoas-realiza-palestra-sobre-resiliencia-e-mobilizacao-para-mudanca/ 

1.4.3. SÍNTESE DOS EVENTOS REALIZADOS 

EVENTOS INTERNOS - 2019 VAGAS CONCLUÍDOS DOC. TAE TERC. 

TAXA 

DE 

CONC.  

GESTÃO DE RISCOS 30 23 0 22 1 77% 

SEI USAR 40 17 0 14 3 43% 

DESENVOLVIMENTO 

GERENCIAL - TURMA 1 
25 21 4 17 0 84% 

PAD 50 33 15 18 0 66% 

PALESTRA - DESAFIOS DA 

GESTÃO 
40 27 0 24 3 68% 

DESENVOLVIMENTO 

GERENCIAL - TURMA 2 
25 13 3 10 0 52% 

PALESTRA - RESILIÊNCIA E 

MOBILIZAÇÃO PARA A 

MUDANÇA 

50 35 1 21 4 70% 

TOTAL 260 169 23 126 11 65% 

 
Gráfico 8 - Capacitação interna: participantes por categoria 

 
 

PARTICIPAÇÃO DE GESTORES EM EVENTOS INTERNOS DE FORMAÇÃO 

GERENCIAL QTD 

CD 11 

FG/FUC 17 

14%

79%

7%

DOCENTES

TAE

TERCEIRIZADOS
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SERVIDORES SEM FUNÇÃO 6 

TATAL DE CERTIFICADOS TURMAS DE FORMAÇÃO GERENCIAL 34 

 

Gráfico 9 - Participantes: turmas de desenvolvimento gerencial 

 

Do total de servidores que foram certificados pelas capacitações internas da Unilab, 

20% concluíram o curso de formação gerencial.  Deste total, 28 já ocupavam algum cargo de 

gestão (CD/FG/FUC). 

Por fim, ao final do ano foi divulgada a seguinte notícia na página da Unilab 

(http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/12/11/plano-anual-de-capacitacao-2019-contemplou-

capacitacoes-internas-e-externas/) sobre a execução das ações de capacitação na Unilab, durante 

o ano de 2019: 

 

3. AVALIAÇÃO 2019 

 Continuar em 2020  

• Aproximação com a CIS e com a CPPD para discutir e compartilhar as questões 

de interesse dos servidores; 

• Cadastro de Instrutores. 

 Iniciar 

• Acompanhar periodicamente a carreira docente, especialmente dos servidores em 

estágio probatório; 

• Divulgar os afastamentos na página do PDP; 

• Parcerias com outras instituições para ações de capacitação.

32%

50%

18%

CD

FG/FUC

SERVIDORES SEM FUNÇÃO
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4. PLANEJAMENTO DDP 2020/2021 

4.1. OBJETIVOS 2020 

Conforme informado no planejamento da SGP, segue o objetivo concernente às 

atribuições da DDP, citado no documento:  

definição clara da fomentação da capacitação dos servidores em prol do desenvolvimento 

institucional com base em indicadores de desempenho alinhados ao PDI. 

A partir do objetivo descrito acima e das questões manifestas nos processos da DDP 

ao longo do último ano, propusemos os seguintes objetivos, segmentados por área de 

conhecimento técnico, a saber: carreira de servidores docente, carreira de servidores técnico-

administrativos, afastamentos, plano de desenvolvimento de pessoas, e gerencial, uma vez que 

essas são as principais temáticas que perpassam as diversas atividades e processos que tramitam 

na Divisão de Desenvolvimento de Pessoal e respectivas subunidades. 

4.2. CARREIRA DOCENTE 

 Reduzir ao extremo o atraso na homologação de estágio probatório de servidores docentes. 

 Reduzir os problemas de instrução processual e impactos negativos nas datas de efeitos em 

virtude de apreciação tardia dos processos de progressão e promoção docente; 

 Sanar os impactos da homologação tardia do estágio probatório docente na aceleração da 

promoção. 

4.2.1. Processos relacionados – unidade competente: SADEC 
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a) Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório (Docente):  

Situação 2019 

- Processos abertos após o período de integralização; 

- Demora na apreciação da avaliação de desempenho por parte das comissões; 

- Processos com falhas na instrução processual. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Lei 12.772/2012; 

- Lei 9394/96; 

- Portaria MEC 554/2013; 

- Resolução nº 24/2014/Unilab; 

- Ofício Circular SGP nº 10/2020 
- IN 03/2020/SGP/UNILAB. 

Potencializadores 

- Normativos desatualizados; 

- Falta de padronização de alguns procedimentos entre os institutos; 

- Pouco acompanhamento do estágio probatório dos servidores docentes pelos institutos e 

pela DDP. 

- Pouca compreensão sobre os procedimentos administrativos e sobre o fluxo do processo. 

Progressos 2019 

- Sensibilização da CPPD para um maior acompanhamento dos processos de avaliação de 

desempenho de servidor em estágio probatório docente; 

-Abertura e encaminhamento de processos de servidores com estágio probatório pendente de 

aprovação. 

- Redução das falhas de instrução processual; 

Principal 

interessado 
Servidores docentes não estáveis 

Outros interessados 
Servidor interessado, Secretaria de Instituto, Diretoria de Instituto, Docentes que compõem 

a CAD, CPPD, SGP, CONSEPE. 

Metas 2020 

- Entregar uma minuta de resolução para apreciação da SGP e da CPPD que atualiza a 

Resolução nº 24/2014/Unilab. 

- Reduzir para zero o número de processos de estágio probatório homologados após o 

cumprimento de 3 anos de exercício. 

- Receber processos com instrução e fluxo processual corretos. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 
Verificar servidores docentes com estágio probatório docente e solicitar 

providencias às respectivas partes interessadas. 

Natália/ 

DDP 
30/05/2020 

 

Planejamento/Minutas/Orientações - Encaminhar ofício aos institutos para 

informar sobre os docentes com estágio probatório pendente e próximos de 

encerrar, solicitando as providências cabíveis. 

Natália/ 

DDP 
25/02/2020 

 

Planejamento/Minutas/Orientações – Elaborar minuta para orientar sobre a 

Instrução processual dos processos relacionados à carreira docente na Unilab 

- IN 3/2020. 

Natália/ 

DDP 
02/05/2020 

 Informatizar - Acompanhamento de carreira (docente). 
Natália/ 

DDP 
01/04/2021 

 

Acompanhar mensalmente os Servidores docentes não estáveis com 

encerramento do período de estágio probatório próximo e informar às 

principais partes interessadas. 

Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 
Planejamento/Minutas/Orientações – Revisar a Resolução N. 24/2014 - 

Estágio Probatório Docente. 

Natália/ 

DDP 
31/07/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Redução do número de processos com falhas na instrução processual; 

2. Saneamento dos processos de servidores com estágio probatório pendente anteriores a 2020; 

3. Minimização dos processos do ano de 2020 com portaria de homologação de estágio probatório em data 

posterior à integralização do período; 

4. Alinhamento com a CPPD. 
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b) Avaliação de Desempenho para Progressão/Promoção Funcional de servidor 

docente 

Situação 2019 
- Demora na apreciação da avaliação de desempenho por parte das comissões avaliadoras; 

- Processos com falhas na instrução processual. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Lei 12.772/2012; 

- Lei 9394/96; 

- Portaria MEC 554/2013; 

- Resolução nº 23/2014/Unilab; 

- IN 03/2020/SGP/UNILAB; 

- Base de conhecimento no SEI. 

Potencializadores 

- Normativos desatualizados; 

- Falta de padronização de alguns procedimentos entre os institutos; 

- Pouca compreensão sobre os procedimentos administrativos e sobre o fluxo do processo. 

Progressos 2019 

- Sensibilização da CPPD para um maior acompanhamento dos processos de avaliação de 

desempenho para fins de progressão e promoção funcional; 

- Sensibilização da CPPD e dos institutos para as falhas de instrução processual e para a 

verificação do interstício de progressão/promoção do docente; 

Principal 

interessado 
Servidores docentes não estáveis e estáveis. 

Outros interessados 
Servidor interessado, Secretaria de Instituto, Diretoria de Instituto, Docentes que compõem a 

CAD, CPPD, SGP, CONSEPE. 

Metas 2020 

- Entregar uma minuta de resolução para apreciação da SGP e da CPPD que atualiza a 

Resolução nº 23/2014/Unilab. 

- Reduzir para zero o número de processos de estágio probatório homologados após o 

cumprimento de 3 anos de exercício. 

- Receber processos com instrução e fluxo processual corretos. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 

Criar planilha com os servidores docentes da Unilab, com descrição de classe, 

nível e instituto de lotação para acompanhar junto aos institutos o interstício 

de avaliação de desempenho para progressão e promoção funcional de 

servidores docente estáveis. 

CLÉO/ DDP 30/05/2020 

 

Planejamento/Minutas/Orientações – Elaborar minuta para orientar sobre a 

Instrução processual dos processos relacionados à carreira docente na Unilab 

- IN 3/2020. 

Natália/ 

DDP 
02/05/2020 

 Informatizar - Acompanhamento de carreira (docente). 
Natália/ 

DDP 
01/04/2021 

 
Acompanhar mensalmente os servidores docentes com progressão/promoção 

funcional próxima e informar às principais partes interessadas. 
Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 
Planejamento/Minutas/Orientações – Revisar a Resolução N. 23/2014 – 

Avaliação de Desempenho Docente para progressão e promoção funcional. 

Natália/ 

DDP 
31/07/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Redução do número de processos com falhas na instrução processual; 

2. Minimização de processos com impacto negativo na data de progressão/promoção funcional em virtude de 

demora na aprovação da avaliação de desempenho pela CAD; 

3. Alinhamento com a CPPD. 
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c) Aceleração da Promoção de Servidor Docente 

Situação 2019 
- Atrasos nos processos de homologação de estágio probatório que impactavam na 

aceleração da promoção. 

Normas 

- Lei 12.772/2012; 

- Portaria MEC 554/2013; 

- Resolução nº 24/2014/Unilab; 

- IN 03/2020/SGP/UNILAB; 

- Base de conhecimento no SEI. 

Potencializadores 
- Normativos desatualizados; 

- Pouco acompanhamento do estágio probatório dos servidores docentes 

Progressos 2019 

- Sensibilização da CPPD para um maior acompanhamento dos processos de avaliação de 

desempenho de servidor em estágio probatório docente; 

- Abertura e encaminhamento de processos de servidores com estágio probatório pendente de 

aprovação. 

- Sensibilização da CPPD e dos institutos para as falhas de instrução processual; 

Principal 

interessado 
Servidores docentes que tiveram homologado recentemente o estágio probatório. 

Outros interessados Servidor interessado, Secretaria de Instituto, CPPD, SGP. 

Metas 2020 

- Reduzir para zero o número de processos de estágio probatório homologados após o 

cumprimento de 3 anos de exercício. 

- Evitar pagamentos retroativos em virtude do atraso na homologação do Estágio probatório. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 

Acompanhar mensalmente os Servidores docentes não estáveis com 

encerramento do período de estágio probatório próximo e informar às 

principais partes interessadas. 

Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 

Criar planilha com os servidores docentes da Unilab, com descrição de classe, 

nível e instituto de lotação para acompanhar junto aos institutos o interstício 

de avaliação de desempenho para progressão e promoção funcional de 

servidores docente estáveis. 

CLÉO/ 

SADEC 
30/05/2020 

 

Planejamento/Minutas/Orientações – Elaborar minuta para orientar sobre a 

Instrução processual dos processos relacionados à carreira docente na Unilab 

- IN 3/2020. 

Natália/ 

DDP 
02/05/2020 

 Informatizar - Acompanhamento de carreira (docente). 
Natália/ 

DDP 
01/04/2021 

 
Acompanhar mensalmente os servidores docentes com progressão/promoção 

funcional próxima e informar às principais partes interessadas. 
Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 
Planejamento/Minutas/Orientações – Revisar a Resolução N. 23/2014 – 

Avaliação de Desempenho Docente para progressão e promoção funcional. 

Natália/ 

DDP 
31/07/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Minimização de processos com impacto negativo na data de progressão/promoção funcional em virtude de 

demora na aprovação da avaliação de desempenho pela CAD; 

2. Definição do fluxo do processo; 

3. Alinhamento com a CPPD. 

d) Retribuição Por Titulação 

Situação 2019 - Processo com pouca requisição e com execução fluida em suas ocorrências. 

Principal 

interessado 

Servidores docentes que ingressaram no cargo sem o título de doutor e que adquiriram 

recentemente título superior ao apresentado na ocasião do seu ingresso na Unilab. 

Outros interessados Servidor interessado, CPPD, PROPPG, SGP. 

NORMAS 

- Lei 12.772/2012, alterada pela Lei 12.863/2013; 

- Resolução 23/2014/CONSUNI; 

- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

- Ofício-Circular nº 2/2019/CGCAR ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME 

- Base de conhecimento no SEI. 
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4.3. CARREIRA TAE 

 Aprimorar o processo de avaliação de desempenho TAE, por meio da normatização, da 

operacionalização via sistema o e da integração paulatina com a capacitação. 

 Discutir com a CIS outras possibilidades de normas para a política de afastamentos para 

servidores TAE; 

 Sensibilizar os servidores para as normas e os diversos aspectos da carreira no âmbito da 

Unilab. 

4.3.1. Processos relacionados – unidade competente: SADEC 

a) Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório (TAE):  

Situação 2019 

- Processo com fluxo pequeno e célere; 

- Período de avaliação dos servidores acompanhado mensalmente pela SADEC; 

- Eventualmente, há necessidade de encaminhamentos específicos; 

- Em caso de encaminhamentos específicos, não há previsão normativa regulamentadora. 

- Em 2019, foi elaborada uma minuta de resolução que contemplava a regulamentação 

dos procedimentos realizados atualmente e previa parâmetros para situações específicas. 

- Desde 2011 uma norma sobre a matéria com previsão de avaliação no modelo 280º está 

com apreciação pendente. 

- o Formulário inclui um campo para informar as necessidades de capacitação do 

servidor avaliado. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Emenda Constitucional Nº 19/1998, art. 41; 

- Base de conhecimento no SEI. 

Potencializadores 
- Ausência de norma interna sobre a matéria, com parâmetros para definir as situações e 

os respectivos encaminhamentos necessários; 

Progressos 2019 

- Utilização de formulário eletrônico para captação das necessidades de desenvolvimento 

(capacitação) – antes era feito no formulário físico. A Alteração é um passo para viabilizar 

uma maior integração com o Levantamento de necessidades de desenvolvimento realizado 

para o PDP; 

Principal 

interessado 
Servidores técnico-administrativos não estáveis. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, SGP. 

Metas 2020 

- Viabilizar a discussão e aprovação de uma norma que trate da matéria, por meio do 

apoio à SGP às instâncias competentes. 

- Manter a homologação de estágio probatório de 100% dos Servidores, com 

homologação em até três anos de efetivo exercício. 

ID AÇÃO RELACIONADA1 RESPONS. 
PREV. DE 

ENTREGA 

 
Acompanhar mensalmente o período de avaliação de desempenho dos 

servidores TAE não estáveis. 

Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 
Planejamento/Minutas/Orientações – contribuir com a aprovação da 

minuta de avaliação de desempenho dos servidores TAE não estáveis. 

Natália/ 

DDP 
31/01/2021 

 Informatizar - acompanhamento de carreira (TAE) 
Natália/ 

DDP 
01/03/2021 

 Informatizar - avaliação de desempenho (TAE) 
Natália/ 

DDP 
01/03/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Dissociação do processo de avaliação de desempenho do processo de progressão por mérito. 

2. Inclusão, no PDP de 2021, das necessidades de desenvolvimento cadastradas no formulário eletrônico 

disponível para preenchimento durante as avaliações de desempenho. 

 
1 Legenda das cores:  

Amarelo: em andamento; Azul: concluído; Cinza: a iniciar; Vermelho: Cancelado. 
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b) Avaliação de Desempenho de Servidor Estável 

Situação 2019 

- Processo com fluxo pequeno e célere; 

- Período de avaliação dos servidores acompanhado mensalmente pela SADEC; 

- Eventualmente há intercorrências que demandem encaminhamentos específicos ou 

distintos do fluxo cotidiano; 

- Em caso de situações excepcionais não há previsão normativa, orientando 

procedimentos específicos e padronizados. 

- Em 2019 foi elaborada uma minuta de resolução que contemplava a regulamentação 

dos procedimentos realizados atualmente e previa parâmetros e algumas situações 

específicas. 

- Desde 2011 está pendente a aprovação de uma norma sobre a matéria com previsão de 

avaliação no modelo 280º. 

- o Formulário inclui um campo para informar as necessidades de capacitação do 

servidor avaliado. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Base de Conhecimento no SEI; 

 

Potencializadores 
- Ausência de norma interna sobre a matéria, com parâmetros para definir as situações e 

os respectivos encaminhamentos necessários; 

Progressos 2019 

- Utilização de formulário eletrônico para captação das necessidades de desenvolvimento 

(capacitação) – antes era feito no formulário físico. A Alteração é um passo para 

viabilizar uma maior integração com o Levantamento de necessidades de 

desenvolvimento realizado para o PDP; 

Principal 

interessado 
Servidores técnico-administrativos estáveis. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, SGP. 

Metas 2020 

- Viabilizar a discussão e aprovação de uma norma que trate da matéria, por meio do 

apoio à SGP às instâncias competentes. 

- Manter a homologação de estágio probatório de 100% dos Servidores, com portaria em 

até três anos de efetivo exercício. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 
Acompanhar mensalmente o período de avaliação de desempenho dos 

servidores TAE estáveis 

Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 

Planejamento/Minutas/Orientações – contribuir com a aprovação da 

minuta para avaliação de desempenho dos servidores técnico-

administrativos estáveis. 

Natália/ 

DDP 
31/01/2021 

 Informatizar - acompanhamento de carreira (TAE) 
Natália/ 

DDP 
01/03/2021 

 Informatizar - avaliação de desempenho (TAE) 
Natália/ 

DDP 
01/03/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Dissociação do processo de avaliação de desempenho do processo de progressão por mérito. 

2. Inclusão, no PDP de 2021, das necessidades de desenvolvimento cadastradas no formulário eletrônico 

disponível para preenchimento durante as avaliações de desempenho. 
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c) Progressão por Mérito 

Situação 2019 

- Inexistente no SEI; 

- Ocorria no mesmo processo de avaliação de desempenho. 

- Entendeu-se que, para haver uma melhor distinção da finalidade de ambos os processos 

por parte dos servidores, seria melhor dissocia-los. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Lei nº 11.091/2005; 
- Base de Conhecimento no SEI. 

Potencializadores 
- Ausência de norma interna sobre a matéria, com parâmetros para definir as situações e 

os respectivos encaminhamentos necessários; 

Principal 

interessado 
Servidores técnico-administrativos. 

Outros interessados SGP. 

ID AÇÃO RELACIONADA 
RESPON

S. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 
Acompanhar mensalmente o período de avaliação de desempenho dos 

servidores TAE estáveis 

Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 
Acompanhar mensalmente o período de avaliação de desempenho dos 

servidores TAE não estáveis. 

Cléo/ 

SADEC 
MENSAL 

 

Planejamento/Minutas/Orientações – contribuir com a aprovação da minuta 

para avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos 

estáveis. 

Natália/ 

DDP 
31/01/2021 

 

Planejamento/Minutas/Orientações – contribuir com a aprovação da minuta 

para avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos não 

estáveis. 

Natália/ 

DDP 
31/01/2021 

 Informatizar - acompanhamento de carreira (TAE) 
Natália/ 

DDP 
01/03/2021 

 Informatizar - avaliação de desempenho (TAE) 
Natália/ 

DDP 
01/03/2021 

d) Progressão Por Capacitação 

Situação 2019 - Processo com fluxo pequeno e célere; 

Normas 

- Lei 11.091/2005; 

- Portaria MEC XX; 

- Decreto 5.824, de 29 de junho de 2006 

- Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006 

- Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008 

- Portaria nº 39/2011 do MEC; 

- Base de conhecimento no SEI. 

Principal 

interessado 
Servidores técnico-administrativos. 

Outros interessados SGP. 

Processos relacionados – unidade competente: SCD 

a) Incentivo à Qualificação 
Situação 2019 - Processo com pouca requisição e com execução fluida em suas ocorrências. 

Principal interessado 
Servidores Técnico-Administrativos que ingressaram no cargo e que adquiriram 

recentemente título superior à última titulação apresentada à Unilab. 

Outros interessados Servidor interessado, CIS, PROGRAD/PROPPG, SGP. 

NORMAS 

- Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005; 

- Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006; 

- Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006; 

- Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; 

- Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012; 

- Portaria XX 

- Ofício-Circular nº 2/2019/CGCAR ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME 

- Base de conhecimento no SEI. 
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4.4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas, estabelecido no Decreto 9.991/19, é um dos 

instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal e tem a finalidade de elencar as 

ações de desenvolvimento necessárias à consecução dos objetivos institucionais e deve ser um 

documento do planejamento das ações de desenvolvimento. 

A Sua elaboração segue um rito e uma forma específicos, conforme previsto no 

Decreto e nos demais documentos que norteiam sua elaboração. 

Para aprimorar a elaboração e a utilização desse importante artefato da PNDP, 

propusemos os seguintes objetivos para o período de 2020 a 2021: 

 Divulgar as informações do PDP na página; 

 Contribuir para a normatização dos artefatos da PNDP, em virtude do Decreto 9.991/19; 

 Contribuir com a difusão e compreensão da nova PNDP entre os servidores da Unilab; 

 Integrar a oferta de capacitação interna com as necessidades cadastradas no PDP. 

Situação 2019 

- Criado pelo Decreto 9.991/19; 

- Formato bem específico que requer maior grau de especialização; 

- Prazos definidos pela legislação. 

Normas 

- Decreto 9.991/19; 

- IN 201/19; 

- Guia de Elaboração do PDP, versão atualizada (2020); 

- Base de conhecimento no SEI. 

Potencializadores - Sistemática de coleta de necessidades que precisa de aprimoramento; 

Principal 

interessado 
Divisão de Desenvolvimento de Pessoal. 

Outros interessados Todos os servidores, chefias, SGP e Reitoria. 

Metas 2020 

- Divulgar mensalmente as informações na página do PDP, no site da Unilab, conforme o 

estabelecido no decreto; 

- Elaborar material de divulgação com informações claras sobre a PNDP para todos os 

servidores; 

- Tratar estatisticamente as informações cadastradas no PDP da Unilab para 2021 e 

padronizar os procedimentos de planejamento de ações para capacitação externa. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 
Consolidar fluxo de pagamento de inscrição para participação em curso de 

capacitação externa com a Colog e a Cofin; 

Natália/ 

DDP 
01/03/2020 

 Atualizar na página do PDP informações de afastamentos; Cíntia/ SCD Mensal 

 
Atualizar informações sobre a oferta interna do PDP para inclusão na página 

do PDP; 
Cíntia/ SCD Mensal 

 Consolidar as informações do PDP 2020; 
Natália/ 

DDP 
03/07/2020 

 
Planejar e realizar o levantamento das necessidades de desenvolvimento 

para 2021; 

Natália/ 

DDP 
03/07/2020 

 Aprovar o PDP 2021 
Natália/ 

DDP 
28/08/2020 

 Verificar e alterar o PDP 2020 
Natália/ 

DDP 
01/10/2020 

 
Estabelecer parcerias com outras instituições para ampliar o leque de 

capacitação ofertada para os servidores da unilab 

Natália/ 

DDP 
01/11/2020 

 Realizar o cadastro de instrutores 2021 
Natália/ 

DDP 
20/11/2020 

 Elaborar o plano de capacitação interna - 2021 
Natália/ 

DDP 
30/01/2021 

 Organização página PDP Bruno/ DDP 01/02/2020 

 
Planejamento/Minutas/Orientações – Contribuir com a regulamentação de 

Treinamento em Serviço 

Natália/ 

DDP 
28/02/2021 

 Informatizar LND 
Natália/ 

DDP 
30/05/2021 
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Planejamento/Minutas/Orientações - propor norma para regulamentar a 

atividade de instrutoria de servidores da Unilab em ações de capacitação 

interna 

Natália/ 

DDP 
01/06/2021 

 Informatizar o procedimento para cadastro de instrutores internos 
Natália/ 

DDP 
01/07/2021 

 Informatizar - acompanhamento e execução de ações de capacitação 
Natália/ 

DDP 
30/08/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. As informações coletadas e cadastradas para o PDP 2021 estão passando por uma consultoria estatística, o 

que irá contribuir para melhor classificar as necessidades de desenvolvimento cadastradas e para aumentar 

a assertividade das ações de capacitação interna. 

2. Inclusão, no PDP de 2021, das necessidades de desenvolvimento cadastradas no formulário eletrônico 

disponível para preenchimento durante as avaliações de desempenho. 

3. Adaptação de algumas necessidades de desenvolvimento ao modelo constante no Guia de Elaboração do 

PDP atualizado. 

4.4.1. Afastamentos 

a) Licença para Capacitação 

Situação 2019 

- Procedimentos alterados em virtude do Decreto 9.991/19 e da In 201/2019; 

- Processos remetidos fora do prazo estabelecido; 

- Expedição da IN 05/2019, que regulamenta a licença para capacitação na Unilab. 

Normas 

- Lei 8.112/90 

- Lei 12.772/12 

- Decreto 9.991/19; 

- IN 201/19; 

- IN 05/2019/SGP; 

- Base de conhecimento no SEI. 

Principal 

interessado 
Todos os servidores que tenham a partir de 5 anos de efetivo exercício no serviço público. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, Institutos, CPPD, CIS, SGP e Reitoria. 

Metas 2020 - Atualizar a IN 05/2019, a partir da experiência da sua aplicação no primeiro ano. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 Realizar a organização das intenções/inscrições licença para capacitação  Cíntia/ SCD Semestral 

 
Planejamento/Minutas/Orientações – Propor IN de licença capacitação para 

docentes por causa do parecer de força executória 
Natália/ 

DDP 
08/09/2020 

 Informatizar - acompanhamento de afastamentos 
Natália/ 

DDP 
30/07/2021 

AGOSTO DE 2020 

1. Em agosto de 2020, há uma norma vigente especificamente para docentes, em virtude de decisão 

judicial cuja recomendação suspende a aplicação do Decreto 9.991/19 aos servidores docentes. 

2. Adaptação de algumas necessidades de desenvolvimento ao modelo constante no Guia de 

Elaboração do PDP atualizado. 
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c) Afastamento para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado 

Situação 2019 

- Procedimentos alterados em virtude do Decreto 9.991/19 e da In 201/2019; 

- Necessidade de realização de processo seletivo; 

- Sem norma interna no âmbito da Unilab; 

- Alguns servidores docentes iniciaram o gozo do afastamento antes da assinatura da 

portaria. 

Normas 

- Lei 8.112/90 

- Lei 12.772/12 

- Decreto 9.991/19; 

- IN 201/19; 

- Ofício Circular Nº 4/2019/SGP; 

- Base de conhecimento no SEI. 
Potencializadores - Ausência de norma interna que regulamente os aspectos complementares da matéria. 

Principal 

interessado 

Todos os servidores cuja situação funcional atenda aos critérios estabelecidos na Lei 

8.112/90. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, Institutos, CPPD, CIS, SGP e Reitoria. 

Metas 2020 - Contribuir com elaboração/aprovação de norma específica sobre a matéria. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 

Realizar processo seletivo para servidores técnico-administrativos da Unilab 

para organizar as solicitações futuras de afastamentos para cursar pós-

graduação stricto sensu e pós-doutorado. 

Natália/DDP Anual 

 

Planejamento/Minutas/Orientações - Contribuir com a proposição de norma 

interna sobre o afastamento de servidores TAE para participação em ações de 

desenvolvimento. 

Natália/DDP 
Sem 

previsão 

 

Planejamento/Minutas/Orientações - Contribuir com a proposição de norma 

interna sobre o afastamento de servidores docentes para participação em ações 

de desenvolvimento. 

Natália/DDP 31/12/2020 

 Informatizar - acompanhamento de afastamentos 
Natália/ 

DDP 
30/07/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Há uma minuta de resolução que trata dos afastamentos de servidores docentes, em discussão junto 

a CPPD desde 12/05/2020. 

2. O ofício da SGP estabeleceu diretrizes para manter a autonomia dos institutos em seus processos 

seletivos; 

3. Foi realizado o primeiro processo seletivo para afastamentos de servidores TAE em fevereiro de 

2020. 

4. O parecer de força executória suspende a eventual aplicação do Decreto 9.991/19 e da IN 201/19 

aos docentes. 

Programa Planejamento DDP/SGP 2020 - 2021 - ANEXO II (0179700)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 132



 

 

20 

d) Afastamento do País 

Situação 2019 

- Procedimentos alterados em virtude do Decreto 9.991/19 e da In 201/2019; 

- Sem norma interna no âmbito da Unilab; 

- Alguns servidores docentes iniciaram o gozo do afastamento antes da assinatura da 

portaria. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Decretos 91.800/85; 

- Decreto 1.387/95; 

- Portaria 505/MPOG; 

-Decreto 9.991/19; 

- IN 201/19; 

- Base de conhecimento no SEI. 
Potencializadores - Ausência de norma interna que regulamente os aspectos complementares da matéria. 

Principal 

interessado 
Todos os servidores. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, Institutos, CPPD, CIS, SGP e Reitoria. 

Metas 2020 - Não gerar processos de exercício anterior para desconto de auxílio transporte. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 
PREVISÃO DE 

ENTREGA 

 
Alterar o fluxo processual para evitar a demora na prestação de 

contas e o consequente processo de exercício anterior. 
Cíntia/ SCD Anual 

 

Planejamento/Minutas/Orientações - Contribuir com a 

proposição de norma interna sobre o afastamento de servidores 

TAE para participação em ações de desenvolvimento. 

Natália/DDP Sem previsão 

 

Planejamento/Minutas/Orientações - Contribuir com a 

proposição de norma interna sobre o afastamento de servidores 

docentes para participação em ações de desenvolvimento. 
Natália/DDP 31/12/2020 

 Informatizar - acompanhamento de afastamentos 
Natália/ 

DDP 
30/07/2021 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Há uma minuta de resolução que trata dos afastamentos de servidores docentes, em discussão junto 

a CPPD desde 12/05/2020. 

2. O fluxo do processo foi alterado. 

3. O parecer de força executória suspende a eventual aplicação do Decreto 9.991/19 e da IN 201/19 

aos docentes. 

e) Afastamento no País 

Situação 2019 
- Procedimentos alterados em virtude do Decreto 9.991/19 e da In 201/2019; 

- Processo simples e célere. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Decretos 91.800/85; 

- Decreto 1.387/95; 

- Portaria 505/MPOG; 

- Base de conhecimento no SEI. 
Potencializadores - Ausência de norma interna que regulamente os aspectos complementares da matéria. 

Principal 

interessado 
Todos os servidores. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, Institutos, SGP. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 

Planejamento/Minutas/Orientações - Contribuir com a proposição de norma 

interna sobre o afastamento de servidores TAE para participação em ações de 

desenvolvimento. 

Natália/ 

DDP 

Sem 

previsão 

 

Planejamento/Minutas/Orientações - Contribuir com a proposição de norma 

interna sobre o afastamento de servidores docentes para participação em ações 

de desenvolvimento. 

Natália/ 

DDP 
31/12/2020 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 
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1. Há uma minuta de resolução que trata dos afastamentos de servidores docentes, em discussão junto 

a CPPD desde 12/05/2020. 

2. O parecer de força executória suspende a eventual aplicação do Decreto 9.991/19 e da IN 201/19 

aos docentes. 

4.4.2. Horário Especial para Servidor Estudante 

Situação 2019 

- Processo simples e célere. 

- Em 2019 foram implementadas melhorias, tais como alteração de fluxo processual e 

emissão de portaria de autorização para estabelecer perante o interessado/a o marco a partir 

do qual ocorreu a autorização. 

Normas 
- Lei 8.112/90; 

- Base de conhecimento no SEI. 
Principal 

interessado 
Todos os servidores. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, SGP. 

4.4.3. Capacitação Externa 

A Capacitação externa prevê a participação de servidores em ações de 

desenvolvimento realizadas fora da Unilab. A participação de servidores da Unilab em tais ações 

de desenvolvimento pode ocorrer das seguintes formas: 

✓ sem ensejar investimento para a Unilab, ou seja, não há necessidade de dispêndio de 

recursos com pagamento de inscrição, diárias, e, ou, passagens; 

✓ com investimento da Unilab na participação do servidor na ação de desenvolvimento, 

contribuindo com pagamento de inscrição, diárias, e, ou, passagens. 

Desse modo, a solicitação de capacitação externa, além da autorização do PDP, pode 

envolver os seguintes processos: 

PROCESSO NORMAS UNIDADE RESP. 

Capacitação Externa • Orientação Normativa AGU nº 02/2009 

• Orientação Normativa AGU nº 17/2009 

• Orientação Normativa AGU nº 18/2009 

• Lei nº 8.666/93 

• Decreto nº 9991/19 

• Instrução Normativa ME nº 201/2019 

• Base de Conhecimento SEI. 

COLOG/PROAD 

Solicitação de Diárias e/ou 

Passagens no Brasil 
•  Lei nº 8.112/90 

•  IN nº 3/2015; 

•  Decreto nº 5.992/06; 

•  Decreto nº 7.689/2012; 

•  Decreto nº 9.287/18; 

• Base de Conhecimento SEI. 

SDP/PROAD 

Empenho de Diárias para 

Servidor/ Colaborador Eventual. 

Verificar COFIN/PROAD 

Empenho de Passagens  Verificar COFIN/PROAD 

A manifestação da DDP em tais processos consiste em verificar as informações 

relativas a ação de desenvolvimento e de verificar a pertinência da ação com relação ao PDP 

vigente, além de verificar a disponibilidade de recursos de capacitação para a ação.  A SGP, a 

partir das informações prestadas pela DDP analisa a solicitação e autoriza ou não a solicitação do 

servidor.  
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PROCESSO CAPACITAÇÃO EXTERNA 

Situação 2019 

- Procedimentos alterados em virtude do Decreto 9.991/19 e da IN 201/2019; 

- A DDP está se aprimorando no acompanhamento do processo. O SEI contribuiu 

positivamente para isso. Contudo, o ideal seria a inclusão da DDP no fluxo de encerramento 

do processo. 

Normas 

- Lei 8.112/90; 

- Decretos 91.800/85; 

- Decreto 1.387/95; 

- Portaria 505/MPOG; 

- Orientação Normativa AGU nº 02/2009 

- Orientação Normativa AGU nº 17/2009 

- Orientação Normativa AGU nº 18/2009 

- Lei nº 8.666/93 

- Decreto nº 9991/19 

- Instrução Normativa ME nº 201/2019 

- Base de conhecimento no SEI. 
Principal 

interessado 
Todos os servidores. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, SGP, PROPLAN, PROAD, REITORIA. 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 Acompanhar os recursos do PDP Cíntia/ SCD Mensal 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Houve um alinhamento de fluxo com a COLOG, contudo ainda falta alinhar o encerramento do 

processo com a COFIN. 

4.4.4. Capacitação Interna 

A Capacitação interna prevê o planejamento, a organização, a realização e a avaliação 

de ações de desenvolvimento no âmbito da Unilab, além da respectiva participação de servidores 

em tais ações. 

Para tanto, há que se solicitar e acompanhar a utilização dos recursos disponíveis para 

capacitação e também executar as ações de desenvolvimento ofertadas. Para além dos processos e 

procedimentos administrativos envolvidos, há também o caráter projetual de cada oferta interna 

de ação de desenvolvimento. 

Desse modo, administrativamente, a oferta interna de cada ação de desenvolvimento 

envolve os seguintes processos administrativos: 

PROCESSO NORMAS UNIDADE RESP. 

PDP do respectivo ano • Decreto nº 9991/19 

• Instrução Normativa ME nº 201/2019 

COLOG/PROAD 

Solicitação de Diárias e/ou 

Passagens no Brasil 
•  Lei nº 8.112/90 

•  IN nº 3/2015; 

•  Decreto nº 5.992/06; 

•  Decreto nº 7.689/2012; 

•  Decreto nº 9.287/18; 

• Base de Conhecimento SEI. 

SDP/PROAD 

Empenho de Diárias para 

Servidor/ Colaborador Eventual. 

Verificar COFIN/PROAD 

Solicitação de Empenho Verificar COFIN/PROAD 

Pagamento de GECC  Verificar DAP/SGP 
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Figura 2 - Fases do projeto de oferta de uma ação interna para desenvolvimento de servidores 

 

 
PROCESSO CURSO CAPACITAÇÃO INTERNO 

Situação 2019 

- Adequação à nova legislação; 

- Alteração no fluxo do processo; 

- Implementação da utilização de empenho prévio global; 

- Atualmente, a DDP não consegue efetuar o aproveitamento efetivo das avaliações de 

reação do curso. 

Normas 

- Decreto nº 9991/19; 

- Instrução Normativa ME nº 201/2019; 

- Verificar normas para pagamento de GECC; 

- Base de conhecimento no SEI. 
Principal 

interessado 
Todos os servidores. 

Outros interessados Chefia imediata, chefia superior, SGP, PROPLAN, PROAD, REITORIA. 

Metas 

- Divulgar as informações na página do PDP; 

- Aprimorar a integração entre as necessidades cadastradas no PDP e a oferta de capacitação 

interna. 

- Aprimorar a metodologia de organização das capacitações internas para 2021; 

- Ofertar 4 cursos de capacitação on-line em 2020; 

- Consolidar a identidade visual e a comunicação das ações de capacitação interna 

ID AÇÃO RELACIONADA RESPONS. 

PREVISÃO 

DE 

ENTREGA 

 Acompanhar os recursos do PDP Cíntia/ SCD Mensal 

 Elaborar o Plano Anual de Ações Internas de Desenvolvimento da Unilab 
Natália/ 

DDP 
Anual 

 Elaborar Módulo DDP para curso de Formação Docente 
Natália/ 

DDP 
02/05/2020 

 
Realizar Projeto 1 - Capacitação On-Line em Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional 
Cíntia/ SCD 31/08/20 

 Realizar Projeto 2 - Capacitação em Gestão de Mídias Digitais Cíntia/ SCD 30/09/20 

 
Realizar Projeto 3 - Capacitação em Instrução Processual e Gestão 

Documental por Meio do Sei 
Cíntia/ SCD 31/10/20 

Planejamento

•Identificar:

•necessidade;

•público;

•modalidades de 
oferta;

•recursos 
disponíveis;

•instrutor;

•Elaborar projeto 
do curso em 
parceria com o 
instrutor 
(contempla os 
elementos 
pedagógicos);

•Definir 
cronograma;

•Acompanhar a 
processo 
administrativo 
até a sua 
aprovação.

Organização

•Divulgar curso;

•Realizar 
inscrições;

•Disponibilizar 
do material do 
curso;

•Preparar o 
espaço/físico ou 
virtual do curso;

•Auxiliar:

•o instrutor nos 
procedimentos 
pedagógicos 
necessários 
anteriores ao 
início do curso;

•Os inscritos nos 
procedimentos 
necessários 
anteriores ao 
início da ação.

Execução

•Realizar 
abertura;

•Acompanhar as 
aulas;

•Encaminhar as 
demandas 
pedagógicas aos 
respectivos 
interessados;

•Verificar 
assiduidade;

•Estar atento aos 
feedbacks;

Encerramento

•Realizar 
avaliação de 
reação.

•Verificar 
aprovados;

•Elaborar e 
disponibilizar 
certificados;

•Abrir e 
encaminhar 
processo de 
GECC;

Avaliação

•Análise dos 
resultados da 
avaliação de 
reação;

•Análise do 
percentual de 
certificação do 
curso;

•Lições 
aprendidas
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 Definir Projeto 4 
Natália/ 

DDP 
18/09/2020 

 Realizar Projeto 4 Cíntia/ SCD 30/11/2020 

 Elaborar Projeto 5 – Programa de Integração dos Novos Servidores 
Natália/ 

DDP 
20/09/2020 

 Realizar Projeto 5 – Programa de Integração dos Novos Servidores Cíntia/ SCD 15/12/2020 

 

 
Contribuir com a Organização do Mês do Servidor Natália/DDP 20/09/2020 

 Cadastro de Instrutores 
Natália/ 

DDP 
20/11/2020 

PROGRESSOS PARCIAIS ATÉ AGOSTO DE 2020 

1. Houve um alinhamento de fluxo com a COLOG, contudo ainda falta alinhar o encerramento do 

processo com a COFIN. 

2. Atualmente, dos 4 cursos estimados para serem ofertados, 1 já foi realizado, e está em na fase de 

execução, 1 está aguardando cronograma para iniciar, faltando apenas definir a última oferta. 

3. A Assecom criou uma logo para p PDP 2020, que está sendo usada nas divulgações inclusive das 

ações internas. 

4.5. GERENCIAL 

ACÃO GERENCIAIS - 2020/2021 SITUAÇÃO 

UNI

DA

DE 

INÍCIO FIM PERIOD. 

Relatório execução DDP CONCLUÍDA DDP 01-jan-20 30-jan-20 ANUAL 

Planejamento DDP CONCLUÍDA DDP 01-jan-20 30-jan-20 ANUAL 

Relatórios gerenciais periódicos de prestação de 

contas a órgãos externos - RG 2019 
CONCLUÍDA DDP 20-jan-20 23-jan-20 ANUAL 

Relatórios gerenciais periódicos de  prestação de 

contas a órgãos externos - indicadores TCU 
CONCLUÍDA DDP 20-jan-20 23-jan-20 ANUAL 

Relatórios gerenciais periódicos de  prestação de 

contas a órgãos externos - PAC 2019 
CONCLUÍDA DDP 10-fev-20 20-fev-20 ANUAL 

Informar necessidades de aquisição de material 

permanente para realização de ações de 

capacitação interna 

CONCLUÍDA DDP 01-abr-20 05-abr-20  

Desenho do fluxo dos processos DDP CONCLUÍDA DDP 15-jul-20 28-jul-20  

Revisão do planejamento 2020-2021 EM ANDAMENTO DDP 10-ago-20 14-set-20  

Disponibilizar informações sobre carreira e 

afastamentos de servidores TAE 
A INICIAR DDP 01-set-20 

outubro, 

2020 
 

Elaborar documento sobre os impactos e 

principais mudanças oriundos do Decreto 

9991/19 

REPROGRAMADA DDP 15-out-20 15-nov-20  

Elaboração de material on-line para servidores 

TAE e docentes 
REPROGRAMADA DDP 01-nov-20 30-dez-20  

Organizar necessidades do PDP - 2021 e 

divulgar para a comunidade 
EM ANDAMENTO DDP 15-ago-20 

fevereiro, 

2021 
ANUAL 

4.5.1. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Em 2020, foi concluída a inclusão de todas as bases de conhecimento dos processos 

de competência da SADEC e da SCD no SEI. As servidoras responsáveis pelas elaborações e 

inclusões foram Cléo Pinheiro e Cíntia Fernandes, respectivas chefes das unidades.  
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4.6. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

SEM PREVISÃO 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES -  AFASTAMENTOS DE SERVIDORES TAES 

A INICIAR 

janeiro-20 

ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE AFASTAMENTOS PARA INCLUSÃO NA PÁGINA DO PDP 

(MENSAL) 

RECORRENTE 

ATUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA INTERNA DO PDP PARA INCLUSÃO NO 

PÁGINA DO PDP 

RECORRENTE 

DISPONIBILIZAR NA PÁGINA DO PDP INFORMAÇÕES DE AFASTAMENTOS(MENSAL) 

RECORRENTE 

ELABORAR PRIMEIRA PROPOSTA DE PLANEJAMENTO - 2020 

CONCLUÍDA 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA 

PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES TAES EM PROGRAMAS DE PGSS - 2020.1 

CONCLUÍDA 

RELATÓRIO EXECUÇÃO DDP - 2019 

CONCLUÍDA 

RELATÓRIOS GERENCIAIS  PERIÓDICOS  DE  PRESTAÇÃO DE CONTAS A ORGÃOS EXTERNOS 

- INDICADORES TCU 

CONCLUÍDA 

RELATÓRIOS GERENCIAIS  PERIÓDICOS  DE  PRESTAÇÃO DE CONTAS A ORGÃOS EXTERNOS 

- RG 2019 

CONCLUÍDA 

ACOMPANHAR MENSALMENTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS 

SERVIDORES TAE NÃO ESTÁVEIS 

RECORRENTE 

ACOMPANHAR MENSALMENTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS 

SERVIDORES TAE ESTÁVEIS 

RECORRENTE 

fevereiro-20 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES - CRITÉRIOS PARA PROCESSO SELETIVO PARA 

PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES PROGRAMAS DE PGSS 

CONCLUÍDA 

RELATÓRIOS GERENCIAIS  PERIÓDICOS  DE  PRESTAÇÃO DE CONTAS A ORGÃOS EXTERNOS 

- PAC 2019 

CONCLUÍDA 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES - ENCAMINHAR OFÍCIO AOS INSTITUTOS PARA 

INFORMAR SOBRE OS DOCENTES COM ESTÁGIO PROBATÓRIO PENDENTE E PRÓXIMOS DE 

ENCERRAR, SOLICITANDO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 

CONCLUÍDA 

março-20 

ATUALIZAR IS 05/2019 - LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

PENDENTE 

EXECUÇÃO - EDITAL AFAST. PÓS-GRAD. STRICTO SENSU TAE 

CONCLUÍDA 

RODA DE CONVERSA - PROGRESSÃO DOCENTE 

CANCELADA 

APROVAÇÃO DO PDP - 2021 

CONCLUÍDA 

abril-20 
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INFORMAR NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO 

DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO INTERNA 

CONCLUÍDA 

INSCRIÇÕES LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - 2020.2 

CONCLUÍDA 

maio-20 

ELABORAR CONTEÚDO SOBRE CARREIRA E AFASTAMENTO DE SERVIDRES DOCENTES 

PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

CONCLUÍDA 

MINUTA EDITAL PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 2020.2 

CANCELADA 

VERIFICAR SERVIDORES DOCENTES COM ESTÁGIO PROBATÓRIO DOCENTE  E SOLICITAR 

PROVIDENCIAS ÀS RESPECTIVAS PARTES INTERESSADAS 

CONCLUÍDA 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES – ELABORAR MINUTA PARA ORIENTAR SOBRE A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL DOS PROCESSOS RELACIONADOS À CARREIRA DOCENTE NA 

UNILAB - IN 3/2020 

CONCLUÍDA 

junho-20 

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PDP 2020 

CONCLUÍDA 

REORGANIZAR ATIVIDADES DA DDP 

CONCLUÍDA 

julho-20 

DESENHO DO FLUXO DOS PROCESSOS DDP 

CONCLUÍDA 

INCLUSÃO E ATUALIZAÇÃO DE 100% DAS BASES DE CONHECIMENTO NO SEI (SCD) 

CONCLUÍDA 

PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO - ON-LINE EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

CONCLUÍDA 

PLANEJAR E REALIZAR O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO 

2021 

CONCLUÍDA 

agosto-20 

INCLUSÃO E ATUALIZAÇÃO DE 100% DAS BASES DE CONHECIMENTO NO SEI (SADEC) 

CONCLUÍDA 

OFERTA DE CAPACITAÇÃO - ON-LINE EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

CONCLUÍDA 

PLANEJAMENTO - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS 

CONCLUÍDA 

PLANEJAMENTO - CAPACITAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GESTÃO DOCUMENTAL 

POR MEIO DO SEI 

CONCLUÍDA 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES - IN LICENÇA CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES 

POR CAUSA DO PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA 

EM ANDAMENTO 

CRIAR PLANILHA COM OS SERVIDORES DOCENTES DA UNILAB, COM DESCRIÇÃO DE 

CLASSE, NÍVEL E INSTITUTO DE LOTAÇÃO PARA ACOMPANHAR JUNTO AOS INSTITUTOS O 

INTERSTÍCIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROGRESSÃO E PROMOÇÃO 

FUNCIONAL DE SERVIDORES DOCENTE ESTÁVEIS. 

RECORRENTE 

setembro-20 

ALTERAÇÃO DO PDP - 2020 
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REPROGRAMADA 

CONTRIBUIR COM A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 

NOVOS SERVIDORES -  

A INICIAR 

ENCERRAMENTO -  CAPACITAÇÃO - ON-LINE EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

A INICIAR 

INFORMATIZAR - ACOMPANHAMENTO DE AFASTAMENTOS 

A INICIAR 

OFERTA - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS 

A INICIAR 

PLANEJAMENTO - 4 CURSO DE CAPACITAÇÃO - A DEFINIR 

EM ANDAMENTO 

REVISÃO DO PLANEJAMENTO 2020-2021 

EM ANDAMENTO 

ACOMPANHAR MENSALMENTE OS SERVIDORES DOCENTES NÃO ESTÁVEIS COM 

ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO PRÓXIMO E INFORMAR ÀS 

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS. 

RECORRENTE 

ELABORAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO INTERNA - 2021 

REPROGRAMADA 

setembro-20 

CONTRIBUIR COM A ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DO MES DO SERVIDOR 

A INICIAR 

outubro-20 

ELABORAR CONTEÚDO DIGITAL SOBRE CARREIRA E AFASTAMENTO DE SERVIDRES TAE 

A INICIAR 

ENCERRAMENTO - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS 

A INICIAR 

INSCRIÇÕES - CADASTRO DE INSTRUTORES 

A INICIAR 

INSCRIÇÕES LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - 2021.1 

A INICIAR 

MINUTAR EDITAL PARA CADASTRO DE INSTRUTORES 

A INICIAR 

OFERTA - CAPACITAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GESTÃO DOCUMENTAL POR MEIO 

DO SEI 

A INICIAR 

ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS NECESSIDADES DO PDP 

RECORRENTE 

novembro-20 

ELABORAR DOCUMENTO SOBRE OS IMPACTOS E PRINCIPAIS MUDANÇAS ORIUNDOS DO 

DECRETO 9991/19 

REPROGRAMADA 

ENCERRAMENTO - CAPACITAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GESTÃO DOCUMENTAL 

POR MEIO DO SEI 

A INICIAR 

ESTABELECER PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES PARA AMPLIAR O LEQUE DE 

CAPACITAÇÃO OFERTADA PARA OS SERVIDORES DA UNILAB 

REPROGRAMADA 

OFERTA - 4 CURSO DE CAPACITAÇÃO - A DEFINIR 

A INICIAR 

novembro-20 

ELABORAR PROTOCOLO PARA A OFERTA INTERNA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Programa Planejamento DDP/SGP 2020 - 2021 - ANEXO II (0179700)         SEI 23282.507923/2019-92 / pg. 140



 

 

28 

A INICIAR 

SEGMENTAR AS ATIVIDADES PARA MELHOR DISTRIBUIR E DELEGAR AS TAREFAS DA DDP 

A INICIAR 

dezembro-20 

CONSOLIDAR FLUXO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PAARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 

CAPACITAÇÃO EXTERNA COM A COLOG E A COFIN 

PARCIALMENTE CONCLUÍDA 

ELABORAÇÃO DE MATERIAL ON-LINE PARA SERVIDORES TAE E DOCENTES 

REPROGRAMADA 

ENCERRAMENTO - 4 CURSO DE CAPACITAÇÃO - A DEFINIR 

A INICIAR 

MINUTA EDITAL PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 2021.1 

A INICIAR 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES -  AFASTAMENTOS DE SERVIDORES DOCENTES 

EM ANDAMENTO 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES - REVISÃO DA RESOLUÇÃO N. 23/2014 - 

PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DOCENTE 

EM ANDAMENTO 

janeiro-21 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES – CONTRIBUIR COM A APROVAÇÃO DA MINUTA 

PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS NÃO 

ESTÁVEIS. 

A INICIAR 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES – CONTRIBUIR COM A APROVAÇÃO DA MINUTA 

PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

ESTÁVEIS. 

A INICIAR 

fevereiro-21 

ORGANIZAÇÃO PÁGINA PDP 

A INICIAR 

fevereiro-21 

ORGANIZAR NECESSIDADES DO PDP - 2021 E DIVULGAR PARA A COMUNIDADE 

EM ANDAMENTO 

fevereiro-21 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES -  TREINAMENTO EM SERVIÇO 

A INICIAR 

março-21 

INFORMATIZAR - ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA (TAE) 

EM ANDAMENTO 

abril-21 

INFORMATIZAR - ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA (DOCENTE) 

EM ANDAMENTO 

maio-21 

INFORMATIZAR LND 

A INICIAR 

junho-21 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES - PROPOR NORMA PARA REGULAMENTAR A 

ATIVIDADE DE INSTRUTORIA DE SERVIDORES DA UNILAB EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

INTERNA 

REPROGRAMADA 

julho-21 

INFORMATIZAR O PROCEDIMENTO PARA CADASTRO DE INSTRUTORES INTERNOS 

A INICIAR 
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INFORMATIZAR - ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

A INICIAR 

julho-21 

INFORMATIZAR - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TAE 

EM ANDAMENTO 

julho-21 

PLANEJAMENTO/MINUTAS/ORIENTAÇÕES – REVISAR A RESOLUÇÃO N. 24/2014 - ESTÁGIO 

PROBATÓRIO DOCENTE 

A INICIAR 
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1. RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2019 

 

 

3.2.4 ASSESSORIA TÉCNICA DE PESSOAL 

Inicialmente convém registrar que esta Assessoria não desenvolveu, em 2019, um 

planejamento específico para suas atividades, ausência observada no processo 

23282.507923/2019-92. O papel da então Assessoria de Legislação e Normas – ALN, era o de 

suporte ao andamento das ações a serem desenvolvidas ao longo do período pelas Divisões e pelo 

próprio Gabinete da SGP, ainda que tenham sido delegadas atribuições de responsabilidade 

integral dessa Unidade. 

Este elemento prejudica um pouco a nossa análise quanto à avaliação dos processos e 

ações de 2019, mas que assim o faremos à medida que houve envolvimento da hoje ATP no 

conjunto dos processos da SGP bem como as atividades a ela atribuídas. 

É válido apontar ainda que são diversos os processos, tanto em nível de avaliação quanto 

planejamento, que requerem a participação da ATP em seus fluxos em algum nível de 

encaminhamento, mesmo que não apareçam neste documento, visto que não “nascem” nem seus 

produtos são expedidos pelo setor. 

 

a) Seleção de Professor Substituto 

Planejamento realizado  

Ainda que não considerado no planejamento, o acompanhamento dos processos de 

seleção para professores substitutos nas fases de competência da SGP e sua otimização era uma 

necessidade recorrentemente discutida com a SCAP, visto que as tarefas que compunham tal 

processo eram compartilhadas entre as duas Unidades. Aos poucos, em nível de SGP, todo o 

processo relacionado a seleção de professores substitutos passou a ser executado pela ATP, 

chegando à SCAP a partir da celebração do contrato. 

Objetivos e metas 

Descrever um fluxo eficiente dentro da SGP e no diálogo com os demais setores 

envolvidos, atualizando normativos, editando orientações e padronizando procedimentos e 

fluxos. 

Resultados alcançados 

Não houve avanços significativos nesses processos no ano de 2019. Os procedimentos 

continuaram a ser executados dentro dos mesmos ritos e de forma “solidária” entre ATP e SCAP. 

 

b) Criação da Comissão de Acumulação de Cargos 

Planejamento realizado  

No planejamento de 2019, observamos que as atividades de competência da Comissão de 

Acumulação de Cargos vinham sendo executadas pela então Assessoria de Legislação e Normas 

– ALN em complementação às verificações já realizadas em nível de SCAP e declarações 

emitidas pelos servidores. Faltava, porém, a efetivação do trabalho de uma Comissão que desse à 
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SGP segurança na análise das possíveis acumulações irregulares e das jornadas de trabalho 

incompatíveis. 

Objetivos e metas 

Criar a Comissão da Acumulação de Cargos e editar normativo interno, alterando o fluxo 

da verificação das novas admissões, bem como prevendo possíveis descumprimento de jornada 

de trabalho ou incompatibilidade de horários. 

O papel da Comissão deveria ser o de atuar em conjunto com a SGP no sentido de 

estabelecer os fluxos necessários à averiguação das demandas provenientes dos órgãos de 

controle, bem como da busca proativa e do assessoramento para a admissão de novos servidores. 

A proposta de fluxo já foi definida em nível de SGP para que seja discutida com a Comissão e 

por ela implementada. 

Resultados alcançados 

A SGP encaminhou à Reitoria para apreciação e assinatura da Portaria GR Nº 409/2019 

que constitui a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Funções e Aposentadorias, 

vinculada à SGP, com natureza consultiva e julgadora, responsável pelos exames concretos a ela 

submetidos e também pelo estabelecimento de mecanismos que venham a prevenir, coibir e 

identificar acumulações ilícitas, por meio do Processo SEI 23282.506182/2019-22. 

Não houve, contudo, avanços efetivos no processo visto que a Comissão não teve 

organicidade.  

c) Criação do Manual do Servidor  

 

Objetivos e Metas 

 

O Manual do Servidor tem como objetivo apresentar de forma esclarecedora e 

orientadora sobre todos os procedimentos realizados em nível de gestão de pessoas 

na UNILAB. Para além de uma necessidade da própria SGP, visto que a divulgação 

de normas, fluxos e procedimentos deve contribuir para a instrução mais correta e 

completa de processos, para o acesso devido e para evitar o retrabalho, a criação do 

Manual também já é uma demanda cobrada em nível de Auditoria Interna. 

Inicialmente, a meta era elaborar dois manuais, sendo um deles completo – o Manual 

do Servidor, e um outro direcionado para os servidores que iriam ingressar, com os 

temas que mais interessam aqueles que acabam de chegar à instituição – o Manual do 

Novo Servidor. 

 

Resultados alcançados 

 

A ATP iniciou o trabalho, sumariando todos os pontos e desenvolvendo aqueles que 

certamente deveriam compor o Manual. Não houve, porém, avanço no sentido de 

delimitar o Manual, bem como a constituição das Bases de Conhecimento no SEI 

concomitantemente deram a impressão da necessidade dessa atividade ser realizada 

após todas as BCs estarem disponíveis. 

Dessa forma, não houve resultado concreto para a demanda. 

 

d) Concurso Público para Professor Efetivo 

 

Objetivos e Metas 

O processo de concurso docente, antes centralizado completamente na SEAC, passou 

a ser compartilhado com a ATP, de maneira solidária, o que exigia uma reordenação 

de fluxos e procedimentos para que este processo ocorresse de maneira padronizada. 
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Porém, a exemplo do que ocorreu com o processo seletivo pra substitutos, todos os 

procedimentos relacionados aos certames, em nível de SGP foram assumidos pela 

ATP, chegando para a agora SCAP no estágio de cadastramento. 

 

Resultados alcançados 

Os procedimentos foram acordados entre ATP e SCAP, necessitando, ainda a 

formalização e padronização dos procedimentos e fluxos, além da atualização dos 

normativos internos. 

 

e) Redistribuição 

As ocorrências são similares aos processos de seleção e concurso docente. 

 

4.1  AÇÕES E EXPECTATIVAS DA SGO A NÍVEL GERENCIAL E 

OPERACIONAL PARA 2020 

4.1.4. ASSESSORIA TÉCNICA DE PESSOAL 

Inicialmente, é inevitável considerar, para efeito de um planejamento coerente e que 

venha de fato a ter as condições de execução, que houve mudanças significativas no que diz 

respeito à ATP, conduzindo à necessidade de reavaliar suas tarefas e metas. 

Até metade de agosto de 2020, o Setor abrigava uma CD-04, o que fazia com que suas 

atividades extrapolassem o caráter de Assessoria Técnica, contribuindo com diversas outras 

tarefas e até assumindo integralmente algumas dada a impossibilidade de alocá-las em outros 

setores. 

Com a alteração sofrida na estrutura da SGP, a ATP passa a abrigar agora uma FG-01, o 

que requer, ao nosso ver, um redimensionamento de suas atividades, fazendo assim, jus ao seu 

caráter técnico de pessoal, dando subsídios técnicos e legais para a execução das diversas 

atividades realizadas na SGP. 

Essas mudanças talvez impliquem na necessidade de ainda mais esforços de 

planejamentos para que não ocorra o estrangulamento dos setores já por demais assoberbados, 

mas também se ordene de forma justa e razoável, as atribuições de cada um. 

Assim, a ATP retoma o caráter de suporte, que atende às necessidades demandadas pelos 

diversos setores da SGP, por sua condição de assessoramento, não executando processos na sua 

íntegra, mas fornecendo subsídios técnicos e legislativos para sua execução com mais segurança 

e menos riscos. 

a) Manual do Servidor  

   Ação – consiste na elaboração de material a ser disponibilizado ao conjunto dos 

servidores, caracterizando, contextualizando as normativas e explicando como acessar serviços e 

direitos que estão garantidos na Lei 8.112/90 e legislação correlata. 

Contextualização 

A demanda não é nova e sua execução já iniciou. Anteriormente houve um levantamento 

de todos os itens que poderiam compor o Manual para que fosse definido quais, de fato, seriam 

incluídos. Tal definição não ocorreu e a demanda acabou cedendo espaço a outras mais urgentes. 

Com a realização do Concurso Público para TAES em 2019 e a expectativa da entrada de 

novos servidores, o Manual volta a ser uma necessidade prioritária, contribuindo para a 

ambientação e o acesso a serviços, benefícios, etc., além de subsidiar também o conjunto dos 

servidores. 
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Agente responsável 

A execução da demanda é de responsabilidade da ATP, tendo o suporte necessário das 

Divisões, da SGP e da Assecom para diagramação e disponibilização digital do produto. 

Público alvo 

Todos os servidores da UNILAB 

Objetivos 

Partindo do levantamento já iniciado anteriormente, concluir a elaboração do Manual do 

Servidor, que será disponibilizado a todos os servidores da Unilab. 

Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Definir os itens que comporão o 

Manual 

Definição do “sumário” 

do Manual 

 

2ª Elaboração propriamente dita dos 

textos e descrição dos fluxos 

Entrega do material 

completo para apreciação 

da SGP 

 

3ª Preparação do material que chegará ao 

servidor (diagramação, ilustração, 

disponibilização na web) pela 

Assessoria de Comunicação 

Manual do servidor 

hospedado no site da 

UNILAB 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação:  

- Hospedagem definitiva no site; 

- Divulgação nas mídias sociais da UNILAB no seu lançamento. 

 

b) Acompanhamento/Atualização das Bases de Conhecimento  

   Ação – criar fluxo com as Divisões e SGP quanto ao recebimento de atualizações 

normativas para a inclusão nas Bases de Conhecimento do SEI e atualização no Manual do 

Servidor, se necessário e inclusão no rol de legislações de pessoal. 

Contextualização 

É comum que, com tantos normativos novos e revisados cotidianamente, os regramentos 

internos acabem por ficar ultrapassados, colocando em risco, inclusive, a execução dos processos. 

O ideal é o estabelecimento de um fluxo de informação sobre os normativos e a consequente 

atualização de todos os documentos norteadores dos processos em nível de SGP. 

Agente responsável 

É necessária a construção de um fluxo entre o gabinete da SGP, ATP e Divisões para o 

compartilhamento das informações novas sobre legislação de pessoal e sua posterior atualização 

interna que pode ser feita diretamente pela Divisão implicada ou necessitar de apoio da ATP. 

As resenhas de matérias de gestão de pessoas bem como o boletim de serviço da 

UNILAB, entre outras, consistem em ferramentas indispensáveis para o acompanhamento e 

atualizações. 

Público alvo 

Todos os usuários que acessam legislações e normas em matéria de pessoal. 
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Metas, indicadores de desempenho (se houver) e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Apanhado das normas internas e 

legislação de pessoal 

Banco de legislação e 

normas criado e 

atualizado 

 

2ª Atualização das Bases de 

conhecimento - SEI 

Documentos SEI 

atualizados 

constante 

3ª Atualização dos normativos internos Resoluções, Portarias e 

demais normativos 

internos atualizados 

conforme a legislação 

 

 

Canal (is) de comunicação e peridiocidade de divulgação da ação  

Divulgação pelos meios de comunicação convencionais da UNILAB à medida que haja 

atualizações. 

Informações complementares 

Todas as atualizações devem ser encaminhadas para ciência de todas as Divisões que, por 

sua vez, mantêm sua equipe também ciente. 

 

c) Consultas em matéria de pessoal  

Ação – criação de um processo específico no SEI para o envio de consultas em matéria 

de pessoal. 

Contextualização 

A SGP e a ATP vinham recebendo vasta quantidade de e-mails com consultas de 

Unidades externas à gestão de pessoas, muitas vezes sem delimitação alguma, tomando assim 

muito tempo para solução. 

Agente responsável 

A ATP receberá por meio do SEI, processo contendo descrição do caso que originou a 

dúvida e entendimento preliminar da Unidade, para o que, sendo de sua competência, manifestará 

parecer baseado na legislação vigente 

 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Divulgação do processo SEI para 

consulta em matérias de pessoal 

Transmissão de ofício-

circular 

Executado. Ofício 

Circular  29/2020-

SGP 

2ª Implementar as consultas por meio de 

processos SEI 

 Implementado 

 

Informações complementares 

As consultas específicas, direcionadas pelos servidores às Divisões por email continuam 

sendo atendidas dessa forma. 
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d) Acumulação de Cargos  

Ação – consolidar o funcionamento da CACES e incluí-la no fluxo dos processos de 

Acumulação de Cargos 

Contextualização 

Mesmo existindo desde 2019, a CACES ainda não ganhou a organicidade esperada. A 

ATP construiu a Instrução Normativa 04/2020, que define os fluxos da CACES e vem 

acompanhada com toda a orientação acerca da Acumulação de Cargos. 

Foram realizadas reuniões de alinhamento com a Comissão e a SGP e os primeiros 

processos já foram, inclusive encaminhados para a CACES, mas todo o fluxo deixa ainda muito 

a desejar. 

Agente responsável 

Espera-se a tomada de medidas em nível de SGP e UNILAB, visto que tal ausência gera 

impactos na segurança das admissões, no acompanhamento dos cargos, empregos e salários 

recebidos pelos servidores e vem ainda descumprindo o que o Plano de Providências exige ao 

setor. 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Revisão da composição e do 

andamento das atividades pertinentes 

à CACES 

Fluxos e prazos 

cumpridos 

Definir com a SGP 

2ª Ações verificadoras de acumulação, 

descumprimento de regime de 

trabalho e de incompatibilidade da 

jornada dos servidores 

Respostas tempestivas às 

solicitações de auditoria; 

Acompanhamento dos 

provimentos; 

Verificações periódicas. 

 

 

e) Concessão de Informações (LAI, E-ouv, demandas de Auditoria e Corregedoria)  

Ação – padronizar a forma como a ATP atende às demandas de concessão de informações 

pelos diversos canais que recebe. 

Contextualização 

A ATP recebe demandas da Ouvidoria, Auditoria e Corregedoria para o envio de 

informações de pessoal, para o que convencionou-se que seria esta a Unidade responsável por 

coletar as informações, organizá-las e devolvê-las. Não há, portanto, um padrão e em alguns 

casos, razoabilidade nos pedidos de informações. 

Agente responsável 

ATP que, quando necessário, descentraliza o pedido de informações às Unidades que as 

detém. 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Discutir com a Ouvidoria sobre as 

demandas que extrapolam o que 

dispõe a Lei de Acesso à Informação, 

bem como as informações cobradas e 

que já estão divulgadas nas mídias da 

UNILAB 

Redução do número de 

processos. 

Outubro 2020 
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2ª Discutir com a Corregedoria a 

razoabilidade no que diz respeito às 

informações sobre servidores, 

formalizando-as, garantindo prazo 

para as mesma e verificando as 

informações já disponíveis que podem 

ser utilizadas. Ex.: Boletim de férias 

Acesso sistemático da 

Corregedoria às 

informações de pessoal; 

Solicitações por meio de 

processos? 

Outubro 2020 

 

f) Atendimento às demandas internas (SGP/Divisões) 

Ação – estabelecer fluxo e prazos para a manifestação em processos internos à SGP 

Contextualização 

Recorrentemente os diversos setores da SGP solicitam pareceres e manifestações desta 

Assessoria nos processos que considera necessários. É importante, contudo, rever e definir quais 

processos e em que momentos, além das consultas propriamente ditas, em que se faz necessária 

a emissão de uma nota técnica, por exemplo, como forma de ancorar todos os procedimentos a 

uma base normativa que orientará as decisões, a exemplo do que fora feito com as NTs de 

exercício anterior e reposição ao erário. 

Agente responsável 

ATP, SGP e Divisões 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Elencar os processos que devem 

conter, necessariamente, parecer 

técnico. 

  

2ª Estabelecer prazos para a 

manifestação em processos 

solicitados pelas demais Unidades em 

nível de manifestação/consulta. 

  

 

 

g) Movimentação de pessoal (redistribuição, colaboração técnica) 

Ação – reposicionar os processos de movimentação de pessoal. 

Contextualização  

Processos como a Redistribuição e a Colaboração Técnica também foram absorvidos pela 

ATP, dado o volume de atividades e a redução do quadro nas Divisões. Contudo, com a nova 

caraterização da Assessoria, estes processos precisam ser reposicionados. 

Em termos ideais, um novo setor precisaria ser criado, a exemplo do que fora proposto no 

GT de Estrutura da UNILAB, para lidar especificamente com as movimentações de pessoal, 

incluindo redistribuição, remoção, vacâncias, recondução, etc. 

A Colaboração Técnica, por compor o rol de afastamentos, sugere-se alocar na DDP. 

Observe-se que esses processos, podem (e devem) incluir a ATP no seu fluxo para Nota Técnica 

que embase o ato discricionário. 

Agente responsável 

SGP, que, em acordo, articularia a criação do novo setor, bem como pensaria a alocação 

de pessoal para tanto. 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Criar setor de movimentação de 

pessoal 

  

2ª Incluir a ATP para parecer técnico nos 

processos de movimentação de 

pessoal que envolvam atos 

discricionários da administração. 

  

3ª Alocar os processos de Colaboração 

Técnica na DDP 

  

4ª Organizar Instrução normativa, 

formulário e proposta de Instrução 

Normativa para Colaboração Técnica 

Garantir afastamentos no 

interesse da 

administração, 

devidamente embasados 

e autorizados 

Para aprovação 

 

h) Concursos e Processos Seletivos 

 

Ações – definir fluxo, atualizar procedimentos e indicar setores responsáveis. 

 

Contextualização 

Como citado anteriormente, os processos relacionados a concursos e seleções docentes 

estão a cargo da ATP, conectando com a SCAP no momento das admissões/cadastro. 

É notável que num vislumbrar restrito de Assessoria Técnica de Pessoal que a Unidade 

toma, esses processos extrapolariam sua competência, devendo-se, portanto, estudar a forma ideal 

de compartilhá-lo. 

Para tanto, se faz imprescindível a revisão e atualização da sua normatização interna, 

possibilitando a construção de fluxos claros e definidos. 

 

Agente responsável 

A exemplo do item anterior, tal proposta demanda acordo e articulação por parte da SGP. 

 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de alcance 

da meta 

1ª  Levantar, rever e propor atualização 

dos normativos relativos à concursos 

e seleções docentes; 

  

2ª Elaborar a base de conhecimento no 

SEI, delimitando melhor os tipos de 

processo 

  

3ª  Definir fluxo e participação dos 

setores, desde o demandante à SGP 

  

4ª Fortalecer os mecanismos de controle 

de editais, contratos e demais atos 

relativos à admissão de servidores. 
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ANEXO III 

 

PLANEJAMENTO SGP 2020 – 2021 

   

 

DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR  

   

Taís Helena da Silva Santos - Gerente Interina DAS 
 

Michael Pablo Silva França - Engenheiro de Segurança do Trabalho 
 

Eliziê Pinheiro  - Técnica em Segurança do Trabalho 
 

Fabiana Almeida Pinto Bizarria - Psicóloga do Trabalho e Chefe do Serviço de Saúde e 
Qualidade de Vida 

 
Eyslane Gonçalves Maia - Enfermeira 

 
Karla Mayara Florentino - Terapeuta Ocupacional 

 
Larissa Silva de Oliveira - Psicóloga do Trabalho 

 
Sara do Nascimento Cavalcante - Técnica em Enfermagem 

 

Fortaleza-CE / 2020 
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PLANEJAMENTO DAS 2019 

 

TIPO - ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

Planejamento realizado - Atender de forma célere as novas demandas e as que aguardam 

análise relacionadas às concessões de adicional de insalubridade e periculosidade a servidores 

expostos a atividades de riscos ocupacionais. Como parte do planejamento está o 

alinhamento e informatização do processo (sistema SEI). Como agente responsável o 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

Problemas – Quantidade razoável de processos aguardando análise  

Objetivos e metas - Direcionar esforços no sentido de analisar os processos acumulados 

através de reorganização do fluxo de atividades do setor. 

Resultados alcançados – Parcial em razão da dependência de ações por parte dos agentes 

interessados. Dos 63 processos acumulados até dezembro de 2019, 26 tiveram solicitação 

concedida e 02 (dois) indeferimentos. Estes últimos foram submetidos a recursos que, após 

uma nova análise técnica, foram deferidos e concedidos.  

Dos 17 processos que entraram em 2019, 07 foram analisados, sendo que 06 (seis) obtiveram 

solicitação de concessão deferida e 01(um) indeferida. 

 

TIPO - FLUXO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO DO SERVIDOR PÚBLICO – CAT-

SP 

Planejamento realizado - Elaboração de fluxo de Comunicação de Acidente em Serviço do 

Servidor Público – CAT-SP e posterior comunicação através da ASSECOM. O público-alvo do 

processo são servidores com ocorrência de acidente em serviço em decorrência do trabalho 

e como agente responsável pela demanda DAS/SSQV. Observação: a equipe de investigação 

de acidente/incidente em serviço não analisa casos de doenças ocupacionais relativas a 

questões psicológicas. 

Problemas – Alinhamentos quanto aos agentes envolvidos e estabelecimento do fluxo. 

Objetivos e metas – Possibilitar ao servidor interessado e à equipe envolvida alinhamento no 

fluxo e otimização no atendimento da demanda. 

Resultados alcançados – Alinhamento do fluxo. No ano de 2019 foram registrados 02 (dois) 

acidentes: sendo um (01) em serviço (doença ocupacional) e outro de trajeto (dispositivo legal 

de enquadramento vigente na época). 
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Acidente em serviço 1 (típico) – data: 03/05/2019. Parte do corpo atingida: trato respiratório. 

Natureza da lesão: ação de produto químico. 

Acidente em serviço (trajeto) 2 – data: 29/08/2019. Parte do corpo atingida: Joelho e 

tornozelo esquerdo, ombro direito, mão esquerda e direita, cotovelo esquerdo, região 

lombar. Natureza da lesão: lesões múltiplas. 

 

TIPO - ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA VERIFICAÇÃO DE 

CONDIÇÕES DE TRABALHO  

Planejamento realizado – A elaboração dos laudos ocorre por demanda e o principal objetivo 

é o atendimento das solicitações em um prazo determinado, além da necessidade de 

alinhamento do fluxo. As solicitações ocorrem através do e-mail institucional e tem como 

público-alvo todos os servidores da Unilab. O agente responsável pela demanda é o 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

Problemas – A necessidade de priorizar o atendimento de outras demandas 

Objetivos e Metas – Organização do fluxo e atendimento das solicitações em um prazo 

determinado. 

Resultados alcançados – Em 2019 foram elaborados 16 laudos de avaliação ambiental. 

 

TIPO - ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA ADICIONAL 

OCUPACIONAL 

Planejamento realizado– A elaboração dos laudos ocorre por demanda, sendo necessário o 

alinhamento do fluxo e o atendimento das solicitações de forma mais célere, além do 

atendimento das demandas pendentes. As solicitações ocorrem através do e-mail 

institucional e como público-alvo todos os servidores expostos a atividades de riscos 

ocupacionais. O agente responsável pela demanda é o Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

Problemas – A necessidade de priorizar o atendimento de outras demandas e a necessidade 

de alinhamento do fluxo das solicitações. 

Objetivos e Metas – Organização do fluxo e atendimento das solicitações em um prazo 

determinado. 

Resultados alcançados – Alcançados de forma parcial, tendo em vista a necessidade de 

priorizar a realização de outras demandas. 
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TIPO - ELABORAÇÃO DO PPRA  

Planejamento realizado– O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um programa 

estabelecido pela NR-9, que visa promover e preservar a saúde e a integridade dos 

trabalhadores em decorrência dos riscos (físicos e ambientais) existentes nos postos de 

trabalho. A elaboração do plano deve ser realizada anualmente e tem como público-alvo todos 

os servidores da Unilab. Como agente responsável temos o Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. 

Problemas – Impossibilidade de elaboração em razão da necessidade de priorizar outras 

demandas 

Objetivo e Metas – Elaboração do referido plano 

Resultados alcançados– Não alcançados. 

 

TIPO - ELABORAÇÃO DE MINUTA PARA A FORMAÇÃO DA CISSP / IMPLANTAÇÃO DA CISSP  

Planejamento realizado– Elaboração da minuta de formação e a implantação da CISSP - 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público com o objetivo de preservar a integridade 

física dos servidores através de ações que minimizem situações de riscos de acidentes e 

doenças no trabalho. Sua abrangência visa alcançar todos os servidores da Unilab e o agente 

responsável seria o Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

Problemas – Necessidade de priorizar outras demandas 

Objetivo e Metas – Formação e Implantação da CISSP  

Resultados alcançados – Não alcançado 

 

TIPO - TREINAMENTO DOS MEMBROS DA CISSP – 20H 

Planejamento realizado – Treinar os membros indicados para composição da CISSP - Comissão 

Interna de Saúde do Servidor Público. O agente responsável a Técnica de Segurança do 

Trabalho. 

Problemas – Necessidade de priorizar outras demandas e impossibilidade de elaboração da 

minuta de formação e consequente implantação da CISSP 

Objetivo e Metas – Estruturar a elaboração da minuta de formação e a consequente 

implantação da CISSP para realização do treinamento  

Resultados alcançados– Não alcançado 
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TIPO - ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA (LIBERDADE E AURORAS) 

Planejamento realizado– Após a realização de obras estruturais e movimentação de pessoal 

entre Campis. tendo como público-alvo toda a instituição e como agente responsável o 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Problemas – A necessidade de realização de demandas externas à unidade e que 

impossibilitam a elaboração do plano. 

Objetivo e Metas – Elaboração do Plano de Emergência dos Campis até o 1º semestre de 2020 

Resultados alcançados – Não alcançado 

 

TIPO - ELABORAÇÃO DE MINUTA PARA A FORMAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Planejamento realizado – Aguardando conclusão das obras estruturais e movimentação de 

pessoal entre Campis por serem imprescindíveis para o correto dimensionamento da brigada 

de incêndio. Sua abrangência visa alcançar todos os servidores da Unilab e o agente 

responsável seria o Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

Problemas – A necessidade de realização de demandas externas à unidade e que 

impossibilitam a elaboração do plano. 

Objetivo e Metas – Estruturar a elaboração do documento  

Resultados alcançados – Não alcançado 

 

TIPO - FORMAÇÃO E TREINAMENTO (20H*) DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Planejamento realizado– Ação a ser realizada com os membros indicados para composição da 

brigada de incêndio. 

Problemas – Impossibilidade de elaboração da minuta para composição  

Objetivo e Metas – Formação e treinamento dos membros indicados para composição dentro 

de um prazo a ser estipulado em novo planejamento. 

Resultados alcançados– Não alcançado 

 

TIPO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

MEDIÇÃO AMBIENTAL 

Planejamento realizado– Em segurança do trabalho dezenas de aspectos devem ser 

considerados a fim de que tudo esteja dentro da legislação ou da norma regulamentadora que 
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dispõe sobre o trabalho. Público-alvo todos os servidores da instituição e agente responsável 

o Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Problemas – A elaboração de TR requer tempo e organização mas a necessidade de priorizae 

outras demandas impossibilitou a execução. 

Objetivo e Metas – Elaboração do TR objetivando a aquisição dos equipamentos 

Resultados alcançados– Não alcançados 

 

TIPO - ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA (TR) PARA AQUISIÇÃO 

DE EPI 

Planejamento realizado – Requisição concluída 

Problemas – Não se aplica 

Objetivo e Metas – Aquisição, Treinamento e Entrega de EPIs 

Resultados alcançados –  A UNILAB adquiriu 55 máscaras semifaciais e 60 pares de filtros para 

vapores orgânicos e gases ácidos. Deste modo os servidores (TAE ́s e Docentes) que estejam 

expostos a riscos químicos por vias aéreas, após treinamento e entrega do equipamento, 

poderão realizar suas atividades de forma segura, desde que utilizado adequadamente. 

No dia 11/10/2019, no turno matutino, foi realizado o 1o treinamento de uso e conservação 

de EPIs (Máscaras semifaciais com filtros para vapores orgânicos e gases ácidos). 

Outras turmas serão agendadas. Lembrando que os docentes devem também, participar do 

supracitado treinamento. 

 

TIPO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA – ANÁLISE QUANTITATIVA DE AGENTES 

QUÍMICOS 

Planejamento realizado – A avaliação dos riscos químicos abrange a coleta de informações, 

visita aos locais de trabalho para observações detalhadas e a definição dos grupos de 

trabalhadores. A avaliação quantitativa compreende também a aquisição de equipamentos 

para avaliação quantitativa ambiental de calor (temperaturas extremas), ruído, umidade e 

luminosidade de postos de trabalho com certificação de calibração por laboratório 

especializado e acreditado pelo Inmetro. O planejamento das amostras e medições das 

concentrações dos agentes químicos. Como público-alvo todos os servidores expostos à riscos 

químicos e o agente responsável seria a equipe de segurança do trabalho. 
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Problemas – A elaboração de TR requer tempo e organização mas a necessidade de priorizar 

outras demandas impossibilitou a execução. 

Objetivo e Metas – Elaboração do TR objetivando para análise dos agentes químicos. 

Resultados alcançados– Não alcançados 

 

TIPO - SUPERVISÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE EM EMPRESAS 

TERCEIRIZADA 

Planejamento realizado– Implementar a realização de acompanhamentos e fiscalizações, a 

fim de implementar medidas de prevenção e controle de doenças, acidentes e qualidade de 

vida. A atividade terá execução mensal, tendo como público-alvo os terceirizados da Unilab. 

Agente responsável a Técnica de Segurança do Trabalho. 

Problemas – Ajuste de fluxo mensal para a realização da demanda. 

Objetivo e Metas – Implementação da atividade na instituição 

Resultados alcançados– Não alcançados 

 

Tipo - III SIPAT UNILAB/CE 

Planejamento realizado – A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho tem como 

finalidade fomentar a prevenção dos acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Mas sua 

organização requer definição de recursos, tema, cronograma, equipe organizadora. A 

atividade envolverá toda a comunidade e teria como responsável a gerência da DAS 

Problemas – Ausência de tempo hábil para o alinhamento das atividades 

Objetivo e Metas – Promoção do evento e amplo alcance 

Resultados alcançados– Não alcançados 

 

TIPO - RECICLAGEM DO CURSO DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIOS 

Planejamento realizado – Organizar a estrutura do cursos priorizando os principais tipos de 

riscos nos quais os profissionais estão expostos em atividades de laboratório, aprender como 

projetar um laboratório, abrangendo os aspectos de segurança estrutural, ter condições de 

identificar e atuar contra os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais decorrentes de sua 

rotina de trabalho. Como público-alvo os servidores que atuam nos laboratórios. Tendo como 

agente responsável a Técnica de Segurança no Trabalho 
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Problemas – A necessidade de priorizar outras demandas inviabilizou o alinhamento do 

cronograma do curso 

Objetivo e Metas – Realização do curso 

Resultados alcançados– Não alcançados  

 

TIPO -ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA FAZENDA PIROÁS 

Planejamento realizado – Atividades voltadas à segurança dos servidores e terceirizados 

atuantes na Fazenda Piroás. Agente responsável pelo planejamento a gerência da DAS 

Problemas – Necessidade de priorizar outras demandas 

Objetivo e Metas – Realização da atividade 

Resultados – Não alcançados 

 

TIPO - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, COMBATE E 

ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UNILAB/CE 

Planejamento realizado – Organizar cronograma para realização das atividades próprias do 

contrato. Público-alvo todos os servidores da Unilab e Agente responsável a equipe de 

Segurança do Trabalho  

Problemas – Não se aplica 

Objetivo e Metas –  Cumprimento das manutenções até finalização do contrato 

Resultados alcançados– Em 2019 foram adquiridas/realizados: 

• Manutenção de 2° e 3° nível nos extintores UNILAB/CE. 

• 11 mangueiras de incêndio Classe I, 16 chaves duplas para conexões tipo storz, engate 

rápido 1 1/2" x 2 1/2", em latão, para instalação predial combate a incêndio; 

• 16 adaptadores, em latão, engate rapido1 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para 

instalação predial de combate a incêndio; 

• Serviço de pintura para demarcação 17 pontos dos sistemas de combate a incêndio no 

Campus da Liberdade e 03 na Fazenda Piroás. 

• Verificação do sistema de alarme de combate a incêndio nos campi das auroras e 

palmares. 

 

TIPO - TREINAMENTOS E CAMPANHAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
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Planejamento realizado – As campanhas possuem o intuito de prevenir acidentes e doenças 

ocupacionais. A atividade requer tempo disponível da equipe no sentido de elaboração de um 

planejamento adequado. Como público-alvo todos os servidores da Unilab e como agente 

responsável a equipe de segurança 

Problemas – Formas de publicidade e adesão 

Objetivo e Metas – Alcançar um maior número de servidores nas ações realizadas de forma 

presencial. 

Resultados alcançados – Elaboração de folder para posterior publicação via Assessoria de 

Comunicação (ASSECOM) da Campanha “abril Verde” - Dia Nacional em Memória das Vítimas 

de Acidente e Doenças do Trabalho. 

II Movimento Maio Amarelo da UNILAB com a temática 2019: “No trânsito, o sentido é a Vida”, 

atividade presencial que contou com 30 participantes entre servidores, terceirizados, público 

externo e alunos;  

Campanha Nacional do Trânsito: confira informativo da DSSQVT – Prevenção de Acidentes 

com Motocicleta.  

Ações Integradas – Gestão de Pessoas (SGP) – Temática 2: Palestra Adicionais Ocupacionais 

(Insalubridade / Periculosidade), atividade presencial que contou com 30 participantes; 

Publicação de recomendações de segurança para servidora gestante. 

Treinamento de uso e conservação e entrega de EPI – 1ª turma (servidores dos laboratórios 

de química), com 06 servidores treinados; 

Orientações sobre o correto uso de extintores de incêndio para a CSO.  
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PLANEJAMENTO SSQV / 2019 

 

TIPO - PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE 

Planejamento realizado – Recebimento e análise dos processos de solicitação de perícia oficial 

em saúde. Tendo como público-alvo os servidores públicos federais/servidores ocupantes de 

cargo em comissão ou contratado por tempo determinado / Alinhamento de fluxo e inserção 

de processo no SEI. Como agente responsável a equipe de saúde 

Problema - Atraso na entrega dos atestados  

Objetivos e Metas - Realização das atividades periciais em tempo hábil e Normativas da SGP 

impondo sanções quanto ao atraso na entrega de atestados. 

Resultados alcançados– Normatização interna por meio do Ofício SGP nº 05/2019  

 

TIPO - HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR OU CÔNJUGE, FILHOS OU DEPENDENTE COM 

DEFICIÊNCIA 

Planejamento realizado - Recebimento e análise dos processos de solicitação de horário 

especial / Alinhamento de fluxo e inserção de processo no SEI. Como público-alvo todos  os 

servidores da Unilab. Como agente responsável a equipe de saúde. 

Problema – Não se aplica  

Objetivos e Metas – Atendimento das demandas em tempo de forma mais célere 

Resultados alcançados - Sim 

 

TIPO - REGISTRO DE ATESTADOS DE CURTA DURAÇÃO 

Planejamento realizado - Atividade contínua de recebimento e cadastro de atestados médicos 

em até dois dias após o recebimento. Como público-alvo todos os servidores da Unilab. A 

agente responsável é Sara Cavalcante  

Problema - Atraso na entrega dos atestados  

Objetivos e Metas - Normativas da SGP impondo sanções quanto ao atraso e efetuar o 

cadastro do atestado em até dois dias após o recebimento         

Resultados alcançados - Normatização interna por meio do Ofício SGP nº 05/2019 
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TIPO - AGENDAMENTO DE PERÍCIAS E JUNTAS OFICIAIS EM SAÚDE 

Planejamento realizado - Atividade contínua de agendamento de perícias e juntas médicas. O 

canal de comunicação utilizado é o e-mail institucional da perícia e do servidor envolvido. O 

público-alvo são os servidores públicos federais/servidores ocupantes de cargo em comissão 

ou contratados por tempo determinado. Os agentes responsáveis são Eyslane Maia e Sara 

Cavalcante  

Problema - Atraso na realização das perícias  

Objetivos e Metas - Reuniões SSQV- COASE, organização de planilhas compartilhadas para 

alinhamento de fluxo 

Resultados alcançados - Ofício SGP nº 05/2019; IN SGP nº2 / Em 2019 foram agendadas 16 

juntas médicas e 284 afastamentos por motivo de saúde. 

             

TIPO – PLANTÃO PSICOLÓGICO 

Planejamento realizado – Após visita institucional foi fechada parceria com SATEPSI/PROPAE 

para o compartilhamento de sala para implementação do plantão psicológico para 

atendimento semanal. Como público-alvo todos os servidores e colaboradores da Unilab. 

Como agente responsável a Psicóloga do Trabalho 

Problemas – Formas de publicidade e adesão de servidores 

Objetivo e Metas – Prestar um atendimento de excelência 

Resultados alcançados – Nos meses de agosto e setembro no Ceará foram 7 atendimentos / 

Nos meses de outubro e novembro nos Malês foram 5 atendimentos 

 

TIPO – ENQUETE PLANTÃO PSICOLÓGICO 

Planejamento realizado – A enquete buscou coletar opiniões acerca das atividades realizadas, 

até possibilidades de ampliação do serviço; a fim de buscar melhorarias e deixá-lo mais 

acessível, buscando compreender as dificuldades para, em seguida, planejar estratégias 

favoráveis à ampla participação dos servidores. Como agente responsável a Psicóloga do 

Trabalho 

Problemas – Não se aplica 

Objetivo e Metas – A enquete objetivou pesquisar a opinião de servidores docentes e técnicos 

administrativos sobre o plantão psicológico  

Resultados alcançados – A enquete foi respondida por 07 servidores 
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TIPO - VEICULAÇÃO DE PESQUISA INSTITUCIONAL SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

Planejamento realizado – A pesquisa objetivou mensurar a qualidade de vida no trabalho dos 

trabalhadores da universidade, utilizando o instrumento QWLQ – 78 como ferramenta de 

avaliação. 

Problemas – Problema na extração dos resultados 

Objetivos e Metas – Construir e implantar um programa de saúde e qualidade de vida objetivo 

e específico para a realidade da instituição e dos servidores 

Resultados alcançados – Parcial 

 

TIPO - VISITA TÉCNICA COM AÇÕES DA PSICÓLOGA DO TRABALHO NA UNILAB CAMPUS DE 

MALÊS 

Planejamento realizado – Realização de Roda de Conversa - A Comunicação nas Relações 

Interpessoais no Campus dos Malês 

Problemas – contato mais efetivo, por meio de diálogos/ retorno às questões levantadas por 

servidores do campus / estrutura / autonomia para a realização de algumas atividades. 

Objetivos e Metas – Utilizar a comunicação nas relações interpessoais com suporte no autoconceito 

e no autoconhecimento 

Resultados alcançados – Análise diagnóstica das condições de trabalho dos servidores do 

campus. 

 

TIPO - AÇÕES COLETIVAS EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E TERAPIA OCUPACIONAL NA 

UNILAB - ATIVIDADES DE RODAS DE CONVERSA/ DINÂMICAS DE GRUPO COM AS UNIDADES 

INTERESSADAS; 

Planejamento realizado – Implementar atividades de rodas de conversa e Dinâmicas de Grupo 

com unidades que demonstrarem interesse na ação. Como público-alvo todas as unidades que 

compõem a Unilab. Como agentes responsáveis a equipe SSQV 

Problemas – Formas mais efetivas de publicidade 

Objetivos e Metas – Atender a demanda 

Resultados alcançados –  Parcialmente alcançado  
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TIPO – CRIAÇÃO DE FLUXO PARA ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 

Planejamento realizado – Elaboração de Fluxo para procedimento em ocorrência de Acidentes 

com animais peçonhento. 

Problemas – Necessidade de atenção tendo em vista a ocorrência na Fazenda Piroás 

Objetivo e Metas – Elaborar e revisar periodicamente o fluxo proposto  

Resultados alcançados– Fluxo criado 

 

TIPO – ORGANIZAÇÃO SEMANA DO SERVIDOR  

Planejamento realizado – Conjunto de ações e parcerias em comemoração ao dia do servidor 

público que ocorre sempre no dia 28 de outubro. 

Problemas – Ausência de recursos 

Objetivos e Metas – Promover um momento de interação e homenagens, além da realização 

de sorteios e brindes em comemoração ao dia do servidor. 

 

TIPO – AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE  

Planejamento realizado – As ações de promoção à saúde compreendem a divulgação, 

sensibilização e mobilização para a promoção da saúde, tendo como público-alvo os 

servidores e colaboradores da Unilab. Como agentes responsáveis a equipe SSQV 

Problemas – Formas de publicidade e adesão 

Objetivos e Metas – Manter a regularidade de ações e um maior alcance do público-alvo 

Resultados alcançados –  Parcialmente alcançado  

• Divulgação de Informativo sobre Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (Gripe)  

• Visita à Fazenda Piroás 

• Roda de Conversa do Outubro Rosa  

• Informativo Novembro Azul 

 

TIPO – AÇÕES DE QVT 

Planejamento realizado – A promoção de ações de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem 

se tornando a maneira pela qual é possível se desenvolver e manter a motivação e o 

comprometimento dos trabalhadores, resultando em inúmeros benefícios. O planejamento e 

a execução das ações demandam tempo e criatividade da equipe responsável. Como meio de 
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comunicação é utilizado o site institucional e o e-mail. Como agentes responsáveis temos a 

equipe do SSQV.  

Problemas – Formas de publicidade e maior adesão do público-alvo em ações presenciais 

Objetivos e Metas – Manter a regularidade de ações e conseguir um maior alcance do público-

alvo 

Resultados alcançados– Parcialmente alcançado  

• Análise ergonômica do posto de trabalho – 04 análises realizadas 

• Organização da I Confraternização de Natal dos Servidores da Unilab 

• Alongamento coletivo 

• Campanha Solidária: Doe Abraços nos dois campi da Unilab Ceará e na unidade acadêmica 

dos Palmares  

• Parceria com Grupo AMAR na realização da 2ª Oficina de Yoga  

• Parceria com Grupo AMAR na realização das práticas de meditação  

• Setembro amarelo: Veiculação de texto Recomece e de vídeo com música Vozes do silêncio  
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PLANEJAMENTO DAS 2020 

 

TIPO – ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA EM RAZÃO DO CONTEXTO 

DA PANDEMIA DA COVID-19 

Contextualização – Conjunto de Diretrizes de Saúde e Segurança voltadas à comunidade 

acadêmica em função do contexto da COVID-19, no sentido de subsidiar planos e ações a 

serem desenvolvidos no âmbito da Unilab e suas unidades administrativas e acadêmicas na 

perspectiva da retomada das atividades presenciais.  

Agente responsável – Equipe DAS 

Público alvo – Toda a comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Base para a elaboração do 

Protocolo de Biossegurança 

para retorno às atividades 

presenciais da Unilab 

  

 

Agosto de 2020 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Processo SEI / Site 

institucional 

Informações complementares – XXX 

 

TIPO – ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DA UNILAB 

Contextualização – Criação de comissão composta por membros de unidades distintas da 

Unilab para fins de elaboração do protocolo de biossegurança, tendo como base para a 

elaboração as diretrizes de saúde e segurança em razão do contexto da pandemia da covid-

19. 

Agente responsável – Michael Pablo França Silva / Sara Cavalcante / Eyslane Gonçalves Maia 

Público alvo – Toda a comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Nortear o retorno às 

atividades presenciais 

  

 

Outubro/2020 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Processo SEI / Site 

institucional 

Informações complementares – XXX 

 

TIPO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

Contextualização - Atender de forma célere as novas demandas e as que aguardam análise 

relacionadas às concessões de adicional de insalubridade e periculosidade. Processos 

aguardando análise devido a alta demanda.  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva 

Público alvo - Servidores expostos a atividades de riscos ocupacionais  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Mais celeridade nas análises 

dos processos 

Todos as solicitações 

analisadas  

 

até o primeiro 

semestre de 

2021  

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Processo incluído no SEI 

Informações complementares - XXX 

 

TIPO –  COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO 

Contextualização – Analisar a possibilidade de criação de base de conhecimento e Inclusão 

de Processo no SEI 

Agente responsável - Chefia SSQV  

Público alvo - Servidores com ocorrência de acidente em serviço em decorrência do trabalho 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Inserção de Processo no SEI  

 

 

 

Primeiro 

Bimestre de 2020

  

 

2ª Zero Acidentes Quantidade de 

acidentes em serviço 

(tipico, trajeto, 

doença ocupacional, 

óbito 

Final de cada ano

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  -  E-mail institucional 

Informações complementares -  

      

TIPO – LAUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE 

TRABALHO 

Contextualização – Alinhamento do fluxo de solicitações / Necessidade de inclusão de 

processo SEI  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Todos os Servidores  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Alinhamento de fluxo Quantidade de 

solicitações no 

período de 1 ano 

2º semestre de 

2020 

 

2ª Inserção da processo no SEI e 

elaboração de base de 

conhecimento  

 2º Semestre de 

2020  
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Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  -  E-mail institucional 

Informações complementares - xxx 

   

TIPO –  LAUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA ADICIONAL OCUPACIONAL 

Contextualização – Mais celeridade no atendimento da demanda / Análise das demandas 

pendentes  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público-alvo - Todos os Servidores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Análise das demandas 

pendentes 

Quantidade de 

solicitações no 

período de 1 ano 

2º Semestre de 

2020 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  -  -  E-mail institucional 

Informações complementares - xxx 

  

TIPO – GESTÃO DE EPI 

Contextualização – O Processo envolve os meios para aquisição até a entrega dos 

equipamentos. Atividade contínua / Alinhamento de Fluxo e Ausência de processo SEI Agente 

responsável - Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Todos os Servidores  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Alinhamento de fluxo entre  

Processo de Aquisição / 

Treinamento / Entrega  

Entrega efetiva dos 

EPIs no prazo de 1 

ano  

2º semestre de 

2020  
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Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional  

Informações complementares -  

 

TIPO – ELABORAÇÃO DO PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

Contextualização – O PPRA visa tornar o ambiente de trabalho um espaço mais seguro para 

qualquer tipo de trabalhador e sua elaboração está estabelecida em lei específica. Elaboração 

pendente devido a necessidade de priorizar outras demandas. 

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Todos os Servidores  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do plano   

 

Cumprimento do 

plano de ação do 

programa  

 

1º semestre de 

2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Site institucional  

Informações complementares - O Programa (PPRA) será substituído pelo Plano (PGR) - 

Previsão da substituição no 1º semestre/2021    

     

TIPO – ELABORAÇÃO DO PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL 

Contextualização – Voltado para a promoção e preservação da saúde dos servidores / 

Elaboração pendente em razão da ausência de médico do trabalho 

Agente responsável - Médico do Trabalho  

Público alvo - Todos os Servidores  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do PCMSO e 

cumprimento do plano  de ação 

do programa (inclusive exames 

periódicos) no 1º semestre de 

2021  

 

Elaboração do plano 

  

 

1º semestre de 

2021  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Site institucional 

Informações complementares -  

 

TIPO – ELABORAÇÃO DE LTCAT  - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE 

TRABALHO 

Contextualização – O documento pode ser caracterizado como um comprovante de que as 

atividades exercidas pelo trabalhador durante a permanência na empresa oferecem a ele 

algum tipo de risco ambiental. Atividade por demanda / Criação de fluxo no SEI  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Todos os Servidores  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do plano conforme 

demanda 

 

Elaboração do LTCAT 

solicitada no prazo 

de 30 dias  

 

2º Semestre de 

2020  

 

2ª Inserção de processo no SEI  2º Semestre de 

2020 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - SEI 

Informações complementares -  
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TIPO – ELABORAÇÃO DE PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO 

Contextualização - constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, 

entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de 

monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades na 

instituição. Alinhamento de Fluxo / Ausência de processo SEI   

Agente responsável - Taís Helena da Silva Santos  

Público alvo - Todos os Servidores  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Atendimento da demanda  

 

Elaboração do PPP 

solicitado no prazo 

de 30 dias 

 

 

2º Semestre de 

2020  

  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  -  

Informações complementares -  

         

TIPO – COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROMOÇÃO A 

SAÚDE  

Contextualização -Atividade contínua / Alinhar fluxos, prazos e demandas / Necessidade de 

priorizar demandas 

Agente responsável – Gerencia DAS 

Público alvo – Equipe DAS  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 
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1ª  Cumprimento do 

planejamento estabelecido 

dentro do ano de vigência  

 

Número de 

campanhas 

realizadas 

Final de cada ano 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional 

Informações complementares -  

 

TIPO – COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE, 

SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Contextualização - Atividade contínua / Alinhar fluxos, prazos e demandas / Campanhas 

pendentes em razão da alta demanda  

Agente responsável – Gerência DAS 

Público alvo - Servidores da DAS  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Cumprimento do 

planejamento estabelecido 

dentro do ano de vigência  

 

Alcance de 

resultados  

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional 

Informações complementares -  

        

TIPO – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO 

Contextualização - Perspectiva de renovação do contrato por mais 1 ano    

Agente responsável - Michael Pablo França Silva / Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Toda comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Cumprimento das 

manutenções  prevista 

 

  

 

Finalização do 

contrato até 

Setembro/2020

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional / SEI 

Informações complementares -  

        

TIPO - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES PLANEJADAS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE 

SEGURANÇA   

Contextualização – Atividade de ocorrência trimestral / Atividade suspensa devido o contexto 

de pandemia  

Agente responsável - Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Servidores e discentes  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Realização de todas as 

inspeções e emissão de 

relatórios 

Cumprimento da 

realização das 

inspeções planejadas 

a cada trimestre

  

 

 

Retorno das 

atividades 

presenciais  

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional/SEI 

Informações complementares -  
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TIPO – ELABORAÇÃO DE MINUTA PARA A FORMAÇÃO DA CISSP 

Contextualização - Elaboração pendente devido alta demanda  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Toda a comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração da minuta para 

posterior portaria de execução 

dos trâmites para formação da 

comissão  

 

  

 

Elaboração até o 

1º bimestre de 

2021  

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Site institucional 

Informações complementares -  

 

TIPO – IMPLANTAÇÃO DA CISSP 

Contextualização - Elaboração pendente devido alta demanda  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Servidores da UNILAB  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Implementação da CISSP   

 

  

 

Implementação 

no 2º semestre 

de 2021  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - E-mail e site 

institucional/SEI  
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Informações complementares -  

 

TIPO – TREINAMENTO (20H) MEMBROS DA CISSP  

Contextualização - Elaboração pendente devido alta demanda 

Agente responsável - Michael Pablo França Silva / Eliziê Pereira Pinheiro 

Público alvo - Servidores indicados como membros da CISSP  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Concluir o treinamento de 

todos os membros da CISSP   

 

  

 

2º semestre de 

2021  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - E-mail e site 

institucional/SEI  

Informações complementares -  

 

TIPO – ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA (LIBERDADE E AURORAS) 

Contextualização – Elaboração comprometida em razão da realização das obras estruturais 

e movimentação de pessoal que ocorreu entre Campis, bem como  da suspensão das 

atividades presenciais devido à pandemia do COVID-19. Com isso, o andamento para a 

obtenção de dados para a elaboração dos mesmos ficou comprometida.  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Toda a comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do plano  

 

  

 

1º semestre de 

2021  
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Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Site institucional  

Informações complementares -  

 

TIPO – ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA (UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES) 

Contextualização – Plano elaborado 

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Toda a comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Novo levantamento para 

dimensionar a 

brigada de incêndio para cada 

Campus 

  

 

1º semestre de 

2021  

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Site institucional  

Informações complementares -  

      

TIPO – ELABORAÇÃO DE MINUTA PARA A FORMAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Contextualização – Portaria já emitida / Solicitar indicações das chefias imediatas de membros 

para compisição da brigada de cada Campus.  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva   

Público alvo - Toda a comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 
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1ª  Elaboração da Minuta   

 

Até o 1º 

semestre de 

2020  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Site institucional  

Informações complementares -  

 

TIPO – FORMAÇÃO E TREINAMENTO (20H*) DA BRIGADA DE INCÊNDIO  

Contextualização - Elaboração pendente devido alta demanda e contexto de pandemia 

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Servidores indicados como membros   

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Conclusão da formação e do 

treinamento 

Número de 

brigadistas treinados 

em cada Campus

  

 

 

Retorno às 

atividades 

presenciais   

 1º 

semestre de 

2021  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional / Site 

institucional/SEI  

Informações complementares –  

 

TIPO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA - EPI 

Contextualização – Atividade pendente em razão da alta demanda  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva / Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Servidores expostos a riscos ambientais  
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Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do TR 

 

  

 

1º semestre de 

2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - SEI  

Informações complementares -  

 

TIPO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

MEDIÇÃO AMBIENTAL 

Contextualização – Atividade pendente em razão da alta demanda  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva / Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Servidores expostos a riscos ambientais  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do TR   

 

1º semestre de 

2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - SEI 

Informações complementares -  

   

TIPO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA – ANÁLISE QUANTITATIVA DE AGENTES 

QUÍMICOS 

Contextualização - Elaboração pendente devido alta demanda 

Agente responsável - Michael Pablo França Silva / Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Servidores expostos a riscos químicos  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do TR 

 

  

 

2º semestre de 

2020  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - SEI 

Informações complementares -  

 

TIPO – SUPERVISÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE EM EMPRESAS 

TERCEIRIZADA 

Contextualização – Atividade de realização mensal / Supervisão pendente devido alta 

demanda / Consiste em Análise de documentação e visita técnica periódica nos locais de 

trabalho 

Agente responsável - Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Terceirizados  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Cumprir o cronograma 

trimestral 

  

 

 1º 

semestre de 

2021 

Retorno das 

atividades 

presenciais 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional  

Informações complementares -  
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TIPO – ASSISTÊNCIA TÉCNICO PERICIAL DA INSTITUIÇÃO  

Contextualização -A atividade ocorre por demanda / Necessidade de alinhamento de fluxo 

com a Procuradoria  

Agente responsável - Michael Pablo França Silva  

Público alvo - Servidores da UNILAB  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Reunião com a Procuradoria 

para alinhamento de fluxo  

 

  

 

1º semestre de 

2021  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional / SEI 

Informações complementares -  

 

Tipo – III SIPAT UNILAB/CE 

Contextualização - Realização pendente devido alta demanda e ao contexto de pandemia / 

Formação de equipe de planejamento e execução   

Agente responsável – Taís Helena da Silva Santos 

Público alvo - Toda comunidade acadêmica  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Realização da SIPAT    

 

Alcance de 

participante 

 

2º semestre de 

2021  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail e site institucional / 

SEI  
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Informações complementares -  

    

TIPO – RECICLAGEM DO CURSO DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIOS 

Contextualização - Realização pendente devido alta demanda  

Agente responsável - Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Servidores que atuam nos laboratórios  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Realização anual do curso   

 

2º semestre de 

2021  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail e site institucional 

Informações complementares -  

 

TIPO – ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA FAZENDA PIROÁS. 

Contextualização – Atividade pendente devido o contexto de pandemia 

Agente responsável – Gerência da DAS 

Público alvo - Servidores e Terceirizados   

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Executar a demanda   

 

Após retorno das 

atividades 

presenciais  
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Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail e site institucional / 

SEI   

Informações complementares - Inclusão da ação nas Políticas de Atenção à Saúde e Segurança 

do Servidor   

 

 

 

 

TIPO – INFORMATIVOS E CAMPANHAS DE SEGURANÇA 

Contextualização - Estímulo à participação do público-alvo nas campanhas realizadas de forma 

presencial / Realização de atividades de forma remota / Diversificação das atividades 

promovidas  

Agente responsável - Eliziê Pereira Pinheiro  

Público alvo - Servidores e colaboradores da Unilab  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Ampliar o alcance na 

comunidade acadêmica  

 

Quantidade de 

participantes  

 

  

 

 Cumprir com o calendário 

mensal de informes  

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Divulgação via 

Assecom/site institucional/instagram  

Informações complementares -  
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PLANEJAMENTO SSQV 2020 

         

TIPO –  PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE 

Contextualização – Acúmulo de solicitações em razão do contexto de pandemia  

/necessidade de adquirir meios para retomada das perícias e adequação de medidas de 

segurança para realização das avaliações e alinhamento com a PROPAE acerca da 

disponibilidade dos profissionais, após implantação das medidas de segurança e 

planejamento de retorno da atividade  

Agente responsável - Eyslane Maia e Sara Cavalcante 

Público-alvo - Servidores públicos federais/servidores ocupantes de cargo em comissão ou 

contratado por tempo determinado 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Realização das atividades 

periciais em tempo hábil  

  

 

Em 45 dias após a 

abertura do 

processo no SEI 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Processo SEI 

Informações complementares - Acompanhamento das atualizações quanto ao cenário vigente

   

TIPO – HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR OU CÔNJUGE, FILHOS OU DEPENDENTE COM 

DEFICIÊNCIA 

Contextualização -Suspensão das juntas médicas pelo IFCE devido ao período de pandemia 

Agente responsável - Eyslane Maia e Sara Cavalcante  

Público alvo – Servidores Públicos Federais da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Atendimento das demandas 

solicitadas  

 

Até 45 dias após 

abertura do processo 

no SEI 

 

Retomada das 

juntas médicas 

pelo IFCE  

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Processo SEI 

Informações complementares - Acompanhamento das atualizações quanto ao cenário 

vigente           

  

TIPO – REGISTRO DE ATESTADOS DE CURTA DURAÇÃO  

Contextualização – Atividade contínua / Atraso na entrega dos atestados sanada em parte em 

razão da normativa da SGP     

Agente responsável - Sara Cavalcante  

Público alvo - Servidores da Unilab  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Efetuar o cadastro do atestado 

em até dois dias após o 

recebimento         

 

  

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Publicação em boletim de 

serviço da Unilab  

Informações complementares -  

  

TIPO – AGENDAMENTO DE PERÍCIAS E JUNTAS OFICIAIS EM SAÚDE 
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Contextualização - Avaliações periciais suspensas na Unilab e juntas no IFCE em razão do 

cenário de pandemia / Retorno dos agendamentos por parte do IFCE e organização 

juntamente com a COASE para retomada das perícias. 

Agente responsável - Eyslane Maia e Sara Cavalcante  

Público alvo - Servidores públicos federais/servidores ocupantes de cargo em comissão ou 

contratado por tempo determinado  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Retorno dos agendamentos e 

atendimento às solicitações 

pendentes  

  

 

2º semestre de 

2020 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional da 

perícia e do servidor envolvido  

Informações complementares - Acompanhamento das atualizações quanto ao cenário 

vigente  

 

TIPO – PERÍCIA EM TRÂNSITO 

Contextualização – A atividade é realizada por demanda / Havendo necessidade a solicitação 

ficará no aguardo do retorno das  atividades periciais que encontram-se suspensas em razão 

do cenário de pandemia   

Agente responsável - Eyslane Maia e Sara Cavalcante 

Público alvo - Servidores públicos federais 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Atendimento das demandas 

após implementação dos 

Agendamento 

dentro do prazo de 

45 dias após a 
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meios para retomada das 

atividades perícias 

 

solicitação da perícia 

em trânsito 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail instituicional da 

perícia e do servidor envolvido 

Informações complementares -Acompanhamento das atualizações quanto ao cenário vigente

            

       

TIPO – ORGANIZAÇÃO DE PERÍCIAS DE CANDIDATOS AUTODECLARADOS PCDS REFERENTES 

AO CONCURSO DA UNILAB OBJETO DOS EDITAIS Nº 18 E 19 

Contextualização -Perícias realizadas, mas houve atraso no processo em razão da suspensão 

por parte da FCPC em organizar as avaliações periciais no contexto de pandemia 

Agente responsável - Eyslane Maia 

Público alvo – Candidatos autodeclarados PCDS 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Conclusão das perícias   

 

Primeiro 

semestre de 

2020  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional da 

perícia, da FCPC e site do concurso  

Informações complementares -  

   

TIPO – PROJETO ACADEMIA 

Contextualização -Finalização do projeto visando o uso da academia pelos servidores da 

Unilab/ Diálogos entre SGP e PROPAE para o uso compartilhado  / Suspensão em razão do 

contexto de pandemia  

Agente responsável - Sara Cavalcante 

Público alvo - Servidores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Finalização do projeto    

 

Retorno das 

atividades para 

retomada do 

diálogo 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional 

Informações complementares - Implantação de atividade dentro do PDVS ou Programa de 

QVT      

             

TIPO – ORGANIZAÇÃO DE PERÍCIAS ADMISSIONAIS DO CONCURSO UNILAB – EDITAIS Nº 18 

E 19 

Contextualização -Realização das perícias admissionais após solicitação da SCAP / Articulação 

com a COASE e o IFCE para organização do agendamento das perícias  

Agente responsável - Eyslane Maia e Sara Cavalcante 

Público alvo – Candidatos convocados 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Realização das perícias 

admissionais dentro do prazo 

de 15 dias após solicitação da 

SCAP 

  

 

Outubro de 2020

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - E-mail institucional da 

perícia, SCAP e e-mail pessoal dos candidatos 

Informações complementares -  
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TIPO – AUXILIAR NA INTEGRAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES – MÓDULO DAS/SSQV 

Contextualização - Envolvimento de toda a equipe DAS na coleta de informações necessárias 

e essenciais no projeto de integração de novos servidores  / Articulação com os demais 

setores da SGP para a realização desta ação  

Agente responsável – Gerencia DAS  

Público alvo - Novos servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Conclusão do projeto de 

integração 

  

 

Segundo 

semestre de 

2020 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional 

Informações complementares -  

             

TIPO – ELABORAÇÃO DO TR PARA EXAMES PERIÓDICOS 

Contextualização -Não realização de exames médicos periódicos de servidores / Conclusão 

do planejamento e execução da atividade com auxílio de médico do trabalho e engenheiros 

de segurança do trabalho. Após admissão do médico do trabalho e contratação de empresa 

para realizar exames por meio de licitação, além do suporte de assistente administrativo para 

o agendamento e convocação dos servidores para a realização de exames. 

Agente responsável – Gerência DAS / Médico do Trabalho 

Público alvo - Servidores da Unilab   

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Elaboração do TR   

 

Segundo 

semestre de 

2020  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Divulgação via 

Assecom/site institucional 

Informações complementares -   

 

TIPO – AÇÃO EM SAÚDE NA FAZENDA 

Contextualização – Baixa frequência de ações realizadas 

Agente responsável – Gerencia DAS / Chefia SSQV 

Público alvo - Servidores e colaboradores da fazenda Piroás 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Concretização da Ação   

 

1º Semestre de 

2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional 

Informações complementares - Inclusão do projeto nas Políticas de Atenção à Saúde 

     

TIPO – REVISÃO E DIVULGAÇÃO FLUXO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 

Contextualização - Risco de ocorrência de acidentes com animais peçonhentos e a ausência 

de fluxo de ação definido / Elaboração de fluxo 

Agente responsável - Eyslane Maia 

Público alvo - Comunidade acadêmica da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Retomada da ação   

 

Primeiro 

bimestre de 

2021 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Site 

Informações complementares - Inclusão do projeto nas Políticas de Atenção à Saúde  

             

TIPO – VALIDAÇÃO DO FLUXO DE ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES 

Contextualização - Ocorrência de acidente com perfurocortante em atividade da assistência 

estudantil   

Agente responsável - Eyslane Maia 

Público alvo - Comunidade acadêmica da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Retomada da demanda   

 

Primeiro 

semestre de 

2021 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via 

Assecom/site institucional 

Informações complementares - Inclusão do projeto nas Políticas de Atenção à Saúde 

     

TIPO – INFORMATIVOS E CAMPANHAS DE SAÚDE (AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE) 

Contextualização - Estímulo à participação do público-alvo nas campanhas realizadas de 

forma presencial 

Agente responsável - Chefia SSQV  

Público alvo -  Servidores e colaboradores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Cumprir com o calendário 

mensal de informes 

  

 

  

 

2º Ampliar o alcance na 

comunidade acadêmica 

  

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/instagram 

Informações complementares - Inclusão do projeto nas Políticas de Atenção à Saúde 

             

TIPO – PAPO VIRTUAL 

Contextualização – Atividade realizada de forma quinzenal / Momento de integração 

motivado pela troca de experiências e visões de mundo/ Necessidade de ampliar o número 

de participantes  

Agente responsável – Fabiana Almeida 

Público alvo - Servidores e colaboradores da Unilab  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Preenchimento do número de 

vagas disponibilizadas 

  

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/instagram 

Informações complementares -  

 

TIPO – PLANTÃO PSICOLÓGICO 

Contextualização – Atividade anteriormente realizada semanalmente / Necessidade de 

Alinhamento quanto ao formato / Ausência de espaço para escuta qualificada e aberta à 

diversidade  

Agente responsável – Psicologia do Trabalho  
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Público alvo – Todos os servidores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Retomada dos atendimentos   

 

Setembro/2020 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/instagram 

Informações complementares -  

 

Tipo –  

Contextualização -  

Agente responsável -  

Público alvo -  

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª     

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  -  

Informações complementares -  

             

TIPO – PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO ÉTICA, RELAÇÕES DE TRABALHO E 

SAÚDE MENTAL 

Contextualização -Necessidade de abordagens relacionadas ao tema 

Agente responsável - Chefia SSQV 

Público alvo - Todos os servidores e colaboradores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 
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Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Concluir o planejamento e 

executar a ação 

  

 

1º semestre de 

2020 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Divulgação via 

Assecom/site institucional/instagram 

Informações complementares -  

     

TIPO – ATIVIDADES DE RODAS DE CONVERSA/ DINÂMICAS DE GRUPO 

Contextualização - e produção de sentidos sobre processos subjetivos e trabalho no âmbito 

da promoção da saúde do servido / (1 por mês nos setores/ convite/ enquete com 

manifestação de interesse) 

Agente responsável - Chefia SSQV 

Público alvo - Todos os setores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Alcançar toda a comunidade 

no desenvolvimento de 

espaços construtivos de 

diálogos 

  

 

1º semestre de 

2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Divulgação via 

Assecom/site institucional/instagram 

Informações complementares -  

           

TIPO – ACOMPANHAMENTO DO TR PARA COMPRA DE MATERIAIS DO ESPAÇO DE 

CONVIVÊNCIA 

Contextualização - Necessidade de promover um espaço de ambientação aos servidores da 

Unilab / Aquisições para a instalação do espaço de convivência  
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Agente responsável - Karla Mayara / Gerência DAS 

Público alvo - Todos os servidores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Finalização do Espaço para uso 

pela comunidade 

  

 

1º semestre de 

2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Utilização do e-mail 

institucional 

Informações complementares -  

      

TIPO – GINÁSTICA LABORAL 

Contextualização - Atividade de realização semanal /Necessidade de ampliação do 

intervalo de realização da atividade que ocorria mensalmente    

Agente responsável – Karla Mayara 

Público alvo - Todos os setores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Melhoria nas condições de 

tensão e estresse 

  

 

Primeiro 

semestre 2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Divulgação via 

Assecom/site institucional/instagram 

Informações complementares -  

   

TIPO – ALONGAMENTO COLETIVO 

Contextualização – Atividade com realização mensal / Necessidade de proporcionar uma 

maior integração entre equipes 
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Agente responsável - Karla Mayara 

Público alvo - Todos os servidores e colaboradores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Maior integração entre 

equipes 

  

 

Retorno das 

atividades 

presenciais 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/instagram 

Informações complementares -  

   

TIPO - AÇÕES COLETIVAS EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E TERAPIA OCUPACIONAL NA 

UNILAB - ATIVIDADES DE RODAS DE CONVERSA/ DINÂMICAS DE GRUPO COM AS UNIDADES 

INTERESSADAS; 

Planejamento realizado – Implementar atividades de rodas de conversa e Dinâmicas de Grupo 

com unidades que demonstrarem interesse na ação.  

Agente responsável – Fabiana Almeida 

Público alvo – Todas as unidades da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Proporcionar uma maior 

interação entre a equipe de 

trabalho 

Feedback das 

unidades  

 

Em até 5 dias 

após a realização 

da Ação 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/instagram 

Informações complementares –  
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TIPO - ABERTURA PARA AÇÕES FORMATIVAS E INTERLOCUÇÃO COM O IEAD E PROEX NA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS. 

Planejamento realizado – Estabelecimento de parceria com o IEAD e a PROEX na execução de 

formações continuadas e atividades de Interlocução. 

Agente responsável – Fabiana Almeida 

Público alvo – Todos os servidores 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Implementar atividades de 

formação após o 

estabelecimento de parcerias  

 Primeiro 

semestre de 

2021 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/instagram 

Informações complementares -  

           

TIPO – ANÁLISE ERGONOMICA  

Contextualização -Atividade ocorre por demanda / Informações acerca de dores relacionadas 

a condição postural / Orientação quanto a postura a ser adotada 

Agente responsável - Karla Mayara 

Público alvo - Todos os setores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Melhora na utilização dos 

meios de trabalho  

  

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/instagram 
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Informações complementares -  

            

TIPO – CURSO ALTERNATIVO – MASSOTERAPIA 

Contextualização - Proporcionar um momento de relaxamento e cuidado às equipes 

Agente responsável - Karla Mayara e Equipe convidada 

Público alvo - Todos os setores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Realizar o curso   

 

Retorno das 

atividades 

presenciais 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Assecom/site 

institucional/instagram 

Informações complementares -         

        

TIPO – GEPESM – ALONGAMENTO E YOGA 

Contextualização – O planejamento definia a realização mensal da atividade mas sua 

execução foi inviabilizada em razão do período de pandemia. 

Agente responsável - Karla Mayara e Equipe convidada 

Público alvo - Todos os servidores e colaboradores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Alcançar toda a comunidade   

 

Retorno as 

atividades 

presenciais 
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Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Divulgação via 

Assecom/site institucional/instagram 

Informações complementares - Constar na Políticas de Atenção à Saúde   

        

TIPO –  PROJETO DE BIODANÇA 

Contextualização - Atividade com execução inviabilizada em razão do período de 

pandemiaProporcionar um momento de relaxamento aos servidores e colaboradores  

Agente responsável - Karla Mayara e Wesley 

Público alvo - Todos os servidores e colaboradores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Alcançar toda a comunidade   

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  -  

Informações complementares - Constar na Políticas de Atenção à Saúde   

       

TIPO – PROJETOS LIVROS LIVRES 

Contextualização - Atividade com execução inviabilizada em razão do período de pandemia 

Agente responsável - Karla Mayara/Rodolfo/SIBIUNI 

Público alvo - Todos os servidores e colaboradores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Alcançar toda a comunidade   

 

Primeiro 

semestre 2020 

 

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação  - Divulgação via 

Assecom/site institucional/redes sociais 
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Informações complementares - Constar na Políticas de Atenção à Saúde   

     

TIPO – GRUPO DE BORDADO LIVRE 

Contextualização – A atividade foi planejada para realização quinzenal e está com execução 

inviabilizada em razão do período de pandemia 

Agente responsável - Karla Mayara/Eliziê 

Público alvo - Todos os servidores e colaboradores da Unilab 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Proporcionar aprendizado e 

prática na arte do bordado 

  

 

Retorno das 

atividades 

presenciais  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/redes sociais 

Informações complementares - xxx 

 

TIPO –  AÇÕES DE PROMOÇÃO A QVT 

Contextualização – As ações visam proporcionar informação e cuidado, mas é possível 

observar baixa adesão do público-alvo 

Agente responsável - Todos os servidores e colaboradores da Unilab 

Público alvo - Karla Mayara 

Objetivos, metas, indicadores e previsão de alcance da meta 

Ordem de 

prioridade 

de metas 

Metas 
Indicador de 

desempenho 

Previsão de 

alcance da meta 

1ª  Alcançar toda a comunidade   

 

  

 

Canal (is) de comunicação e periodicidade de divulgação da ação - Divulgação via Assecom/site 

institucional/redes sociais 
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Informações complementares -  Não se aplica 
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