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Quem somos
A Superintendência de Gestão de Pessoas 
(SGP), órgão vinculado diretamente à 
Reitoria da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab), foi instituída em 10 de maio, em 
substituição à Coordenação de Gestão de 
Pessoas (Cogep), antes vinculada à Pró-
Reitoria de Administração (Proad), conforme 
a Portaria nº 534/2018, publicada no Diário 
Oficial da União, de 11 de maio de 2018.

A unidade de nível tático na gestão 
de Universidade, é responsável pelo 
planejamento, organização, execução e 
controle das políticas de Gestão de Pessoas 
da Unilab, atuando em conjunto com a 
Gestão e Conselhos Superiores, atendendo 
os servidores docentes e técnicos-
administrativos em educação, além de outros 
agentes que possam estar vinculados direta 
ou indiretamente em sua área de atuação.

Equipe da Superintendência de Gestão de Pessoas; data: 25 de agosto de 2021.
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A SGP está ramificada em 5 (cinco) grandes 
áreas de atuação no sentido de garantir 

a efetividade e excelência nos serviços 
ofertados, a saber:

Divisão de Administração de Pessoal (DAP) – unidade de nível operacional 
responsável pelo planejamento, organização, execução e controle das 
atividades de gestão administrativa e financeira.

Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor (DAS) - unidade de 
nível operacional responsável pelo planejamento, organização, execução e 
controle das atividades de qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho.

Divisão de Concursos e Seleções (DCS) - unidade de nível operacional 
responsável pelo planejamento, organização, execução e controle das 
atividades de gestão de concursos e processos seletivos de pessoal efetivo e 
temporário, respectivamente.

Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP) - unidade de nível operacional 
responsável pelo planejamento, organização, execução e controle das 
atividades de gestão do desenvolvimento das carreiras.

Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal (DIMOV) - 
unidade de nível operacional responsável pelo planejamento, organização, 
execução e controle das atividades de gestão do dimensionamento do 
quadro de pessoal, envolvendo movimentações internas e externas, bem 
como a gestão das competências organizacionais.

A SGP conta também com unidades de 
assessoramento administrativo-técnico, a 
saber:

Assessoria Técnica de Pessoal – com natureza similar às atividades 
compliance, a unidade atua na assistência técnica dos atos de pessoal, a fim 
de garantir a segurança da prática administrativa de acordo com a legislação, 
inclusive as decorrentes de ação judicial e dos órgãos de controle.

Secretaria da SGP – composta por uma equipe de profissionais de Secretaria 
Executiva e apoio administrativo com escopo de oferecer suporte às 
atividades do titular da pasta.

Setor de Gestão de Pessoas – unidade de nível operacional que atua em 
conjunto com todas as unidades da SGP no âmbito do Campus dos Malês, 
direcionando as atividades em seu nicho de circunscrição.
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Após a criação da SGP, houve a efetiva 
participação da unidade com os atores/
unidades estratégicos da Unilab, 
principalmente quando da elaboração de 
planejamento organizacional envolvendo 
toda a comunidade universitária, objetivando 
de forma inédita um conjunto de planos 
estratégicos que pudessem alinhar ações de 
Gestão de Pessoas de forma coordenada.

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 
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Figura: Organograma da Superintendência de Gestão de Pessoas – 2021.

Amplitude Estratégica 
na Uniab

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 
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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 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.

Em 2020, ano impactado pela pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), algumas 
ações previstas no PDVS não puderam ser 
encaminhadas em virtude das concentrações 
voltadas ao combate à COVID-19. Contudo, 
foi possível estabelecer um planejamento 
para os exercícios 2020 – 2021, dando 
sequência ao PDVS e aos novos desafios 
existentes para toda a Superintendência de 
Gestão de Pessoas.

Nesse planejamento foram adotados os 
fundamentos apontados pelo Tribunal de 
Contas da União, Técnicas de Auditoria¹, 
para construção, execução e monitoramento 
de metas e indicadores, ainda que forma 
incipiente uma vez que se tratava de uma 
forma inédita de execução para a equipe.

1. B823t Técnicas de Auditoria: Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos - 
Brasília: TCU, Coordenadoria de Fiscalização e Controle, 2000.
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Objetivos estratégicos 
alcançados até 2021

Ações e expectativas da SGP a nível estratégico para 2020 

Dada a complexidade de seus objetivos 
institucionais, a apresentação dos resultados 
alcançados se aterá aos objetivos traçados 
para as Políticas de Gestão de Pessoas da 
Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira.

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 administrati-
vo 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 conclu-
são da aquisição das identidades funcionais de 
acordo com as metas estabelecidas em 2019. 

Todos os resultados alcançados a nível 
operacional estão disponibilizados na 
íntegra da página da Superintendência de 
Gestão de Pessoas, no sítio eletrônico da 
Unilab.

3

1 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
1.1 - Identificação funcional dos servidores

Legenda – cores em metas e resultados

Meta proposta para 2020 – 2021 (até agosto de 2021)

Meta com resultado alcançado, integral ou parcialmente

Meta com resultado não alcançado

Meta 1 - Fornecer identificação funcional 
a todos os servidores, inclusive aos novos 
ingressantes.

Resultado: Só foi possível dar sequência ao 
processo no ano de 2021. Foram encontradas 
dificuldades para andamento, pois ainda 
que à época tenha sido autorizado pelo 
dirigente do órgão, o orçamento é outro e 
obviamente outro contexto. 

Espera-se que em 2022 obtenha-se os 
equipamentos antes do retorno das 
atividades administrativas e acadêmicas 
totalmente presenciais.

https://unilab.edu.br/planejamento-sgp
https://unilab.edu.br/planejamento-sgp
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1.2 - Ingresso de Pessoal

1.3 - Boletim de Gestão de Pessoas

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.

Meta 1 - Homologar o resultado do concurso 
público de técnicos-administrativos em 
educação iniciado em 2019, bem como 
convocar os candidatos aprovados.

Resultado: Foi superada toda a celeuma 
jurídica que envolvia o assunto em virtude 
do impedimento de contratação de pessoal 
de que trata do art. 8º da Lei Complementar 
nº 173, de 27 de maio de 2020 e foram 
convocados 32 (trinta e dois) Técnicos-
Administrativos em Educação e 6 (seis) 
Professores do Magistério Superior, para 
atendimento às demandas nos Campi do 
Ceará e no Campus da Bahia.

Meta 2 - Encaminhar a proposta de normativa 
que trata do concurso público e ingresso para 
o cargo de Professor do Magistério Superior. 

Resultado: Foi criada a Portaria Reitoria 
nº 412, de 01 de outubro de 2020, dispõe 
sobre movimentação dos códigos de vaga 

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:

docente, abertura de concursos públicos e 
dá outras providências. Na prática, exigiu-se 
maior planejamento interno das Unidades 
Acadêmicas quando da necessidade de 
provimento de forma racional e voltado a 
cumprimento de critérios mínimos.

Assim, a norma interna trouxe critérios para 
distribuição de códigos de vagas para as 
unidades acadêmicas e definiu parâmetros 
para planejamento e motivação dos agentes 
interessados para provimento de pessoal 
efetivo.

Meta 3 - Acompanhar a discussão da 
proposta de resolução que trata do processo 
seletivo e ingresso para a função temporária 
de Professor Visitante.

Resultado: A proposta chegou a ser 
encaminhada para manifestação da 
SGP, por meio do processo SEI nº 
23282.506707/2019-20, e retornou ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
para conhecimento das propostas internas 
e deliberações. 

Meta 4 - Estabelecer as orientações 
administrativas para contratação temporária 
de Professor Substituto.

• 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. 
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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.

Meta 1 - Acompanhar a resolução sobre a 
jornada de trabalho e distribuição da carga 
horária docente em discussão no Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão;

Resultado: Foi aprovada a norma por meio 
da Resolução Complementar CONSEPE/
UNILAB nº 2, de 16 de julho de 2021. 
Além disso, estão sendo feitas normas 
complementares para plena execução da 
Resolução, como a Portaria SGP nº 432, de 
20 de agosto de 2021, que trata da definição 
de carga horária das atividades de gestão 
dos docentes nos Órgãos Complementares 
e Suplementares. 

Como a Resolução foi aprovada recente-
mente, ainda espera-se que haja outras 
orientações complementares para plena 
execução da norma.

Meta 2 - Encaminhar proposta de resolução 

Meta 1 - 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.

Resultado: Foi elaborado um plano 
de trabalho para implantação e feita 
a solicitação de treinamento junto ao 

Ministério de Economia, porém não houve 
mais retorno.

O Sigepe está sofrendo mudanças com a 
chegada do SOUGOV. Por isso, estamos 
avaliando qual será o melhor momento 
de nova solicitação para implantação do 
sistema na Universidade.

sobre a jornada de trabalho dos técnicos-
administrativos; e 

Resultado: A proposta foi construída e 
encaminhada para deliberação de Conselho 
Superior, conforme consta no Processo SEI 
nº 23282.005336/2021-88.

Após aprovação, a SGP fará as orientações 
complementares para plena execução da 
norma.

Meta 3 – Organizar e implementar a ferra-
menta de controle eletrônico de frequência, 
com apoio da Diretoria de Tecnologia da In-
formação, até 31 de dezembro de 2020, nos 
termos do Decreto nº 1.590, de 10 de agos-
to de 1995 e da Instrução Normativa SGP/
MPOG nº 2, de 12 de setembro de 2018. 

Resultado: A meta está sendo cumprida 
por meio de plano de trabalho contido no 
processo SEI nº 23282.005336/2021-88.

Foi feita a apresentação do plano de trabalho 
a todos os servidores da Unilab, através do 
canal oficial da Unilab, no YouTube. 

A apresentação contou com a visualização 
de mais de 370 (trezentos e setenta) 
expectadores, que puderam participar do 
evento através de comentários e perguntas 
via chat e e-mail disponibilizado.
Veja aqui a matéria feita pela Secom.

https://www.youtube.com/watch?v=Fqh_JLWtyH0
https://unilab.edu.br/2021/06/22/inicia-em-junho-a-implantacao-do-controle-eletronico-de-frequencia-na-unilab
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Imagem: Live sobre o controle eletrônico de frequência – YouTube – Canal Oficial da Unilab - 2021

Imagem: Divulgação sobre Flexibilização de Jornada de 
Trabalho – Secom - 2020

1.5 - Flexibilização da 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 1 – Implantar o 
instituto da flexibili-
zação da jornada de 
trabalho na Univer-
sidade da Integração 
Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira, 
por meio de Portaria 
da Reitoria, até 31 de 
dezembro de 2020. 

Resultado: A ferra-
menta de gestão foi 
regulamentada pela 
Portaria Reitoria nº 
461, de 10 de novem-
bro de 2020.

Tendo em vista que a norma foi estabelecida 
em pleno período de pandemia, a adesão 
dos potenciais interessados ainda não 
foi efetiva. Espera-se que com o retorno 
gradual às atividades presenciais, haja o 
interesse na adesão à ferramenta de gestão.
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1.6 - Programa de Gestão

Objetivos e expectativas 

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. 

Meta 1 – Questionário sobre situação dos 
servidores Técnicos-Administrativos em 
Educação.

Resultado: O questionário foi lançado no 
período de 18 a 26/11/2020 e o resultado 
da pesquisa foi disponibilizado neste link.

As informações obtidas no levantamento 
auxiliaram na elaboração de algumas ações 
como a criação da Portaria Reitoria nº 497, 
de 26 de novembro de 2020 e Instrução 
Normativa nº 8, de 04 de dezembro de 2020, 
que tratam do regulamento do retorno gradual 
e seguro das atividades administrativas 
presenciais da Unilab; a elaboração da 
proposta de regulamentação do Programa de 
Gestão, processo SEI nº 23282.411049/2020-
22; o Mapeamento Epidemiológico Semanal, 
e a proposta de regulamentação da jornada 
de trabalho dos TAEs, processo SEI nº 
23282.005336/2021-88.

Meta 2 – Organizar e implementar o controle 
eletrônico de frequência dos Técnicos-
Administrativos em Educação da Unilab;

Resultado: Esta atividade está em plena 
execução (vide meta 3 do item 4.1.4).

Meta 3 – Propor a norma de jornada de 
trabalho dos técnicos-administrativos;

Resultado: A proposta foi encaminhada para 
deliberação do Conselho Superior por meio 
do processo SEI nº 23282.005336/2021-88.

Após a aprovação, a SGP fará as orientações 
complementares para plena execução.

Meta 4 – Acompanhar e propor em 
conjunto com a DTI, a política de segurança 
da informação para equipamentos de TI em 
trabalho remoto

Resultado: Por se tratar de unidades 
distintas da SGP, foi encaminhada a 
solicitação aos responsáveis por meio do 
OFÍCIO Nº 138/2020/SGP, no processo SEI 
nº 23282.411049/2020-22.

Cabe às unidades técnicas responsáveis 
encaminhar a proposta de política sobre a 
matéria.

Meta 5 – 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); 

Resultado: Por se tratar de unidades 
distintas da SGP, foi encaminhada a 
solicitação aos responsáveis por meio do 
OFÍCIO Nº 138/2020/SGP, no processo SEI 
nº 23282.411049/2020-22.

Cabe às unidades técnicas responsáveis 
encaminhar a proposta de política sobre a 
matéria.

Meta 6 – 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

Resultado: A proposta de metas e 
resultados foi estabelecida pela Pró-Reitoria 

https://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19
https://unilab.edu.br/mapeamento-epidemiologico


12

de Planejamento, por meio do processo SEI 
nº 23282.411049/2020-22.

Após a aprovação da proposta de norma, 
o modelo deverá servir como referência 
para estabelecimento das metas e 
acompanhamento dos resultados pelos 
interessados.

Meta 7 – 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. 

Resultado: A proposta de norma foi 
encaminhada para deliberação de Conselho 
Superior, por meio do processo SEI nº 
23282.411049/2020-22.

Somente após sua aprovação será possível 
dar sequência aos demais passos do 
procedimento, como preparação interna 
para execução e treinamento das equipes.

1.7 - Movimentação de Pessoal

1.8 - Estagiários

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. 

Meta 1 – Conhecer o perfil de servidor 
necessário nas unidades, a ser realizado até 
setembro de 2020;

Resultado: Apesar de não ter sido possível 
avançar diretamente com ações para alcance 
desta meta, tendo em vista a dinâmica 
intensa de atividades da SGP, foi possível 
criar a unidade Divisão de Dimensionamento 

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 

e Movimentação de Pessoal, por meio da 
Portaria Reitoria nº 184, de 08 de junho 
de 2021, que se especializará na área de 
movimentação de pessoal e construirá o 
fluxo pretendido até dezembro de 2021.

Meta 2 – Estabelecer uma normatização 
interna (fluxo) para realização de processos 
seletivos até outubro de 2020; e 

Resultado: Vide reposta da meta 1.

Meta 3 – Encaminhar processos seletivos 
ao Ministério da Economia, conforme 
necessidade. 

Resultado: Vide reposta da meta 1.

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

Meta 1 – Definir o perfil desejado de 
estagiários.
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Resultado: Foi realizado um levantamento 
de perfil desejado de estagiário junto às 
unidades administrativas e acadêmicas, no 
período de 25 a 31 de agosto de 2020, com 
o propósito de proceder com o alinhamento 
desse perfil com o real objetivo do estágio 
não obrigatório de acordo com a legislação, 
dentro dos limite de contratação permitido 
pela Instrução Normativa SGDP/ME nº 213, 
de 17 de dezembro de 2019, por meio do 
processo SEI nº 23282.408870/2020-61.

Meta 2 – Realizar os processos seletivos

Resultado: Após todo o processo de 
organização do planejamento, foi realizado 
o processo seletivo com ampla divulgação 
nas mídias sociais e site institucional. 
Foram coletadas mais de 500 (quinhentas) 
inscrições para 55 vagas ofertadas. Isso 
representa 500% a mais que o esperado 
para o primeiro processo seletivo.

Sempre observando o orçamento aprovado 
para contratação de estudantes, no segun-

do semestre de 2021, foi convocado o pri-
meiro grupo de estudantes aptos no total 
de 29 (vinte e nove) aprovados. Em seguida, 
foram convocados mais 14 (catorze). Ha-
vendo ainda disponibilidade orçamentária e 
tendo os estudantes ainda em condições de 
estágio, serão convocados os demais estu-
dantes até o limite permitido na Instrução 
Normativa SGDP/ME nº 213, de 17 de de-
zembro de 2019.

Meta 3 – Acompanhar resultados

Resultado: Por meio da Instrução Normativa 
SGP/UNILAB nº 6, de 08 de setembro de 
2020, foi prevista a etapa de acompanhar 
os resultados, que será feita por relatório a 
ser preenchido pelos supervisores, quando 
o estágio estiver com 5 (cinco) meses de 
vigência.

Meta 4 – Avaliar renovações ou contratações

Resultado: Essa etapa ainda ocorrerá após 
o envio dos relatórios indicados na meta 3.

Imagem: Divulgação do estágio não obrigatório remunerado – Secom - 2020
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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 

2 - ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR 
2.1 - Construção da política de atenção à saúde do servidor

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 1 –  Estudo e elaboração de normativo 
que estabeleça às políticas de atenção 
à saúde do servidor a ser aprovado pelo 
CONSUNI.

Resultado: Foi construída uma equipe 
multiprofissional para estudo e construção 
de uma política que pudesse abranger 
expectativas atuais sobre o tema, as 
experiências em outros órgãos e a 
capacidade de aplicação interna.

A minuta está pronta e será 
encaminhada ao Conselho Superior para 
deliberação, conforme processo SEI nº 
23282.004529/2021-11.

Objetivos e expectativas 

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 
de vida.

2.2 - Psicologia do Trabalho

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, 
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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 

2.3 - Construção da Brigada de Incêndio

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.

Meta 1 – 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.

Resultado: O resultado desta meta pode ser 
observado nos resultados do planejamento 
feito pela unidade Serviço de Saúde e 
Qualidade de Vida – SSQV/DAS, neste link.

Unidade dos Palmares como definição de 
Campus Universitário, em tramitação na 
Pró-Reitoria de Graduação.

Metas 

Meta 1 – Estabelecer a política de Brigada 
de Incêndio da Unilab.

Resultado: A SGP elaborou a proposta, que 
virou regulamentação interna por meio da 
Portaria Reitoria nº 199, de 18 de maio de 
2020.

Meta 2 – Instituir e fornecer treinamento à 
equipe de Brigada de Incêndio da Unilab.

Resultado: Face ao estado de pandemia, 
não foi possível proceder com a 
instituição dos brigadistas da Unilab, cujo 
treinamento é condição indispensável 
e que necessariamente deve ocorrer 
presencialmente.

Passadas as condições sanitárias adequadas 
ao retorno gradual mediante ordem do 
dirigente do órgão, será dada continuidade 
ao treinamento das equipes.  

https://unilab.edu.br/planejamento-sgp
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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 1 - Estabelecer Instruções Normativas, 
Ofícios Circulares e documentos similares, 
conforme o caso.

2.4 - Construção de orientações normativas

Resultado: Para esta meta não foi estabelecido 
um valor numérico de produção de normas ou 
avaliação qualitativa, uma vez que geralmente 
percebe-se a necessidade de emissão de 
normativas a partir da necessidade. Todavia, 
espera-se para o próximo planejamento, 
estabelecer uma meta qualitativa e/ou 
quantitativa, que se possa projetar resultados 
mais palpáveis.

De todo modo, tem-se a seguinte produção 
de atos normativos durante os exercícios de 
2020 e 2021 até o mês de agosto:

• 3 (três) Portarias
• 9 (nove) Instruções Normativas
• 28 (vinte e oito) Ofícios Circulares
• 6 (seis) Pareceres Técnicos

Todos os atos normativos podem ser 
visualizados na página da SGP.

Imagem: Atos normativos produzidos pela Superintendência de Gestão 
de Pessoas  – Secom - 2021

https://unilab.edu.br/sgp
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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 organi-
zada 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.

Objetivos e Expectativas

Oferecer aos novos servidores docentes e 
técnicos-administrativos ingressantes na 
Unilab a oportunidade de conhecer a uni-
versidade desde os princípios que a consti-
tuíram 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. 

3 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
3.1 - Remoção Interna de Pessoal

3.2 - Cursos de Integração para Servidores Ingressantes na Unilab 

3. aproveitar ao máximo a força de trabalho, 
utilizando as competências à disposição de 
nossa organização, reduzindo afastamentos 
para tratamento de saúde inerentes às rela-
ções interpessoais e estimulando o desen-
volvimento profissional e organizacional. 

Metas 

Meta 1 - Encaminhar uma proposta de 
políticas sobre movimentação interna na 
Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira.

Resultado: Foi elaborada da proposta de 
política de remoção na Unilab, por meio do 
processo SEI nº 23282.011907/2021-13.

A expectativa é que após da aprovação 
do colegiado competente, faremos os 
encaminhamentos para plena execução da 
norma. 

Meta 2 - Estabelecer um edital de remoção 
para técnicos-administrativos.

Resultado: A mesma condição da meta 1.

Além disso, dada a gama de normas per-
tinentes à matéria, o curso de integração 
também visa oferecer todo o conhecimento 
necessário aos ingressantes acerca da legis-
lação que envolve o servidor público federal.

Meta 1 – Inserir um módulo da 
Superintendência de Gestão de Pessoas no 



18

Curso de Formação Básica de Professor do 
Magistério Superior, de responsabilidade da 
Pró-Reitoria de Graduação.

Resultado: Foi lançada a primeira 
participação da SGP, num módulo específico, 
no Curso de Formação Básica Docente da 
Unilab, por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Unilab. O curso 
satisfatório, com participação de 100% dos 
integrantes do curso, principalmente nos 
fóruns de cada tema.

Metas 2 – Estabelecer o Curso de Integração 
dos Servidores Técnicos-Administrativos em 
Educação da Unilab.

Resultado: A primeira experiência com o 
Curso de Integração dos TAE´s foi um sucesso. 
O evento foi ofertado a 32 (trinta e dois) 
novos servidores técnicos-administrativos, 
entre os níveis médio e superior.

No curso, os novos ingressantes tiveram a 
oportunidade de conhecer a identidade 
institucional e suas relações com os 

Com o módulo, os professores novatos 
puderam conhecer um pouco sobre a 
legislação que envolve a rotina do servidor 
público federal, como direitos, vantagens 
e deveres, formas de movimentação 
no serviço público, código de ética, o 
funcionamento interno no âmbito das 
Unidades Acadêmicas, progressões e 
promoções, estágio probatório e outros 
aspectos inerente à área de Gestão de 
Pessoas. 

países parceiros, bem como a estrutura 
organizacional da Unilab. Também 
conheceram os direitos, vantagens e 
deveres, as formas de movimentação 
no serviço público, o código de ética, as 
progressões e estágio probatório, além 
de conhecer como utilizar as ferramentas 
de trabalho comuns, como o SEI e e-mail 
institucional.

Imagem: Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – Unilab – 2020
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Imagem: Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) – Unilab – 2020

Objetivos e Expectativas

A ideia de gestão por competências encon-
tra-se suplantada no princípio constitucio-
nal da eficiência da administração pública 
sob enfoque na formação e nas habilidades 
profissionais compatibilizadas ao cargo de 
direção ou função gratificada para os quais 
são indicados, conceitos trazidos pelo De-
creto nº 9.991 de 2019, bem como a prática 
em outras IFES.

Espera-se que o modelo em comento au-
xilie a Universidade na definição do corre-
to aproveitamento da força de trabalho, 
buscando promover a lotação do pessoal 
de acordo com suas habilidades e compe-
tências adquiridas durante a carreira (skills) 
e, através deste modelo, capacitar o pesso-
al considerando os gaps de competências 
nas unidades administrativas e acadêmicas, 
conforme o caso. 

3.3 - Gestão por competências

Metas 

Resultado: Nenhuma das metas estipuladas 
para este tema foi alcançada. O nível de es-
forço para atingir este objetivo é extrema-
mente desafiador, pois envolve a mobiliza-
ção de praticamente toda a Universidade, 
no sentido de que querer a aplicação de um 
modelo de gestão onde mudança de cultura 
exige trabalho conjunto em diversas ações, 
como podemos elencar a seguir:

(a) Organograma: a ausência de uma 
definição clara das competências das 
unidades e uma padronização acerca 
da criação, extinção e alteração de 
nomenclaturas de setores prejudicam o 
estabelecimento de um desenho estável e 
preciso das atividades meio e finalísticas da 
estrutura organizacional.

(b) Plano Estratégico: o modelo de gestão 
não está previsto no Plano de Desenvolvi-
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mento Institucional (PDI), o que dificulta a 
mobilização institucional de forma integra-
da e a projeção de alcance de resultados a 
nível estratégico.

(c) Perfil profissional de pessoal efetivo: 
não há clareza do perfil de servidor neces-
sário para cada unidade, com fundamento 
em critérios e procedimentos técnicos e um 
planejamento interno orientado à alocação 
de pessoal baseado nos fluxos e competên-
cias organizacionais.

(d) Perfil profissional de gestores: foi 
construída a norma que define os critérios 
e procedimentos para assunção de Cargos 
de Direção e Função Gratificada (Portaria 
Reitoria nº 033, de 31 de janeiro de 2020), 
porém necessita-se de procedimentos 
para avaliação de resultados dos trabalhos 
dos gestores, como já indica o Tribunal de 
Contas da União.

Meta 1 – 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 com-
petências, de acordo com a literatura per-
tinente. 

Meta 2 – Encaminhar a proposta de resolu-
ção que estabeleça o modelo de gestão por 
competências na Unilab. 

Meta 3 – Aprimorar a política de ingresso 
em cargos de direção e funções gratificadas, 
partindo do modelo de gestão por compe-
tências, já estabelecida na Portaria Reitoria 
nº 033, de 31 de janeiro de 2020 (Processo 
SEI nº 23282.503365/2019-96).

Meta 4 – Estabelecer uma política interna 
de capacitação para fins de desenvolvimen-
to de pessoal, com base no modelo de ges-
tão por competências.

A expectativa é de que deve ser aguardada 
a aprovação do Planejamento de Desen-
volvimento Institucional 2022 – 2027 para 
que seja verificada a possível identificação 
do modelo de Gestão por Competências na 
Unilab.

Objetivos e Expectativas

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 desta-
cado 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 re-
ferentes à implementação das ações de de-

3.4 - Gestão de Riscos das Ações de Desenvolvimento 

senvolvimento; (...) 
Art. 7º As unidades de gestão de pessoas 
responsáveis pela elaboração, pela imple-
mentação 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 desenvol-
vimento na Universidade da Integração In-
ternacional da Lusofonia Afro-Brasileira até 
31 de dezembro de 2020.
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Objetivos e Expectativas

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 

3.5 - Avaliações de Desempenho (Docente e TAE)

Metas

Meta 1 – Estabelecer a política de gestão 
de riscos para ações de desenvolvimento na 
Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira até 31 de dezem-
bro de 2020.

Resultado: Não foi possível propor uma 
política dessa natureza até o mês de agos-
to/2021, por alguns fatores:

(a) A norma ainda é recente e a equipe de 
desenvolvimento de pessoal carece de ca-
pacitação acerca do tema; e

(b) O modelo de planejamento adotado na 
SGP para o exercício 2020 – 2021 não favo-
rece a aplicação dessa proposta.

A expectativa é adotar um modelo de pla-
nejamento interno que possa fomentar a 
gestão de riscos nas capacitações para os 
exercícios 2022 – 2023, com base na meto-
dologia Balanced Scorecard (BSC).

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 

Meta 1 – 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. 

Resultado: Dados os diversos problemas 
existentes com as progressões, promoções e 
estágio probatório dos professores da Unilab 
foi editada a Instrução Normativa nº 03, de 07 
de maio de 2020, que teve sucesso na proposta 
projetada para o tema (vide resultados no 
planejamento da Divisão de Desenvolvimento 
de Pessoal.

https://unilab.edu.br/planejamento-sgp/
https://unilab.edu.br/planejamento-sgp/
https://unilab.edu.br/planejamento-sgp/
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De todo modo, as resoluções existentes sobre 
a matéria não regulamentam problemas ainda 
existentes. Por este motivo, em articulação com 
a CPPD, foi encaminhada a proposta de regula-
mentação das progressões e promoções docen-
tes a ser deliberada por Conselho Superior, con-
forme processo SEI nº 23804.001376/2021-14.

Meta 2 – 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. 

Resultado: Até o mês de agosto/2021, foram 
concentrados os esforços na proposta de 
regulamentação das progressões e promoções 
docentes. Espera-se propor a norma de estágio 
probatório docente, atualizada, até 2022.

Meta 3 – Estabelecer, mediante proposta de 
norma, a resolução de progressão funcional de 
técnicos-administrativos em educação até 31 de 
dezembro de 2020.

Resultado: Até o mês de agosto/2021, 
foram concentrados os esforços na proposta 
de regulamentação das progressões e 

promoções docentes. Espera-se propor a 
norma de progressão funcional de técnicos-
administrativos em educação até 2022.

Meta 4 – Estabelecer, mediante proposta de 
norma, a resolução de estágio probatório de 
técnicos-administrativos em educação até 31 de 
dezembro de 2020.

Resultado: Até o mês de agosto/2021, foram 
concentrados os esforços na proposta de 
regulamentação das progressões e promoções 
docentes. Espera-se propor a norma de estágio 
probatório de técnicos-administrativos em 
educação até 2022

Meta 5 – Estabelecer, em conjunto com a 
DTI, a ferramenta de controle de avaliação de 
desempenho dos técnicos-administrativos em 
educação. 

Resultado: a SGP chegou a ser acionada pela 
Diretoria de Tecnologia da Informação em 2020 
para preparação da ferramenta pelo SIGAA, mas 
o projeto não avançou por motivos alheios à 
esta unidade, apesar de ter um planejamento 
pronto.

Objetivos e Expectativas

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 adminis-
trativos para início dos procedimentos para 
avaliação de desempenho, o que compro-
mete o interstício de 24 meses entre as ava-
liações 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 

3.6 - Estágio Probatório e Progressão/Promoção Funcional Docente 

entre progressões quanto no financeiro. 
• Inexistência de controle interno de prazos 
para que os agentes interessados possam 
acompanhar o andamento dos processos 
com referência tempos dos atos administra-
tivos. 
• Ineficiência de instrução processual (de-
sorganizado). 

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 
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estável (ou não) findo os 3 (três) anos em efetivo 
exercício.

Dessa forma, há uma necessidade urgente de 
solução desse problema sob vias administrati-
vas, encaminhando os conselhos superiores no 
que couber. 

Metas 

Meta 1 – Emitir ofícios circulares às unidades 
acadêmicas esclarecendo sobre os problemas 

Meta 2 – 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.

Resultado: Foi emitido o Ofício Circular Nº 
8/2020/SGP, sobre orientações acerca das 
progressões e promoções funcionais docentes. 
Como resultado foram solucionados mais de 

observados quanto às progressões funcionais 
e estágios probatórios a fim de dirimir e 
regularizar as situações pendentes.

Resultado: Foi emitido o Ofício Circular Nº 
10/2020/SGP, sobre orientação e regularização 
das avaliações de estágio probatório docente 
pendentes. Como resultado foram solucionados 
100% dos mais de 50 (cinquenta) processos de 
estágio probatórios pendentes nas Unidades 
Acadêmicas (vide resultados no planejamento 
da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal).

Imagem: Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) – Unilab – 2020

80% dos atrasos em processos de progressões 
funcionais nas Unidades Acadêmicas (vide 
resultados no planejamento da Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoal).

Meta 3 – Regularizar todos os estágios 
probatórios pendentes dos docentes até 31 de 
dezembro de 2020.

Resultado: Vide resultado da meta 1 deste 
tópico.

https://unilab.edu.br/planejamento-sgp
https://unilab.edu.br/planejamento-sgp
https://unilab.edu.br/planejamento-sgp
https://unilab.edu.br/planejamento-sgp
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Imagem: Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) – Unilab – 2020

Objetivos e Expectativas

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. 

Meta 1 – Encaminhar propostas de resolução 
para ações de desenvolvimento de docentes 
e técnicos-administrativos em educação, 

3.7 - Ações de Desenvolvimento

em conjunto com a Comissão Permanente 
de Pessoal Docente (CPPD) e a Comissão 
Interna de Supervisão da Carreira de Técnicos-
Administrativos em Educação (CIS).

Resultados: A proposta de resolução para 
docentes foi construída em conjunto com 
a CPPD e a minuta foi encaminhada para 
deliberação de Conselho Superior, por meio 
do processo SEI nº 23804.401454/2020-04. 
No que tange aos técnicos-administrativos em 
educação, haja vista que sua aplicação não 
envolve planejamento setorizado, como ocorre 
com os docentes nas unidades acadêmicas, 
foi possível estabelecer uma norma interna 
voltada a organizar e estabelecer parâmetros 
para capacitação interna e externa no âmbito 
da Unilab, por meio da Portaria SGP n. 221, de 
maio de 2021.
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Imagem: Divulgação da nova portaria de capacitações internas e externas – Unilab – 2021

Meta 2 – Estabelecer mecanismos de controle 
e avaliação das ações de desenvolvimento nos 
termos da legislação.

Resultados: para docentes, os métodos são 
mais bem mais complexos, pois a avaliação do 
resultado das ações de desenvolvimento tem 
como base a percepção e a prática de seus 
conhecimento com os estudantes, que querem 
absorção política e estratégica de todos os 
agentes envolvidos no processo (Reitoria, SGP, 
CPPD, conselhos superiores etc).

Quanto a de TAEs, foram estabelecidos 
mecanismos de avaliação, incipientes, mas que 

já permitem observar a avaliação dos impactos 
obtidos com os conhecimentos adquiridos.

Meta 3 – Aprimorar os mecanismos pertinentes 
ao Plano de Desenvolvimento de Pessoal através 
de métodos mais adequados à realidade da 
Unilab.

Resultados: não foi possível fazer essa avaliação 
para docentes, dadas as dificuldades elencadas 
nos resultados da meta 2 deste tópico. No de 
TAEs, faz-se necessário avaliar os efeitos de pelo 
menos 12 (doze) meses da Portaria SGP n. 221, 
de maio de 2021.
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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 

4 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO

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. 

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. 

Meta 1 – Estabelecer normativa interna que 
discipline o funcionamento da Comissão de 
Acumulação de Cargos, Empregos e Salários 
(CACES), bem como oriente os servidores acerca 
do assunto.

Resultados: Foi editada a Instrução Normativa 
SGP/UNILAB nº 4, de 08 de junho de 2020, que 
estabeleceu os procedimentos complementares 
à Portaria Reitoria nº 409, de 7 de outubro de 
2019.

4.1 - Acumulação de Cargos e Salários

A CACES obteve funcionamento bastante 
efetivo em comparação à outras comissões 
existentes anteriormente, com reuniões 
periódicas e participação ativa em processos de 
sua competência.

Contudo, ainda houve problemas de atrasos 
nas análises que de certa forma influenciaram 
nos fluxos das demais unidades e solicitações 
de servidores. Diante disso, na reunião de 1 
(um) ano de funcionamento da comissão, após 
avaliação com membros da CACES e da SGP, 
resolveu-se encaminhar uma normativa que 
pudesse dirimir as dificuldades enfrentadas na 
rotina diária.

Por esse motivo, foi publicada a Portaria Reitoria 
nº 201, de 30 de junho de 2021, que trouxe 
novidades em relação à última portaria, a saber:
(a) o estabelecimento de critérios mínimos para 
composição dos novos membros; 
(b) a definição clara do tempo necessário de 
dedicação de seus membros à Caces; e 
(c) maior celeridade na emissão de pareceres 
considerados de rotina da SGP.

Após adequação da norma, espera-se até 
2022 ter maior eficiência nos processos de 
competência da CACES, a ser avaliado no prazo 
de 12 (doze) meses.

Meta 2 – Sensibilizar os servidores a realizar 
consultas à CACES a fim de orientá-los acerca 
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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. 

4.2 - Conflito de Interesses

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

Resultado: foram realizadas divulgações por 
meio do SIGEPE e do e-mail institucional a fim 
de atingir o objetivo proposto.

Imagem: Divulgação da nova portaria de Comissão de Acumulação de Cargos, 
Empregos e Salários (CACES) – Unilab – 2021

Metas 1 – Estabelecer uma instrução normativa 
ao invés de um tutorial.

Resultados: Não foi possível propor uma norma 
interna sobre o tema até agosto/2021, apesar 
de estar na expectativa de ser editada até o final 
de 2021.

Metas 2 – Sensibilizar os servidores a realizar 
consultas através do sistema SeCI, da CGU, por 
meio de canais de comunicação interna.

Resultados: Foram feitas comunicações por 
meio do canal SIGEPE, mas essa atividade 
ainda necessita de maiores estratégias de 
comunicação.
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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 direção ou função gratificada na Unilab 
têm sido controladas 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. 

4.3 - Nepotismo

Metas 

Meta 1 – Atualizar a instrução de serviço 
existente no intuito de aprimorar as ferramentas 
de controle.

Resultados: Não foi possível propor uma norma 
interna sobre o tema até agosto/2021, apesar 
de estar na expectativa de ser editada até o final 
de 2021.

Meta 2 – Sensibilizar os servidores acerca do 
assunto por meio de canais de comunicação 
interna.

Resultados: Foram feitas comunicações por 
meio do canal SIGEPE, mas essa atividade 
ainda necessita de maiores estratégias de 
comunicação.
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1O

Pessoal:
Acumulação

de Cargos

Pessoal: 
Exercício Anterior 

 
Pessoal: 

Jornada de Trabalho 
 

Consultas

Notas Técnicas 

Pereceres/
Manifestações

Órgão de controle

Verificação de acúmulo de 
cargos indicados pelo TCU

Solicitação de emissão
de notas técnicas 

Análise de descumprimento 
de Jornada

Solicitação de manifesto 
sobre  temática de pessoal 

Documentos para 
posicionamento quanto 

aos direitos e deveres

Documentos para 
posicionamento quanto 

aos direitos e deveres 

Processos necessários para 
fiscalização sobre o 

cumprimento da legislação 

Análise de
descumprimento e demais 

ações correlacionadas

Emissão de notas técnicas 
Análise • Legislação 

Verificação no
módulo indícios

Orientações sobre
matéria de pessoal 

Definir matéria de
pessoal dentro da

legislação pertinente 

Definir matéria de
pessoal dentro da

legislação pertinente 

Acompanhamento das 
solicitações de Auditoria  

Resposta dos servidores quanto 
aos documentos solicitados

- 

Resposta dos servidores quanto 
aos documentos solicitados

Questionamentos direcionados 
à CACES

Tempo de resposta da CACES. 
 

Consultas por e-mail.  
As dificuldades para o 

cumprimento de prazo é o 
volume de atividades que se 

mostram prioritárias.  
Nas Notas Técnicas o prazo de 
resposta tem sido maior que o 

planejado no plano de 
trabalho, determinada parte 

delas pendentes no SEI.

Consultas por e-mail.  
As dificuldades para o 

cumprimento de prazo é o 
volume de atividades que se 

mostram prioritárias.  
Nas Notas Técnicas o prazo de 
resposta tem sido maior que o 

planejado no plano de 
trabalho, determinada parte 

delas pendentes no SEI. 
Criação de dos pareceres 

demandam tempo de estudo e 
elaboração.

Resposta dos servidores quanto 
aos documentos solicitados 

Documentos não disponíveis 

- 

Rapidez na elaboração 

- 

Dirimir dúvidas e proporcionar 
melhor entendimento 

Criação de modelos para 
assuntos já tratados 

-

-

Verificar outros modos para as 
respostas dos servidores

- 

Verificar outros modos para as 
respostas dos servidores 

- 

Aperfeiçoamento das NTs 

Aperfeiçoamento em matéria 
de pessoal

Aperfeiçoamento do Fluxo e 
dos processos 

-

Cumprir dentro do
menor prazo possível 

-

 
Cumprir dentro do

menor prazo possível 

Emitir dentro do
menor prazo possível

Emitir dentro do
menor prazo possível

Cumprimento imediato 

-
-

-

-

-

-

-

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

Maurício

Maurício

Maurício

Maurício

Maurício

Maurício

Maurício

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS
AGENTE/

RESPONSÁVEL
OBJETIVO RELACIONADO

(PALAVRA-CHAVE)
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO

PROCESSO/AÇÃO
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PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS
AGENTE/

RESPONSÁVEL
OBJETIVO RELACIONADO

(PALAVRA-CHAVE)
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO

PROCESSO/AÇÃO

Bases de
conhecimento

Redistribuição

Atendimento 

E-pessoal: Módulo 
indícios 

Processos 
Sigilosos de trado da 

Corregedoria

Descrição dos fluxos e 
documentos para 

composição processual 

Solicitações para
movimentação entre as IFEs

Solicitações diversas para 
dirimir dúvidas sobre 
processos ou outros 

assuntos pertinentes a 
Legislação 

Sistema de controle do 
TCU/CGU

Manifesto da 
ATP para complementação 

de informações

ATP

ATP

em
Trânsito

ATP

ATP

Maurício

Maurício

-

Maurício

Maurício

- 

-

Resposta às solicitações 

Necessidade de 
fiscalização pelos órgãos 

de controle 

Necessidade de resposta 
pelos órgãos de controle 

da UNILAB 

- 

-

A depender do 
questionamento, a 
resposta poderá ser 

imediata

Cumprimento imediato 
dentro do prazo 

estabelecido

Cumprimento imediato 
dentro do prazo 

estabelecido 

-

-

Satisfação 
dos 

servidores

-

-

Tempo para revisar os rocessos 
para construção das bases

Fluxo indefinido

Fluxo indefinido

Os processos demandam o 
acompanhamento contínuo do 
sistema, abertura de processos 
no SEI para apuração e juntada 
de comprovações para envio ao 

TCU que analisa a resposta. 
Não houve preparação pela 
Auditoria para ambientação 

com o Sistema nem como seria a 
utilização, prazos curtos para 

resposta e quais formas de 
encaminhamentos internos. 

Recebemos vários indícios que 
tratam de violação do regime de 

DE. Os processos demandados 
pela Auditoria podem envolver 
assuntos de todas as Divisões e 
que demandarão da ATP o envio 
para colaboração das mesmas.

Dificuldade na busca de 
informações sobre os 

questionamentos 

-

-

Participação com 
manifestações, pareceres e 
Notas Técnicas, ajudando 

também a dirimir dúvidas ao 
longo dos processos.

Processo atribuído à 
ATP, para acompanhamento e 

resposta dos indícios e 
esclarecimentos 

exigidos pelo TCU que agora 
são informados por meio do 

Sistema E-ouv

-
 

Separação de tempo para 
elaboração

Redefinir fluxo.
Incluir os Institutos para 

conhecimento no interesse da 
Redistribuição, mantendo o Banco 

de Interesses apenas para TAES. 
Retomar a análise do BPMN 
(Business Process Model and 

Notation) desenvolvida para o 
melhor entendimento dos fluxos 
dos processos de redistribuição e 

propor aperfeiçoamento do mesmo. 

Elencar os processos que devem 
conter  obrigatoriamente Nota 

Técnica. 
Produzir bases de conhecimento 

para entendimento e demais 
documentos necessários.

itação sobre as exigências do 
sistema 

- 
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Nomeação/
Exoneração CD1

2

3

4

5

6

Nomeação/
Exoneração FG

Recondução

Alteração de jornada 
de Trabalho

Mudança de 
exercício

Criação/extinção
alteração de 

unidades

Ato de investidura do servidor 
público federal no exercício de 
cargo em comissão ou função
de confiança, integrante do 

quadro de chefias

Ato de investidura do servidor 
público federal no exercício de 
cargo em comissão ou função
de confiança, integrante do 

quadro de chefias

Forma de provimento de cargo 
público e constitui no retorno 
do servidor estável ao cargo 

anteriormente ocupado

É a redução de jornada de 
trabalho de oito horas diárias e 
quarenta horas semanais para
seis ou quatro horas diárias e 

trinta ou vinte horas semanais, 
respectivamente, com

remuneração proporcional.

Mudança da unidade de 
exercício dentro da mesma 

macroundiade

Criação, extinção, alteração de 
nomenclatura e/ou de 

vinculação das unidades da 
estrutura formal e informal

Analisar/Minutar/
Operacionalizar SIG-SEI-SIAPE

Analisar/Minutar/
Operacionalizar SIG-SEI-SIAPE

Processos 
devidamente 

instruídos; finalização 
do processo em 15 

dias úteis

Processos devidamente
Instruídos; finalização 
do Processo em 15 dias 

úteis;
Controle dos mandatos

Servidores possam abrir 
o Processo diretamente

Uniformização das
Solicitações; criação de

Fluxo mais rigoroso

Regulamentação Interna

Fluxo alinhado

Quantidade de nomeações
Realizadas; quantidade de 
Exoneração e realizadas;

Tempo médio de
Finalização dos processos

Quantidade de nomeações
Realizadas; quantidade de

Exoneraçãoe realizadas;
Tempo médio de

Finalização dos processos

Quantidade de processos
Analisados; quantidade de

Processos finalizados

Quantidade de redução de
Jornada realizadas/

Quantidade de reversão
De jornada realizadas/

Quantidade de alterações
Indeferidas

Qtde de alterações de 
exercício realizadas /

Qtde de alterações de
Exercício por 

Macrounidade

Quantidade de unidades 
Criadas/extintas; qtde de 

Alterações de 
Nomenclatura Solicitadas; 

qtde de Requisições por
Macrounidade; tempo 

Médio de finalização do
Processo

Ausência de token (processos sendo 
efetuados, em parte, na SEPAG); 
Processos sem prévia instrução; 

falta de indicativo de novo exercício 
em casos de exoneração

Migração da operacionalização para 
o EORG / Análise de pendências / 

Recebimento de Token

Regulamentação Interna

Fluxo alinhado

Fluxo bem estabelecido;
processo de rápida tramitação

Fluxo bem estabelecido;
processo de rápida tramitação

Manutenção

Realizar atividades de divulgação 
junto à Secom a fim de reduzir a 

ocorrência de mudanças de 
exercícios na informalidade

Recebimento de token; 
Elaboração URGENTE

de Regulamentação Interna

Ausência de token (processos sendo 
efetuados, em parte, na SEPAG); 
Processos sem prévia instrução; 

falta de indicativo de novo exercício 
em casos de exoneração

Apenas tivemos um caso na
Unilab, ainda não finalizado.

Falta conhecimento operacional 
acerca do processo

Mudanças de exercícios
realizadas de informalmente,

sem informar à SGP

Ausência de token (processos não 
estão sendo realizados);

Inexistência de Regulamentação 
Interna

Migração da operacionalização para 
o EORG / Análise de pendências / 

Recebimento de Token

DAP Rebeca

Analisar/Minutar/
Operacionalizar SIG-SEI-SIAPE

Analisar/Minutar/
Operacionalizar

DAP Rebeca

DAP Rebeca

Analisar/MinutarDAP Rebeca

DAP Rebeca

Analisar/Minutar
Operacionalizar

SIG-SEI-SIAPE-SIORG-EORG
DAP Rebeca

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO
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7

8

9

10

11

CESSÃO (DIMOV)

CESSÃO (DIMOV)

Vacância por posse 
em Cargo 

inacumulável

Exoneração

Vacância por 
Falecimento

DAP Rebeca
Analisar/Minutar - 

SIG-SEI-SIAPE

DAP Rebeca
Analisar/Minutar - 

SIG-SEI-SIAPE

É o desligamento de cargo 
público efetivo, com geração de 
vaga, que possibilita ao servidor 
aprovado em concurso público 
ser nomeado para outro cargo 

inacumulável, independente da 
esfera de poder, e sem que haja 

o rompimento da relação 
jurídica com o ente onde se 

encontra lotado

Forma de vacância de cargo 
público, decorrente do 

desligamento definitivo do 
Serviço Público Federal, 

extinguindo a vinculação 
jurídica existente entre o 

servidor e a entidade onde se 
encontra lotado.

É o desligamento de cargo 
público efetivo, com geração de 

vaga, em virtude de 
falecimento de servidor efetivo.

Processo instruído 
Corretamente; com tempo 

hábil para realização de 
análise e procedimentos 

administrativos e 
Encerramento do vínculo, 
quando possível, dentro 
da folha de pagamento, 
com os devidos ajustes

Processo instruído 
corretamente; com tempo 

hábil para realização de 
análise e procedimentos 

administrativos e 
encerramento do vínculo, 
quando possível, dentro 
da folha de pagamento, 
com os devidos ajustes

Quantidade de vacâncias
Processadas / qtde de

Vacâncias por
Macrounidade / tempo
Médio de finalização do

Processo

Quantidade de
Exonerações processadas
/ qtde de exonerações por

Macrounidade / tempo
Médio de finalização do

Processo

DAP Rebeca
Analisar/Minutar - 

SIG-SEI-SIAPE *

Quantidade de
Falecimentos / qtde de

Falecientos por
Macrounidade

Solicitações Intempestivas
(com possível geração de

Reposição ao Erário);
Documentação Incompleta

Solicitações Intempestivas
(com possível geração de

Reposição ao Erário);
Documentação Incompleta

Documentação Incompleta

Elaboração de Regulamentação 
Interna

Fluxo simples

Elaboração de Regulamentação 
Interna

Fluxo simples

Fluxo simples

Consiste em uma das 
modalidades de afastamento 
do servidor para exercício em
outro Órgão ou Entidade dos 

Poderes da União, dos Estados 
ou do Distrito Federal e

dos Municípios.

Migração para DIMOV

Migração para DIMOV

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO

Consiste em uma das 
modalidades de afastamento 
do servidor para exercício em
outro Órgão ou Entidade dos 

Poderes da União, dos Estados 
ou do Distrito Federal e

dos Municípios.
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SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

Licença
Paternidade1

Afastamento remunerado 
concedido ao servidor em 

decorrência de nascimento ou
adoção de filho(s).

SIGEPE, análise, concessão, 
prorrogação, registro no 

SIGEPE.

Todas as solicitações 
ocorram no prazo 

previsto

-

Quantidade de licenças
paternidades cadastradas/
quantidade de prorrogação 

de licenças paternidades
indeferidas

Solicitação de licença fora do
prazo previsto.

Que as informações sejam 
melhor disponibilizadas, para 
evitar dúvidas com relação aos 

processos e prazos.

SEBEN Vanessa

Licença
Adotante2

Afastamento remunerado 
concedido ao servidor em 

decorrência de nascimento ou
adoção de filho(s).

SIGEPE, análise, concessão, 
prorrogação, registro no 

SIGEPE.

Todas as solicitações 
ocorram no prazo 

previsto

Solicitações realizadas
corretamente, com a

documentação exigida.

Quantidade de licenças
adotante cadastradas/

quantidade de prorrogação 
de licenças adotante 

indeferidas

Falta de comunicação do
servidor com a chefia

Que as informações sejam 
melhor disponibilizadas, para 
evitar dúvidas com relação aos 

processos e prazos.

SEBEN Vanessa

Licença
Gestante3

Afastamento remunerado 
concedido ao servidor em 

decorrência de nascimento ou
adoção de filho(s).

SIGEPE, análise, concessão, 
prorrogação, registro no 

SIGEPE.

Todas as solicitações 
ocorram no prazo 

previsto

Solicitações realizadas
corretamente, com a

documentação exigida.

Quantidade de licenças
gestante cadastradas/

quantidade de prorrogação 
de licenças gestante 

indeferidas

Impossibilidade de cadastrar a
prorrogação na data de

solicitação.

Que as informações sejam 
melhor disponibilizadas, para 
evitar dúvidas com relação aos 

processos e prazos.

SEBEN Vanessa

Auxílio assistência 
pré-Escolar/creche4

Benefício concedido ao(a) 
servidor(a) para auxiliar nas 

despesas pré-escolares de
filhos(as) ou dependentes com 

idade até 5 (cinco) anos.

SIGEPE, análise, concessão e 
inclusão no SIAPE

Que todos tenham
conhecimento

Possibilidade de solicitar
juntamente com outros benefícios
para o dependente, pelo SIGEPE; 

Email padrão enviado pelo SEBEN,
informando de todos os benefícios

da gestante

Quantidade de auxílios
cadastrados

- Que as informações sejam 
melhor disponibilizadas, para 
evitar dúvidas com relação aos 

processos e prazos.

SEBEN Marcelo

Auxílio Natalidade5

Benefício devido à servidora 
efetiva – ou ao pai servidor, 

quando a parturiente não for
servidora – por motivo de 

nascimento de filho.

SIGEPE, análise, concessão e 
inclusão no SIAPE

Que todos tenham
conhecimento

Possibilidade de solicitar
juntamente com outros benefícios
para o dependente, pelo SIGEPE; 

Email padrão enviado pelo SEBEN,
informando de todos os benefícios

da gestante

Quantidade de auxílios
cadastrados

- Que as informações sejam 
melhor disponibilizadas, para 
evitar dúvidas com relação aos 

processos e prazos.

SEBEN Marcelo

Cadastro de 
Dependente6

Cadastro para fins de 
acompanhamento de pessoa 

da família quando por motivo 
de doença e/ou para fins de 

dedução na base de cálculo do 
imposto de renda retido na 

fonte (IRRF).

SIGEPE, análise, concessão e 
inclusão no SIAPE

Que todos tenham
conhecimento

Possibilidade de solicitar
juntamente com outros benefícios
para o dependente, pelo SIGEPE; 

Email padrão enviado pelo SEBEN,
informando de todos os benefícios

da gestante

Quantidade de auxílios
cadastrados

Desconhecimento sobre o
cadastro de Acompanhamento

de Pessoa da Família

Que as informações sejam 
melhor disponibilizadas, para 
evitar dúvidas com relação aos 

processos e prazos.

SEBEN Marcelo

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO
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Auxílio Saúde7

Ressarcimento parcial do valor 
despendido pelo servidor ativo 

ou aposentado, e seus 
dependentes ou pensionistas 

com planos ou seguros privados 
de assistência à saúde.

Auxílio Transporte8

Férias - Interrupção9

Férias - 
Cancelamento

Férias - Inclusão

10

11

Férias - Alteração12

Benefício destinado ao custeio 
parcial das despesas realizadas 

com transporte coletivo, nos 
deslocamentos realizados pelo 

servidor para o local de trabalho.

Interrupção de férias por motivo 
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.

É o direito do servidor de 
cancelar a parcela de férias que 

se inicia após ou
concomitantemente à licença 

médica periciada.

Inclusão do período anual de 
descanso remunerado com 

duração prevista em lei,
que poderá ser parcelado em até 

três vezes

Alteração do período anual de 
descanso remunerado com 

duração prevista em lei, que 
poderá ser parcelado em até três 

vezes

SIGEPE, análise, concessão, 
prorrogação, registro no 

SIGEPE.

Mais atenção ao excluir 
benefício (verificar 
dependentes) / Ao 

excluir dependente do 
plano avisar à Seben / 

Que todos tenham 
conhecimento/ Ao 

alterar o plano avisar a 
SEBEN/ Reduzir a zero a 

reposição ao erário

Cadastros rigorosamente 
analisados correspon- 

dendo a realidade 
comprovada/ Reduzir a 

zero a reposição ao 
erário / Efetuar os 

cadastro relativos aos 
afastamento de saúde 
informados dentro da 

folha

Reduzir o número de
interrupções/ 

Solicitações melhor 
embasadas

Cancelamentos 
solicitados antes ou até 

o início das férias

Reduzir cadastro de
habilitações/Menor

participação da Seben 
nesse processo

Criação de tutorial, que facilitou 
a instrução processual ao 

servidor.

Atualização da planilha de 
Auxílio Transporte

Criação de Ofício pela SGP, que
regulamentou o processo;

Mudança no fluxo, onde há uma
análise subjetiva feita pela SGP.

-

Menor número de solicitações;
maior adesão do Sigepe Gestor 

por parte das chefias.

-

Quantidade de solicitação 
de auxílio saúde 

analisadas/
Quantidade de deferidos e
indeferidos/ Quantidade 
de solicitação de exclusão 
do benefício/ Quantidade 

de reposição ao erário 
geradas

Quantidade de auxílios 
cadastrados/ excluidos/

indeferidos/ Quantidade 
de reposição ao erário 

geradas/ Quantidade de 
descontos gerados DAS e 

DDP

Quantidade de 
interrupções

deferidas e indeferidas

Quantidade de 
cancelamentos

solicitados/ no prazo

Quantidade de inclusões
solicitadas pelo SEI

Falta de atualização do auxílio
por parte do servidor.

Dificuldade de conferência das 
informações prestadas na 

solicitação/ Erros nas informações 
prestadas no formulário, em 

relação a valores

Banalização das solicitações/
Solicitações mal justificadas

Perícias feitas com atraso.
Processo ficam estagnado na
Seben esperando exercício de
férias terminar para cadastrar

como parcela histórica.

Problemas de habilitação do
homologador; Falta de token

para a cadastradora parcial da
SEBEN habilitar o homologador

Problemas de habilitação do 
homologador; Falta de token

para a cadastradora parcial da 
SEBEN habilitar o homologador; 

solicitação fora do prazo.

Que as informações sejam 
melhor disponibilizadas, para 
evitar dúvidas com relação aos 

processos e prazos. Que os
servidores realizem 

atualizações do benefício,
sempre que houver.

Inclusão de função no 
aplicativo SouGov para anexar 

comprovantes no 
requerimento.

Que os casos futuros sejam 
melhor justificados, baseados 

na legislação.

Que a solicitação seja enviada 
dentro do prazo

Adesão de todas as chefias ao 
aplicativo Sigepe Gestor.

Que os servidores realizem 
alterações dentro do prazo, de 

modo que os mesmos consigam
alterar pelo Sigepe.

SEBEN Marcelo

SIGEPE, análise, concessão, 
prorrogação, registro no 

SIGEPE.
SEBEN Marcelo

SEI, Análise, Tramitação, 
inclusão no SIAPE

SEI, Análise, 
inclusão no SIAPE

SEBEN Vanessa

SEBEN Vanessa

SEI, Análise, 
inclusãoSEBEN Vanessa

Reduzir cadastro de
habilitações/Menor

participação da Seben 
nesse processo

Quantidade de inclusões
solicitadas pelo SEI

SEI, Análise, 
inclusãoSEBEN Vanessa

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO
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Averbação de tempo 
de Serviço13

Aposentadoria
Concessão

14

Abono de 
permanência –

Concessão
15

Pensão por morte 
de Servidor 

(pensão civil)
16

Auxílio Funeral17

Concessão de 
Ausência

18

Licença para 
atividade
Política

19

Registro do tempo de 
contribuição decorrente de 

vínculo de trabalho prestado a
outras instituições.

Afastamento do servidor(a) do 
trabalho de forma remunerada 
levando em conta o tempo de 

contribuição, condição de 
saúde, idade e outros fatores.

Incentivo pago ao servidor que 
implementar os requisitos para 

se aposentar, mas opta por
permanecer em atividade.

Benefício mensal concedido 
por ocasião da morte do 

servidor aos dependentes 
previstos legalmente.

Benefício disponibilizado à 
família do servidor falecido 

que tem como propósito tornar 
as despesas do sepultamento 

mais leves.

Ausências remuneradas do 
servidor por motivo de doação 

de sangue, alistamento ou
recadastramento eleitoral, 
falecimento de pessoa da 

família ou casamento.

Licença sem remuneração, 
concedida ao servidor durante 
o período compreendido entre 
sua escolha como candidato em 

convenção partidária e a 
véspera do registro de sua 

candidatura perante a Justiça
Eleitoral.

SIGEPE, análise e registro

Averbar todos os 
processos acumulados / 

Processo já venham 
instruídos corretamente

Que todos tenham
conhecimento

Realização de curso de
capacitação; reforço na equipe;
vazão de processos que estavam

acumulados.

Participação em curso de
capacitação

Participação em curso de
capacitação; Criação da base de

conhecimento.

Quantidade de averbações
realizadas/ Tempo médio 

para a finalização do 
processo

Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

Alta demanda / Problemas
operacionais com as certidões/

necessidade de capacitação
dos servidores

Desconhecimento do direito e
prazos/ necessidade de capacitação 

dos servidores/ atualização de 
legislação/ demora para atualização 
dos parametros do siape/Falta de um 
simulador de aposentadoria (Simule)

Desconhecimento do direito e
prazos/ necessidade de capacitação 

dos servidores/ atualização de 
legislação/demora para atualização 

dos parametros do Siape

Módulo de peticionamento
eletronico do Sei ainda não

implantado

Desconhecimento do nome do
processo / não informações de

ausencia; solicitação de tipos de 
ausência em diferentes sistemas.

Definição de prazo para 
conclusão de processo

Conclusão da base de 
conhecimento;

divulgação no site;
atualização do formulário

Divulgação no site; atualização do 
formulário.

Participação em curso de
capacitação; Criação da base de

conhecimento.

Criação da base de 
conhecimento.

Divulgação no site; atualização do 
formulário.

Conclusão da base de 
conhecimento; divulgação no site; 

atualização do formulário.

Que as informações sejam melhor
disponibilizadas, para evitar 

dúvidas com relação aos processos 
e prazos.

Maior fluidez no andamento do 
processo.

SEBEN Vanessa

SEI, análise, concessão, 
inclusão no SIAPE

Que todos tenham
conhecimento

Abrir processo 
virtual no SEI

Que todas as 
ausencias sejam

informadas

Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

Quantidade de concessões 
de ausências por tipo

SEI, análise, concessão, 
inclusão no SIAPE

SEBEN Vanessa

SEBEN Vanessa

SEI, análise, concessão, 
inclusão no SIAPE

SEBEN Vanessa

- - -

-

SEI, análise, concessão, 
inclusão no SIAPE

SEI/SIGEPE, análise, concessão 
e registro no SIGEPE.

SEBEN Vanessa

Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

- Falta de experiência neste 
tipo de processo

SEI, análise, concessão, 
inclusão no SIAPE

SEBEN Vanessa

SEBEN Marcelo

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO
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Licença para 
Mandato Classista

Licença para serviço 
militar

Licença para tratar 
de Interesses 
particulares

Licença para 
acompanhamento 

de cônjuge

Afastamento para 
curso de formação

Licença para Exercer 
mandato eletivo

Entrega dos 
Comprovantes de 

pagamento de Plano 
de Saúde

Recadastramento 
Auxílio Transporte

20

21

22

23

24

25

26

27

Afastamento para exercício de 
Confederação, Federação, 

Associação de Classe de âmbito
Nacional, Sindicato 

representativo da categoria ou 
Entidade fiscalizadora da

profissão.

SEI, análise, concessão e 
registro no SIGEPE.

-
SEBEN Vanessa

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO

- Concluir a base de conhecimentoQuantidade de processos
deferidos e indeferidos

Falta de experiência neste 
tipo de processo

SEI, análise, concessão e 
registro no SIGEPE.

-

Reduzir o tempo de 
tramitação
do processo

Entrega dos 
comprovantes de

pagamento do plano de 
saúde no prazo previsto 

na IN nº 1/2017 por 
todos os servidores

Concluir 
recadastramento no 

primeiro semestre de 
2021

SEBEN Vanessa

SEI, análise, concessão e 
registro no SIGEPE.

SEI, análise, concessão e 
registro no SIGEPE.

SEBEN Vanessa

SEBEN Vanessa

SEI, análise, concessão e 
registro no SIGEPE.

SEBEN Vanessa

-

- -

-

Criação de planilha para controle
do período de afastamento

Criação de base de 
conhecimento

Realização dos primeiros 
casos na Instituição; criação 
da base de conhecimento.

Recebimento dos comprovantes 
pelo SEI; criação dos Blocos 

Internos facilitaram o controle das
comprovações

Empenho da equipe, organização
de planilha para facilitar o

trabalho

Reduzir as reposições ao erário, 
com ações mais eficazes na 

cobrança antes do final do período

Realizar o recadastramento de 
2022 dentro do período

Concluir a base de conhecimentoQuantidade de processos
deferidos e indeferidos

- Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

Falta de experiência neste 
tipo de processo

Falta de experiência neste 
tipo de processo

Criação de base de 
conhecimento

Reduzir o tempo de 
tramitação do processo

-

SEI, análise, concessão e 
registro no SIGEPE.

SEI, análise, regularização

SEI, análise, atualização

SEBEN

SEBEN

Vanessa

SEBEN Vanessa

Marcelo

-

Quantidade de processos
deferidos e indeferidos

Quantidade de processos

Quantidade de 
comprovantes entregues 

dentro do prazo/ 
Quantidade de reposições 

ao erário geradas

Quantidade de servidores
recadastrados

Falta de experiência neste 
tipo de processo

Falta de experiência neste tipo 
de processo; 

Dificuldade na comunicação com
prefeitura/câmara.

Ausência de entrega dos
comprovantes no prazo definido; 

e falta de comunicação de 
servidores quando à atualização 

dos planos de saúde

Pandemia, erro no envio dos
formulários, alterações

ocorridas na seção.

Licença concedida ao servidor 
em decorrência de convocação 

para o serviço militar.

Afastamento que, a critério da 
administração, poderá ser 

concedido ao servidor efetivo, 
estável, por até 03 (três) anos, 
sem remuneração, para tratar 

de interesses particulares.

Concedida ao servidor para 
acompanhar cônjuge que foi 
deslocado para outro ponto

do território nacional, para o 
exterior ou para o exercício de 
mandato eletivo dos Poderes

Executivo e Legislativo

É o afastamento concedido ao 
servidor para participar de 

curso de formação decorrente 
de aprovação em concurso para
outro cargo na Administração 

Pública Federal

Afastamento do cargo efetivo 
permitido ao servidor quando 
investido em mandato eletivo 
federal, estadual, distrital, de 

Prefeito ou de Vereador

Comprovação anual de 
pagamentos de planos de 
saúde para servidores que 

recebem Auxílio Saúde

Atualização cadastral realizada 
a cada dois anos, para os 

servidores que recebem Auxílio
Transporte
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SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Indicação de 
Substituição

Relatório da Folha

Pensão Alimentícia

Nomeação/
Designação FCC

Auxílio Moradia 
SIGEPE

Alteração de Conta
Salario (SEI) - Migrou 

para o SIGEPE a 
partir de 14/04/2021 
- 26 PROC. + 12 REQ. 

= 38 demandas

1

2

3

4

5

6

Portaria eventual ou por 
período para um

servidor substituir o titular

Relatório necessários para 
pagamento mensal da folha da 

Unilab

Inclusão de pensão alimentícia

Dispensa e designação para 
Coordenador de Curso

Auxílio moradia

Após análise do requerimento 
e anexo, deferir, atualização 

dos dados é automática

Analisar-Portariar- SEI

Receber relatórios e 
despachar - Siape e Sei - Cofin

Analisar- deferir - Sei e Siape

Após aprovação da IS 
incluir todos substitutos 
eventuais e por período 
no siape e planilha de 

excel para pagamento de 
forma automática; 

Adequação do texto das 
portarias de substituição

Tempo hábil para envio 
do relatório

Inclusão da pensão 
alimentícia dentro da 

folha aberta

Processos devidamente
Instruídos; Finalização 
do processo em 15 dias 

úteis.

IS

Receber relatórios antecipados

Quantidade de portarias
emitidas, quantidade de
portarias emitidas por

Macrounidade, e prazo de
emisão de portarias

Envio dos relatórios 
dentro de 2 dias úteis 

para Cofin

Quantidade de pensões
Incluídas

Quantidade de nomeações
realizadas; Quantidade de

Exonerações realizadas.

Quantidade de Auxílio
moradia deferidos/ 
indeferidos/volume

monetário

Quantidade de
Requerimento atendido

por folha

Aguardar a aprovação da IS,
Solicitação efetuada após o inicio 

do período; Recusa na indicação de 
substitutos eventuais; Férias

concomitantes entres titulares e 
substitutos eventuais, gerando a 

necessidade de substituto por 
período; Solicitação de substituição 

não é devidamente discriminada; 
Portarias nominais aos titulares 
das funções ao invés dos cargos

Diferença de cálculo Gfip, sem
ajuda de uma pessoa que saiba ao 

fundo sobre Gfip, problemas no 
envio da conectivade

Falta de Documentações dos
beneficiários

Indicações instruídas de forma
indevida, demora nos retornos das 

mesmas, falta de documentação 
prevista na IN, dificuldades de 

entender a documentação 
necessária.

Dificuldade de entendimento
legislativo

Aprovação d a IS, inclusão de 
todos substitutos eventuais, 

mudança do texto nas portarias

Envia sempre no prazo de 02 
dias úteis para a Cofin, após 

liberação dos relatórios

Inclusões de pensões 
alimenticias dentro da

folha corrente

Inclusão no Siape, Sei, e sipac 
em 5 dias úteis após finalização 

do processo

Deferir o Auxílio moradia no 
prazo dentro da folha, após 

comprovação mensais feito pelo
Sigepe

Inclusão Imediata

Processo instruido correto

Analisar e Deferir

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção.

SEPAG Regiane Lisboa

SEPAG Regiane Lisboa

SEPAG Regiane Lisboa

Analisar-Portariar
Sei, Siape, Sipac

Deferir o Auxílio 
moradia no prazo dentro 

da folha, após 
comprovação mensais 

feito pelo Sigepe

Atualização dos dados
dentro da folha corrente

Analisar - Deferir - SIGEPE

Analisar - Deferir

SEPAG Regiane Lisboa

SEPAG Regiane Lisboa

SEPAG Paulo

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO
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Inclusão de conta
Corrente para outras

Operações (SEI) - 
migrou para o 

Sigepe à partir de 
14/04/2021. - 04 

Proc. + 13 req. = 17 
demandas

Pagamento por 
substituição (SEI) - 

migrou para o 
sigepe a partir de 
01/06/2021 - 461 

proc. + 23 req. = 484 
demandas

Pagamento por 
gratificação de 

encargo de curso e 
concurso – GECC - 04 

processos

Pagamento por 
gratificação de 

encargo de curso e 
concurso – GECC por 
descentralização de 

crédito

Reposição ao Erário

Pagamento de 
exercício anteriores

Entrega das 
Declarações

7

8

9

10

11

12

13

Após análise do requerimento 
e anexo, deferir, atualização 

dos dados é automática

Após análise de Requerimento 
e anexo. Verificar no SIAPE se 

já existe cadastro e 
prognóstico para pagamento 
da referida substituição, para 

efetivção do pagamento,
proceder com deferimento

Processo de instrução e 
formalização complexa, para 

análise e efetivação do
pagamento

Processo aberto pelo servidor, 
após descentralização de 
crédito enviada à Unilab

Apuração de devolução de 
valores recebidos 

indevidamente

Pagamento referente a anos 
anteriores ao ano corrente

Entrega das declarações anuais 
de IRPF

Analisar-Deferir Atualização dos dados
Dentro da folha corrente

Analisar-Deferir

Analisar- encaminhamento 
para os demais trâmites

Analisar- encaminhamento 
para os demais trâmites

Devolução de valores recebidos

Pagamento de valores devidos 
ao servidor

Pagamento dentro da 
folha corrente

Minimizar abertura 
desse tipo processual e 

concluir processos

Conclusão de todos os 
processos de EA

Entrega de declarações 
ou autorização de acesso 

de todos os servidores 
até o último dia de prazo 

para entrega

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Quantidade de 
requerimento atendido 

por folha

Quantidade de 
requerimento atendido 

por folha

23/37

125/146

Entrega até o último dia 
do mês subsequente do 
término da declaração 

de IRPF 2021.

Preenchimento do requerimento 
errado por parte de alguns 

servidores e não inclusão de 
documentos solicitados no próprio 

requerimento.

Servidor iniciar processo e não 
incluir os documentos indicados no 

proprio formulário de abertura

Comunicação com servidores e 
readequação de fluxo

Envio de documentação por parte 
dos servidores

servidores com dificuldade
para entregaram suas declarações 

ou não autorizaram acesso; 
Servidores que não sabe se já 

entregou , se já deu acesso

Comunicação eletrônica que facilita 
e agiliza o processo

Comunicação eletrônica que facilita 
e agiliza o processo e fluxo bem 

definido

Abertura de processos de auxílio 
saúde e auxílio transporte

Melhora da comunicação com 
servidores para conclusão mais 

rápida

Entrega de declarações ou 
autorização de acesso de todos os 

servidores até o último dia
de prazo

Análise processual complexa

SEPAG Paulo

SEPAG Paulo

SEPAG Paulo

SEPAG Paulo

SEPAG Wendel

SEPAG Wendel

AnalisarSEPAG Regiane

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO
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Pagamento de 
retroativo de 

progressão por 
Mérito

Pagamento de 
retroativo de

Progressão por 
Capacitação

Pagamento de 
retroativo de

Progressão por 
Qualificação

Pagamento de 
retroativo de
Insalubridade

Pagamento de 
retroativo de

Periculosidade

Pagamento de 
retroativo de

Progressão Docente

Acompanhamento 
de despesas com 

Pessoal

Pagamento de 
Auxílio Creche

Pagamento/Ajustes 
de Auxílio Saúde

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Cálculo e lançamento de 
valores retroativos na folha do 

servidor

Calcular e pagar os valores 
retroativos

Atualização dos dados
Dentro da folha corrente

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção AutomatizaçãoProcedimentos estritamente

manuais
Quantidade de processos

atendidos por folha
SEPAG Renato Rocha

Cálculo e lançamento de 
valores retroativos na folha do 

servidor

Calcular e pagar os valores 
retroativos

Atualização dos dados
Dentro da folha corrente

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção AutomatizaçãoProcedimentos estritamente

manuais
Quantidade de processos

atendidos por folha
SEPAG Renato Rocha

Cálculo e lançamento de 
valores retroativos na folha do 

servidor

Calcular e pagar os valores 
retroativos

Atualização dos dados
Dentro da folha corrente

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção AutomatizaçãoProcedimentos estritamente

manuais
Quantidade de processos

atendidos por folha
SEPAG Renato Rocha

Cálculo e lançamento de 
valores retroativos na folha do 

servidor

Calcular e pagar os valores 
retroativos

Atualização dos dados
Dentro da folha corrente

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção AutomatizaçãoProcedimentos estritamente

manuais
Quantidade de processos

atendidos por folha
SEPAG Renato Rocha

Cálculo e lançamento de 
valores retroativos na folha do 

servidor

Calcular e pagar os valores 
retroativos

Atualização dos dados
Dentro da folha corrente

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção AutomatizaçãoProcedimentos estritamente

manuais
Quantidade de processos

atendidos por folha
SEPAG Renato Rocha

Cálculo e lançamento de 
valores retroativos na folha do 

servidor

Atualização da planilha com os 
valores executados

Calcular e Lançar em folha, 
conforme encaminhamento da 

SEBEN - SIGEPE

Calcular e Lançar em folha, 
conforme encaminhamento da 

SEBEN - SIGEPE

Calcular e pagar os valores 
retroativos

Atualização dos dados
Dentro da folha corrente

Atualizar mensalmente

Pagamento dentro da 
folha corrente

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Tempestividade no envio da
informação

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Automatização

Criação de uma ferramenta de 
projeção

Mantermos à comunicação com 
a SEBEN, para evitarmos 

encaminhamos de demandas
em data limite

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Mantermos à comunicação com 
a SEBEN, para evitarmos 

encaminhamos de demandas
em data limite

Procedimentos estritamente
manuais

Definir um método de
projeção

Quantidade de processos
atendidos por folha

Quantidade de 
requerimentos 

atendidos por folha

Pagamento dentro da 
folha corrente

Quantidade de 
requerimentos 

atendidos por folha

SEPAG Renato Rocha

Atualizar os valores executados 
na planilha

de acompanhamento

Emissão de Planilhas de 
Cálculos - Lançamentos

Emissão de Planilhas de 
Cálculos - Lançamentos

SEPAG Renato Rocha

SEBEN Paulo

SEBEN Paulo

Pagamento/Ajustes 
de Auxílio 

Transportes

Calcular e Lançar em folha, 
conforme encaminhamento da 

SEBEN - SEI

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Mantermos à comunicação com 
a SEBEN, para evitarmos 

encaminhamos de demandas
em data limite

Pagamento dentro da 
folha corrente

Quantidade de 
requerimentos 

atendidos por folha

Emissão de Planilhas de 
Cálculos - Lançamentos

SEBEN Paulo

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO
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Ajustes financeiros 
por dispensa e 

designação de função

Ajustes financeiros 
por alteração de carga 

horária

Ressarcimento de 
Cessão

Ajuste de Folha 
Professor Substituto

Ajustes de 
aditivo/prorrogação/-
término de contrato

Emissão de fichas 
financeiras

Ajuste de vacâncias

Ajuste de férias

Ajuste de entrada em 
exercício

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Calcular e Lançar em folha, 
conforme encaminhamento da 

DAP - SEI
DAP Paulo

Calcular e Lançar em folha, 
conforme encaminhamento da 

DAP - SEI

Emitir Demonstrativo e GRUS e 
enviar ao Orgão Cessionário 

mensalmente, para
efetivação do ressarcimento

Ajustes financeiro quando da 
entrada do servidor na 

instituição

Ajustes financeiro quando da 
saída do servidor na instituição

Emitir fichas financeiras do 
servidor 

Ajustes financeiros quando da 
vacância do servidor

Ajustes financeiros quando da 
posse do servidor

Ajustes financeiros quando 
servidor tem férias

DAP

SGP

Paulo

Paulo

SEPAG Wendel

SEPAG Wendel

SEPAG Wendel

SEPAG Wendel

SEPAG Wendel

SEPAG Wendel

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Mantermos à comunicação com 
a SEBEN, para evitarmos 

encaminhamos de demandas
em data limite

Pagamento dentro da 
folha corrente

Quantidade de 
requerimentos 

atendidos por folha

Emissão de Planilhas de 
Cálculos - Lançamentos

Tempestividade no envio dos
requerimentos à Seção

Encaminhamento claro com 
tempo hábil para solução

Encaminhamento claro com 
tempo hábil para solução

Rápida emissão no sei 

Chegada dos processos dentro 
do prazo da folha

Mantermos à comunicação com 
a SEBEN, para evitarmos 

encaminhamos de demandas
em data limite

Concluir processos dentro do 
período da folha

Concluir processos dentro do 
período da folha

Concluir atendimento em 5 
dias uteis

Concluir processos dentro do 
período da folha

Chegada dos processos dentro 
do prazo da folha

Concluir processos dentro do 
período da folha

Pagamento dentro da 
folha corrente

Envio de Documentos 
em tempo hábil

Ajuste de todos os 
contratos

Pagamento de todas 
as indenizações

Atender todos os 
processos

Atender todos os 
processos

Quantidade de 
requerimentos 

atendidos por folha

Todos os processos foram 
ajustados

Todos os servidores 
foram indenizados

Todos os processos foram 
atendidos

Todos os processos foram 
atendidos

Atender todos os 
processos

Atender todos os 
processos

Todos os processos foram 
atendidos

Não encontrada

Não encontrada

Chegada dos processos dentro 
do prazo da folha

Concluir processos dentro do 
período da folha

Todos os processos foram 
atendidos

Não encontrada

Tempo de contrato não 
respeitado por expectativa de 

prorrogação

Servidor não usa o aplicativo ou 
Sigepe Servidor para obter as 

fichas / período requerido mão 
encontrado no Siape (período 

de vinculo com a UFC)

Lapso temporal da vacância 
gerando reposição ao erário

Emissão de Planilhas de 
Cálculos - Lançamentos

Emissão de Documentos e 
Envio

Ajuste de Contra-cheque

Pagamento de 
indenizações ao servidor

Atender prontamente os 
requerimentos

Ajustar contracheque do 
servidor quando da 

vacância

Ajustar contracheque do 
servidor quando da posse 

do servidor

Ajustar valores de auxílio 
transporte
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SEÇÃO DE CADASTRO E ARQUIVO DE PESSOAL

Pessoal: Admissão 
(Servidores)

Pessoal: Admissão 
(Prof. temporário)

Pessoal: Estágios 
Promovidos

pela Instituição

Recepção 
documental de

ingressante

Cadastros 
SIAPE/SIGEPE/SIGRH

e SIP

Execução de 
movimentação de
pessoal via SIAPE

Solicitação de 
informações

(Extração de dados)

Gestão de contratos 
de temporários

Gestão do BPeq 
(Banco de professor 

equivalente)

Publicações DOU de 
editais e 

homologações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Processo documental para 
admissão

Processo documental para 
admissão 

Admissão de servidor

Admissão de temporários

Admissão de temporários

Controle documental

Registro SIAPE/SIGRH/SEI

Registro SIAPE

Acesso a informação

Gestão de contrato

Gestão de BPeq

Publicação

Admitir conforme
Lei 8112/1990

Admitir conforme
Lei 8745/1993

Admitir conforme
Lei 11788/2008

Obter dados para 
cadastros

Gerar registros e acessos
eletrônicos

Gerar registros e acessos
eletrônicos

Obter dados conforme 
Lei 12527/2011

Manter contratos 
conforme Lei 8745/1993

Controlar quantitivo de 
vagas

Publicar em DOU

Empenho da equipe e 
apoio do setor

39 gerados
37 confirmados e

registrados

15 gerados
12 confirmados e

registrados

34 gerados
29 confirmados e

registrados

88 recepções
78 sob guarda

78 recepções
78 inclusões

56 pedidos
53 efetuados

24 registros
24 respondidos

12 contratos
12 efetuados

24 registros
12 atualizações

86 envios
86 confirmados

Atrasos nos trâmites e, por
consequência, acumulo de

demandas

Atrasos nos trâmites e, por
consequência, acumulo de

demandas

Demanda nova, carência de
fluxos e de pessoal capacitado

para execução

Equipe não especializada e
reduzida

Nada a declarar

Nada a declarar

Prazos muitos curtos para as
entregas

Equipe não especializada e
reduzida para esta atividade

Nada a declarar

Nada a declarar

Redimencionamento das 
atividades

Empenho da equipe e 
apoio do setor

Redimencionamento das 
atividades

Empenho da equipe e 
apoio do setor

Empenho da equipe e 
apoio do setor

Empenho da equipe e 
apoio do setor

Empenho da equipe e 
apoio do setor

Empenho da equipe e 
apoio do setor

Empenho da equipe

Empenho da equipe

Redimencionamento das 
atividades

Evoluir no atendimento

Efetuar registros mais ágeis

Efetuar registros mais ágeis

Efetuar registros mais ágeis

Dar fluxo, criar processo e 
prazos

Transição de atividades para 
novo setor

Empenho da equipe Transição de atividades para 
novo setor

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

Processo documental para 
admissão 

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

Processo documental para 
admissão 

Inclusão de dados pessoais nos 
sistemas

Execução de ato via SIAPE

Extração e tratamento de 
informações

Criação, rescisão, aditamento e 
encerramento

Gestão e atualização banco

Envio para publicação DOU

SCAP

SCAP

SCAP

Maurício
Jheck

Maurício
Jheck
Victor

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

Maurício
Jheck

SCAP Maurício
Jheck

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO



Resultados 2020-2021 - Divisão de Administração de Pessoal (DAP)ANEXO2O

Publicações DOU 
de editais e

homologações

Envio de 
processos ao AFD

Envio de processos 
ao E-pessoal/TCU

Solicitação de 
alteração de

dados cadastrais

Ações judiciais

11

12

13

14

15

Envio para publicação DOU

Envio para Assentamento 
funcional digital

Envio para base de análise 
do TCU

Execução de alteração nos 
sistemas

Cadastros SIGEPE AJ e 
tratamento das

informações

Registros funcionais

Controles funcionais

Registro SIAPE/SIGRH/SEI

Controle judicial

Publicação Publicar em DOU

Gerar registros 
eletrônicos de pessoal

Controlar registros de 
pessoal

Gerar registros 
eletrônicos de

pessoal

Incluir registros judiciais 
no SIGEPE AJ

Empenho da equipe e 
apoio do setor

86 envios
86 confirmados

714 gerados
286 incluídos

715 gerados
286 incluídos

34 solicitados
34 efetuados

27 geradas
19 concluídas

Nada a declarar

Nada a declarar

Demanda Acumulada

Demanda Acumulada

Equipe não especializada

Efetuar registros mais ágeis

Empenho da equipe Efetuar registros mais ágeis

Empenho da equipe

Empenho da equipe

Empenho da equipe

Efetuar registros mais ágeis

Efetuar registros mais ágeis

Demanda redirecionada

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

SCAP
Maurício

Jheck
Victor

SCAP

SCAP
SGP

Procudoria

Maurício
Jheck
Victor

Maurício

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS

AGENTE/
RESPONSÁVEL

OBJETIVO RELACIONADO
(PALAVRA-CHAVE)

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO
PROCESSO/AÇÃO



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANEJAMENTO DAS/SGP  2020 / 2021 (Parcial)  

  

EQUIPE  

ELIZIÊ PEREIRA PINHEIRO – Técnica de Segurança do Trabalho 
EYSLANE MAIA GONÇALVES – Enfermeira 
KARLA MAYARA FLORENTINO FERNANDES – Terapeuta Ocupacional 
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA MATOS – Psicóloga / Chefe do SSQV 
MICHAEL PABLO FRANÇA SILVA – Engenheiro de Segurança do Trabalho / Gerente da DAS 
SANDRIELY SONALY LIMA OLIVEIRA – Engenheira de Segurança do Trabalho 
SARA DO NASCIMENTO CAVALCANTE – Técnica de Enfermagem 
SAULO DA SILVA DIOGENES – Médico do Trabalho   

  

REDENÇÃO, 24 DE AGOSTO DE 2021  

   
  

  



 
 

 
 

 DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR (DAS) – 2020    

Processo / ação  
Descrição resumida 

do  
processo / ação  

Unidade 
responsável  

Agente 
Responsável  

Objetivo relacionado  
(resumido em  

Palavras-chave)  
 Metas Indicador  Principais 

dificuldades  
Principais fatores 

de sucesso  
Expectativas para os 
próximos períodos  

Elaboração das diretrizes 
de saúde e segurança em 

razão do contexto da 
pandemia da covid-19 

Elaborar as diretrizes de 
saúde e segurança em 
razão do contexto da 
pandemia da covid-19 

DAS Gerente DAS Subsidiar planos e ações a 
serem desenvolvidos no âmbito 

da Unilab e suas unidades 
administrativas e acadêmicas 

na perspectiva da retomada das 
atividades presenciais. 

Concluir e subsidiar a 
elaboração do Plano 

de Biossegurança 
institucional. 

Não 
aplicável 

Analisar todos os cenários 
de atividades possíveis 

para dimensionar as 
medidas de 

biossegurança tendo em 
vista de ser uma situação 

atípica. 

Engajamento da equipe 
da DAS. 

Estudo minucioso da 
legislação sobre COVID-19 

Promoção de reuniões 
virtuais com os membros 

envolvidos da DAS. 

Diretrizes concluídas em 
31/08/2021 

Realizar o plano de 
biossegurança 

Elaboração do protocolo de 
biossegurança da 

Unilab 

Elaborar o Plano de 
Biossegurança 

Reitoria Reitoria /Eng. de 
Segurança da DAS 
(Presidente do GT, 
através da Portaria 
da Reitoria Nº 314, 
de 30 de julho de 

2020). 

Atenuar a disseminação da 
covid-19 no âmbito 

institucional. 
Apresentar as orientações 
gerais relativas à saúde e 

segurança no trabalho para o 
enfrentamento da covid-19 no 

âmbito da Unilab 
recomendar estratégias, ações e 

rotinas a serem adotadas no 
âmbito da universidade. 

Concluir e 
implementar o Plano 

de Biossegurança 
institucional. 

Não 
aplicável 

Analisar todos os cenários 
de atividades possíveis 

para dimensionar as 
medidas de 

biossegurança tendo em 
vista de ser uma situação 

atípica. 

Diretrizes de saúde e 
segurança em razão do 

contexto da pandemia da 
covid-19 elaborado pela 

DAS. 
Engajamento dos 
membros do GT. 

Promoção de reuniões 
virtuais com os membros 

do GT. 

Plano de Biossegurança da 
Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-
brasileira (Unilab) aprovado 

através da RESOLUÇÃO 
CONSUNI Nº 14, DE 22 DE 

OUTUBRO DE 2020 

Adicional de 
insalubridade e 
periculosidade 

Processo de solicitação 
de adicional ocupacional 

DAS Engenheiro de 
segurança do 

trabalho 

Analisar processo Finalizar os processos 
de solicitação de 

adicionais 
ocupacionais 

• Quantidade 
processos finalizados 

no ano. 
• Nº de deferimentos 

e indeferimentos. 

• Apenas um perito 
ambiental na instituição 

• Prioridade nas 
atividades de 

enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho, o 
que contribuiu também 

para a suspensão das 
análises processuais. 

• Suspensão das 
atividades presenciais 
devido o contexto da 

pandemia que 
impossibilitou a etapa 

processual de realização 
de perícias ambientais 

no local. 

Não aplicável • Retomada das perícias 
ambientais após término do 

estado de pandemia e retorno 
seguro das atividades 

presenciais. 
• Contratação de peritos 

ambientais para a instituição. 



 
 

 
 

Campanha maio amarelo Realizar campanha 
com o tema “Perceba o 
Risco. Proteja a Vida!” 

DAS Gerente DAS Promover a sensibilização 
sobre a Importância da adoção 

de uma cultura 
permanente de segurança e 
prevenção de acidentes no 

trânsito. 

Participação do maior 
número 

possível da 
comunidade no 

evento. 
 

Quantidade de 
participantes no 

evento. 

Divulgação efetiva em 
todos os meios de 

comunicação institucional. 

Engajamento da equipe 
de segurança no trabalho 

na organização e 
comunicação com o 

facilitador do evento. 

Maior participação da 
comunidade. 

Divulgação em todos os meios de 
comunicação institucional. 

Comunicação de acidente 
em serviço 

Criação de fluxo de 
acidente de serviço do 

servidor público federal. 

DAS Gerente DAS Avaliar e monitorar todos os 
acidentes e 

Adoecimentos relacionados ao 
trabalho que acontecem na  

instituição 

Alinhar e concluir o 
Fluxo de 

Comunicação de 
Acidente em Serviço 
do Servidor Público - 
CAT-SP com o manual 

do SIASS. 
Zero acidentes. 

Nº de acidentes em 
serviços total, típico, 

trajeto, doença 
ocupacional e óbito 

no ano.  
Nº de dias de  

afastamento por 
acidente em serviço. 

• Discrepância de fluxo 
com o estabeleci do no 

manual do SIASS. 

Engajamento da 
equipe da DAS. 

Ação proposta concluída. Espera-
se a inclusão assertiva da etapa 
que trata de doenças 
ocasionadas por questões 
psicológicas 

Laudo de avaliação 
ambiental para verificação 
de condições de trabalho  

Elaboração de laudo das 
condições  

ambientais por demanda.  

DAS   
  

Engenheiro e 
técnico de segurança 

do trabalho.  

Identificação de perigos e 
dimensiona mento de  

controle de riscos ocupacionais 

Atendimento da  
demanda 

Quantitativo de  
laudos elaborados 

por ano.  

Prioridade nas atividades 
de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Suspensão das atividades 

presenciais devido o 
contexto da pandemia. 

Não  
aplicável  

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de pandemia. 
Contratação de peritos 

ambientais para a instituição. 

Laudo de avaliação 
ambiental para adicional 

ocupacional 

Elaboração de Laudo de 
Avaliação Ambiental para 

adicional 
ocupacional por demanda 

DAS Engenheiro 
(a) e médico do 

trabalho 

Avaliação ambiental para o 
reconhecimento ou não de 
condições de insalubridade 

periculosidade 

Atendimento da 
demanda 

Laudos ambientais e 
individuais 

elaborados por ano 

Apenas um perito 
ambiental na instituição 

Prioridade nas atividades 
de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho, o 
que contribuiu também 

para a suspensão das 
análises processuais. 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o 

contexto da pandemia 
que impossibilitou a 
etapa processual de 

realização de perícias 
ambientais no local. 

Não 
aplicável 

• Retomada das perícias 
ambientais após término do 

estado de pandemia e retorno 
seguro das atividades 

presenciais. 
• Contratação de peritos 

ambientais para a instituição. 

Gestão de EPI Processo envolve os 
meios para 

aquisição até a entrega dos 
equipamentos. 

Processo SEI 
23282.4103 
19/2020-88 

(Dispensa de Licitação – EPI 
COVID19). 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 

engenheiro e médico 
do trabalho) 

Proteger o servidor dos 
possíveis riscos que 

compromete m a sua 
segurança e a sua saúde 
no trabalho, evitando ou 
atenuando a gravidade 
das possíveis lesões ou 

adoecimentos durante o 
trabalho. 

Adquirir o 
quantitativo 

demandado, treinar e 
distribuir os 

equipamentos para os 
servidores de acordo 

com os riscos que 
estão expostos. 

Quantitativo de EPIs 
distribuído por 

unidade 
demandada 

Ausência de 
Feedback para a DAS da 

quantidade de EPIs 
utilizados 

mensalmente nas 
unidades 

demandantes pelos 
responsáveis das unidades. 

Engajamento da equipe 
de gestão e fiscalização 

do contrato de aquisição 
de EPIs. 

Engajamento da equipe 
de segurança do trabalho 
na fase de planeja mento 

da demanda e 
metodologia de 

treinamento, entrega e 
controle. 

Processo concluído. 
Feedback efetivo para a DAS 

dos responsáveis das unidades 
demandantes relativo ao 

quantitativo de EPIS utilizados 
mensalmente para um melhor 

controle. 



 
 

 
 

Elaboração do PPRA – 
programa de prevenção dos 

riscos ambientais  

Elaboração do Programa de  
Prevenção de Riscos  

Ambientais  

DAS  Engenheiro(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Preservar a saúde e a 
integridade dos servidores, 

através da antecipação, 
reconhecimento, 

avaliação e consequente 
controle da ocorrência de 

riscos ambientais 
existentes ou que venham a 

existir no ambiente de 
trabalho. 

Elaborar o plano.  Cumprimento das 
ações contidas no 

PPRA durante o ano 
de vigência.  

Apenas um perito 
ambiental na instituição 
Prioridade nas atividades 

de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Suspensão das atividades 

presenciais devido o 
contexto da pandemia. 

Não  
aplicável  

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de pandemia. 
Contratação de peritos 

ambientais para a instituição. 

Elaboração do  
PCMSO – programa de 

controle médico de saúde 
ocupacional 

Elaboração do 
Programa de Controle 

Médico de Saúde 
Ocupacional 

DAS  Médico do Trabalho  Promoção e preservação da 
saúde do dos servidores da 

Unilab 

Elaborar o plano.  Cumprimento das 
ações contidas no 

PCMSO durante o ano 
de vigência 

Ausência de médico do  
trabalho na instituição.  

Não  
aplicável  

Contratação de médico do  
trabalho para a instituição.  

Elaboração de 
LTCAT - laudo técnico de 

condições 
ambientais de trabalho 

Elaboração do Laudo 
Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho 

DAS Engenheiro 
(a) e médico do 

trabalho 

Comprovar que o servidor 
esteve exposto a determinados 

riscos ambientais durante o 
período de permanência na 

instituição para fins de 
comprovação de aposentador 

ia especial (subsidiar o 
preenchimento da Seção de 

Registros Ambientais do PPP) 

Elaborar o LTCAT de 
áreas já periciadas e 
que necessitam de 

avaliação quantitativa 
de Agentes 

ocupacionais 

Quantidade de 
LTCAT elaborado 

no período 
de um ano. 

 

Apenas um perito 
ambiental na instituição 
Prioridade nas atividades 

de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho 
Suspensão das atividades 

presenciais devido o 
contexto da pandemia. 
Ausência de medições 

quantitativas de agentes 
físicos e químicos 

Não 
aplicável 

Contratação de serviço de 
medição quantitativa de 

agentes químicos. 
Aquisição de equipamentos de 

medição ambiental. 
Retomada das perícias 

ambientais após término do 
estado de pandemia e retorno 

seguro das atividades 
presenciais. 

Contratação de peritos 
ambientais para a instituição. 

Elaboração de PPP - perfil 
profissiográfico 
previdenciário 

Elaboração do Perfil 
Profissiográfico 

Previdenciário (PPP) 

DAS 
(Somente na 
definição da 
estrutura do 
documento e 

preenchimento 
da Seção de 

Registros 
Ambientais). 

Engenheiro 
(a) e médico do 

trabalho 

Documento do histórico 
laboral do servidor, 

que deve conter os dados 
administrativos da instituição 

e do servidor, registros 
ambientais, 

resultados de 
monitoração biológica e a 

identificação dos 
responsáveis pelas 

informações 

Elaborar o 
PPP de áreas já 
periciadas e que 

necessitam de 
avaliação 

quantitativa de 
agentes 

ocupacionais. 

Quantidade de PPP 
elaborados e 

solicitados para fins 
de comprovação de 

aposentadoria 
especial no período 

de um ano. 
 

Apenas um perito 
ambiental na instituição 
Prioridade nas atividades 

de enfrentamento à 
COVID-19 

relativas à segurança no 
trabalho Suspensão das 
atividades presenciais 
devido o contexto da 

pandemia. 
Ausência de medições 

quantitativas de agentes 
físicos e químicos 

Não 
aplicável 

Contratação de serviço de 
medição quantitativa de 

agentes químicos. 
Aquisição de equipamentos de 

medição ambiental. 
Retomada das perícias 

ambientais após término do 
estado de pandemia e retorno 

seguro das atividades 
presenciais. 

Contratação de peritos 
ambientais para a instituição. 

Coordenação, supervisão e 
orientação nas 

atividades de saúde, 
segurança e 

qualidade de vida no 
trabalho 

Coordenação, 
supervisão e orientação. 

DAS Gerente DAS Acompanha mento da equipe 
DAS 

Cumprir as atividades 
contempla das no 

planejamento 

Quantitativo de 
atividades previstas 
realizadas durante 

o ano. 

Estado de pandemia Comprometimento dos 
membros da equipe. 

Chegada de uma 
engenheira de segurança 

e de um médico do 
trabalho na equipe 

Cumprimento das metas 
estabelecidas 



 
 

 
 

Fiscalização do contrato de 
manutenção 

combate a incêndio 

Fiscalização do contrato de 
manutenção de combate a 

incêndio nº 21/2019. 

DAS Engenheiro 
(a) de segurança do 

trabalho 

Manter o sistema de 
prevenção e combate a 

incêndio operante. 

Cumprir o 
cronograma de 
manutenções 
preventivas 

Realizar a 
manutenção 
preventiva 

mensalmente. 

Morosidade da empresa 
contratada na realização 

das manutenções 
corretivas identificadas. 

Descumprimento do 
atendimento de prazo e 

horário combinados 

Engajamento da 
equipe de gestão e 

fiscalização do contrato. 

Celeridade na realização das 
manutenções corretivas e 
cumprimento dos prazos 

estabelecidos pela contratada. 

Realização de inspeções 
planejadas e 

elaboração de 
relatório de segurança 

Inspeções planejadas de 
Segurança em locais pré-

determinados 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 

engenheiro e médico 
do trabalho) 

Verificação das condições 
ambientais e dimensiona 

mento de medidas de controle 

Realização de 
inspeções trimestrais 

em locais com 
potencial de riscos 
ambientais em um 

ano 

Quantidade de 
inspeções realizadas 

por ano. 

Apenas um perito 
ambiental na instituição 
Prioridade nas atividades 

de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Suspensão das atividades 

presenciais devido o 
contexto da pandemia. 

Não 
aplicável 

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de pandemia. 
Contratação de peritos 

ambientais para a instituição. 

Elaboração de minuta para 
a formação da CISSP 

Elaboração 
da minuta de resolução 

para formação e  
implantação da CISSP - 

Comissão Interna de  
Saúde do Servidor Público 

DAS Gerência DAS Propor ações voltadas à 
promoção da saúde e à 

humanização do  
trabalho e proteção ao meio 

ambiente 

Finalizar a minuta e 
encaminha r para a 

Superintendência de 
Gestão de Pessoas 

para apreciação inicial 
e posterior 

submissão ao 
CONSUNI 

Não 
Aplicável 

Apenas um perito 
ambiental na instituição 
Prioridade nas atividades 

de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho 
Suspensão das atividades 

presenciais devido o 
contexto da pandemia 

Não 
aplicável 

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de pandemia. 
Contratação de peritos 

ambientais para a instituição. 

Implantação da CISSP Início da vigência da 
Comissão Interna de 

Saúde do Servidor Público. 

REITORIA Membros da CISSP Propor ações voltadas à 
promoção da saúde e à 

humanização do trabalho e 
proteção ao meio ambiente. 

Iniciar as reuniões 
ordinárias e criação 

do plano de trabalho 

Cumprimento das 
ações do plano de 

trabalho 

Dependência da 
elaboração da minuta e 
aprovação no CONSUNI 

Prioridade nas atividades 
de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Suspensão das atividades 

presenciais devido o 
contexto da pandemia 

Não 
aplicável 

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de pandemia. 
Minuta elaborada e aprovada 

pelo CONSUNI. 

Treinamento (20h) 
membros da CISSP 

Realização de 
treinamento com os 

membros da 
CISSP com carga 

horária de 
20h 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 
engenheiro 
e médico do 

trabalho) 

Capacitar todos os 
membros da 

CISSP 

Realizar o 
treinamento de 20h 

Quantidade de 
participantes no 

treinamento. 

Dependência da 
elaboração da minuta e 
aprovação no CONSUNI. 

Prioridade nas atividades 
de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Suspensão das atividades 

presenciais devido o 
contexto da pandemia. 

Não 
aplicável 

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de Pandemia. 
Minuta elaborada e aprovada 

pelo CONSUNI. 



 
 

 
 

Elaboração do plano de 
emergência (liberdade e 

auroras) 

Elaborar Plano de 
Emergência Contra 

Incêndio 

DAS Engenheiro(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Implantação dos requisitos 
mínimos de segurança contra 
incêndio com a finalidade de 

proteger a vida e o patrimônio, 
bem como reduzir as 

consequências sociais do 
sinistro e os danos ao meio 

ambiente. 

Elaborar os planos de 
emergências contra 
incêndio da Unilab 

CE para apresentação 
ao Corpo de 

Bombeiros do Estado 
do CE. 

Não 
aplicável 

Realização das obras 
estruturais e 

movimentação de pessoal 
entre Campi 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o 
estado de pandemia. 

Prioridade nas atividades 
de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Apenas um perito 

ambiental na instituição 
 

Não 
aplicável 

Finalização das obras e 
definição da movimentação de 

pessoal nos Campi. 
Retomada segura das atividades 

presenciais após término do 
estado de pandemia. 

Contratação de peritos 
ambientais para a instituição. 

 

Elaboração do plano de 
Emergência (unidade 

acadêmica dos palmares) 

Elaborar Plano de 
Emergência Contra 

Incêndio 

DAS Engenheiro(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Implantação dos requisitos 
mínimos de segurança contra 
incêndio com a finalidade de 

proteger a vida e o patrimônio, 
bem como reduzir as 
consequências sociais 

do sinistro e os danos ao meio 
ambiente. 

Elaborar os planos de 
emergências contra 
incêndio da Unilab 

CE para apresentação 
ao Corpo de 

Bombeiros do Estado 
do CE. 

Não 
aplicável 

Realização das obras 
estruturai s e 

movimentação de pessoal 
entre Campi 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o 
estado de pandemia. 

Prioridade nas atividades 
de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Apenas um perito 

ambiental na instituição 
 

Não 
aplicável 

Plano parcialmente elaborado 
(restando o dimensionamento 

da brigada de incêndio). 
Finalização das obras e 

definição da movimentação de 
pessoal nos Campi. 

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de pandemia. 
Contratação de peritos 

ambientais para a instituição. 
 

Elaboração de minuta para 
a formação da 

brigada de incêndio 

Elaborar minuta para 
apreciação da Reitoria. 

DAS Engenheiro(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Criar as Brigadas de 
Incêndio no âmbito da 

UNILAB e estabelecer os 
parâmetros para sua 

implantação na forma de 
portaria. 

Elaborar minuta, 
enviar para à SGP e, 
posteriormente, à 

reitoria para 
emissão da portaria. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Comprometimento da 
engenharia de segurança 

do trabalho 
Estudo minucioso da 

legislação sobre brigada 
de incêndio 

Meta cumprida (PORTARIA 
REITORIA Nº 199, DE 18 DE 

MAIO DE 2020 Dispõe sobre a 
regulamentação das Brigadas de 
Incêndio no âmbito da UNILAB). 
Espera-se a implementação da 

brigada de incêndio. 

Formação e treinamento 
(20h) da brigada de 

incêndio 

Formar e treinar os 
brigadistas 

DAS Técnico e 
Engenheiro 

(a) de 
Segurança do 

trabalho 
na condição de 

Assessor Técnico de 
Brigada de Incêndio 

Formar grupos capacitados, 
que atuarão em áreas 

preestabelecidas, 
desenvolvendo atividades de 

prevenção e combate aos 
princípios de incêndio, 

abandono de área e aplicação 
dos primeiros socorros, visando 

proteger a vida e o 
patrimônio, reduzir as 

consequências sociais do 
sinistro e os danos ao meio 

ambiente 

Formar e treinar 
grupos de 

brigadistas nos Campi 
da Unilab. 

Quantidade de 
reuniões ordinárias 

e extraordinárias 
 

Quantidade de 
simulados 
periódicos 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o 
estado de pandemia. 

Atualmente apenas um 
Assessor Técnico de 

Brigada de Incêndio. 
Dependência da 

elaboração do Plano de 
Emergência Contra 

Incêndio 

Não 
aplicável 

Após conclusão dos planos de 
emergências contra incêndio, 

pretende-se formar as brigadas 
para posterior treinamento 

 



 
 

 
 

Elaboração de termo de 
referência - EPI 

Termo de Referência 
substituído por Projeto 

Básico. 
Processo SEI 23282.4103 

19/2020-88 
(Dispensa de Licitação – 

EPI COVID19) 

DAS Equipe de 
engenharia de 
segurança no 

trabalho. 

Proteger o servidor dos 
possíveis riscos que 

compromete m a sua 
segurança e a sua saúde no 

trabalho, evitando ou 
atenuando a gravidade das 

possíveis lesões ou 
adoecimentos durante o 

trabalho 

Adquirir o 
quantitativo 

demandado, treinar e 
distribuir os 

equipamentos para 
os servidores de 

acordo com os riscos 
que estão expostos 

Quantitativo de EPIs 
distribuído por 

unidade demandada 

Não 
aplicável 

Engajamento da equipe 
de gestão e fiscalização do 
contrato de aquisição de 

EPIs- COVID-19 

Projeto Básico e aquisição de EPIs 
COVID-19 concluídos. 

 

Elaboração de termo de 
referência – 
aquisição de 

equipamentos de medição 
ambiental 

Elaborar termo de 
referência – aquisição de 

equipamentos de 
medição ambiental 

DAS Técnico e engenheiro 
de segurança do 

trabalho 

Elaboração de plano de 
controle de riscos ambientais 

a partir da análise dos 
resultados 

obtidos nas coletas realizadas 
por estes equipamentos. 

Avaliar 
quantitativamente os 

riscos físicos (calor, 
ruído, umidade, lux) 

existentes nos 
ambientes 

laborais da Unilab. 

Nº de avaliações 
quantitativas de 

riscos físicos 
realizados no ano. 
Nº de avaliações 
quantitativas de 

riscos 
físicos acima dos 

limites de tolerância 
realizados no ano. 

Não inclusão no Plano 
Anual de 

Contratações (PAC) 

Não 
aplicável 

Espera-se que a demanda seja 
inclusa no PAC 2021. 

Elaboração de termo de 
referência – análise 

quantitativa de agentes 
químicos 

Elaborar Termo de 
Referência – Análise 

quantitativa de agentes 
químicos 

DAS Engenheiro 
(a) de 

Segurança do 
Trabalho 

Cumprimento da 
sequência da Preparação Para 

Aquisições de Bens Ou 
Contratação De Serviços 

Comuns. 

Elaborar o Termo de 
Referência no 2º 

semestre de 2021. 

Não 
aplicável 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o 
estado de pandemia. 

Prioridade nas atividades 
de enfrentamento à 
COVID-19 relativas à 

segurança no trabalho. 
Apenas um profissional 

da segurança no trabalho 
na Unilab /CE (Eng. de 

Segurança) 

Não 
aplicável 

Continuidade dos trâmites 
processuais para a realização do 

serviço de análise quantitativa de 
agentes químicos e manutenção 
do orçamento disponível no PAC 

2021. 

Supervisão de saúde, 
segurança e 

meio ambiente em 
empresas terceirizadas 

Supervisionar e 
monitoramento das 

ações de saúde, 
segurança e meio 

ambiente das 
empresas contratadas 

DAS Técnico (a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Supervisionar o 
cumprimento das obrigações 

trabalhistas no que 
tange aos aspectos de saúde e 

segurança no trabalho das 
empresas contratadas 

que prestam serviços à Unilab 

Alinhamento de fluxo 
de processos com as 

unidades 
responsáveis pelas 

contratada s e fiscais 
dos contratos 

vigentes 

Número de empresas 
contrata das 

supervisionadas 
(auditadas) por ano. 
Quantidade de não 

conformidades 
identificadas sanadas 

por empresa 

Alinhamento com 
unidades envolvidas 

Não 
aplicável 

Reunião com a CSO e fiscais dos 
contratos vigentes para 

alinhamento de fluxo do 
processo no 2º semestre de 2020 

Assistente técnico de pericial 
ambiental da instituição 

Representar à instituição 
em perícia judicial 

ambiental por demanda 

DAS Engenheiro 
(a) e médico do 

trabalho 

Acompanhar o perito 
ambiental nomeado 

pelo juiz e o(a) reclamante nas 
dependências da Unilab. 

Elaborar quesitos para o perito 
judicial. 

Responder quesitos elaborados 
pelo juiz. 

Elaborar parecer de 
contestação de laudo pericial. 

Atendimento da 
demanda 

Quantidade de 
participações como 

Assistente Técnico 
Pericial da instituição. 

 

Apenas um perito 
ambiental na 

instituição (eng. de 
segurança). 

Dificuldade de 
Comunicação entre as 
unidades envolvidas 

 
Estado de pandemia. 

Comprometimento do 
eng. de segurança do 

trabalho. 

Contratação de peritos 
ambientais para a instituição. 

Manutenção de uma 
comunicação eficiente entre as 

unidades envolvidas. 



 
 

 
 

III SIPAT Unilab/CE Realizar à III 
SIPAT 

UNILAB/CE 

DAS Gerente DAS Promover a sensibilização 
sobre a importância 

da adoção de uma cultura 
permanente de 

segurança e prevenção 
de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. 

Realizar à 
III SIPAT 

UNILAB/CE 

Participação do 
maior número 

possível da 
comunidade no 

evento. 
Índice de satisfação 
dos participantes do 

evento como um 
todo. 

Priorização de atividades 
relacionadas ao 

enfretamento da 
pandemia. 

Não 
aplicável 

Espera-se a realização do 
evento no 2º semestre de 2020, 
senão, no 2º semestre de 2021. 

Reciclagem do curso de 
segurança em laboratórios 

Realização do Curso de 
Segurança em 
Laboratórios 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 
engenheiro 

e médico do trabalho) 

Promover a sensibilização 
sobre a importância 

da adoção de uma cultura 
permanente de segurança e 

prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao 

trabalho 

Realização do Curso 
de Segurança em 
Laboratórios com 

todos os servidores 
(TAEs e docentes) que 

laboram nos 
laboratórios da 

Unilab/CE 

Participação do 
maior número 

possível da 
comunidade no 

evento. 
Índice de satisfação 
dos participantes do 

evento como um 
todo 

Priorização de atividades 
relacionadas ao 

enfretamento da 
pandemia. 

Não 
aplicável 

Espera-se a realização do 
evento no 2º semestre de 2020, 
senão, no 2º semestre de 2021. 

Organização da atividade de 
prevenção de acidentes na 

fazenda PIROÁS 

Realização de 
Atividades de 

Prevenção de Acidentes 
na Fazenda Piroás 

DAS Técnico(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Promover a sensibilização 
sobre a importância da adoção 
de uma cultura permanente de 

segurança e prevenção 
de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. 

Treinar servidores e 
terceirizados 

Quantidade de 
participantes nas 

atividades. 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o 
estado de pandemia. 

Não 
aplicável 

Retomada segura das atividades 
presenciais após término do 

estado de pandemia. 
 
 

    
 
 

SERVIÇO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (SSQV) - 2020  

Processo / ação  
Descrição 

resumida do  
processo / ação  

Unidade 
responsável  

Agente 
Responsável  

Objetivo relacionado  
(resumido em  

Palavras-chave)  
Metas  Indicador  Principais 

dificuldades  
Principais fatores 

de sucesso  
Expectativas para os 
próximos períodos  

Registro de atestados de 
curta duração 

Registrar atestados de 
curta duração 

SSQV Técnica de 
enfermagem 

Efetuar o cadastro do atestado 
em até dois dias após o 

recebimento 

Efetuar o cadastro do 
atestado em até 
dois dias após o 

recebimento. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não aplicável 

Agendamento de perícias e 
juntas oficiais em saúde 

Agendar 
perícias e juntas 
oficiais em saúde 

SSQV Técnica e enfermeira 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. 

Retorno dos 
agendamentos e 
atendimento às 

solicitações 
pendentes. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Retorno de agendamentos no 2º 
semestre de 2020. 



 
 

 
 

Perícia em trânsito Realizar a 
perícia em trânsito. 

SSQV Técnica e enfermeira A atividade é realizada por 
Demanda. 

Havendo necessidade a 
solicitação ficará no 

aguardo do retorno das 
atividades periciais que se 
encontram suspensas em 

razão do cenário de pandemia. 

Atendimento das 
demandas após 

implementação dos 
meios para retomada 

das atividades 
perícias. 

Agendamento 
dentro do prazo de 

45 dias após a 
solicitação da perícia 

em trânsito. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não aplicável 

Organização de perícias de 
candidatos 

autodeclarados 
PCDs do Concurso da 

Unilab 2019 

Organizar perícias de 
Candidatos autodeclara 
dos PCDs do Concurso da 

Unilab 2019 

SSQV Enfermeira Concluir perícias de 
candidatos autodeclara dos 
PCDs do Concurso da Unilab 

2019. 

Conclusão das perícias Não 
aplicável 

Perícias realizadas, mas 
houve atraso no processo 

em razão da suspensão por 
parte da FCPC em 

organizar as avaliações 
periciais no contexto de 

pandemia. 

Não 
aplicável 

Conclusão da meta no primeiro 
semestre de 2020. 

Elaboração de 
Projeto da academia 

Elaborar Projeto da 
academia através de 
diálogos entre SGP e 
PROPAE para o uso 

compartilha do. 
 

SSQV Técnica e enfermeira Finalização do projeto 
visando o uso da academia 
pelos servidores da Unilab. 

Finalização do projeto 
 

Não 
aplicável 

Suspensão em razão do 
contexto de pandemia. 

Não 
aplicável 

Retorno das atividades para 
retomada do diálogo 

Organização de 
Perícias admissionais do 

concurso Unilab 2019 

Organizar 
Perícias admissionais do 

concurso Unilab 2019 

SSQV Técnica e enfermeira Realização das perícias 
admissionais após solicitação 

da SCAP/ Articulação com a 
COASE e o IFCE para 

organização do agendamento 
das perícias. 

Realização das 
Perícias admissionais 
dentro do prazo de 15 
dias após solicitação 

da SCAP. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Realização em outubro de 2020 

Integração de novos 
servidores 

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 

DAS Gerência DAS Integrar novos servidores. Conclusão do projeto 
de Integração. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Concluir até o segundo 
semestre de 2020 

Elaboração do TR para 
exames periódicos 

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. 

DAS Gerência DAS / 
Médico do 
Trabalho 

Concluir TR Elaboração do TR. Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Previsão no segundo 
semestre de 

2020 



 
 

 
 

Divulgação Fluxo de 
acidentes com animais 

peçonhentos 

Divulgar Fluxo de 
acidentes com animais 

peçonhentos 

SSQV Enfermeira Elaboração e divulgação 
fluxas. 

Retomada da ação. Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Retomada no primeiro 
bimestre de 2021 

Validação do Fluxo de 
acidentes com 

perfurocortantes 

Validar fluxo de acidentes 
com perfurocortantes 

SSQV Enfermeira Validar fluxo de acidentes com 
perfurocortantes. 

Retomada da 
demanda. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Retomada no 
Primeiro semestre de 

2021 

Ação em saúde na fazenda Ação em saúde na fazenda DAS/SSQV Gerência DAS / 
Chefia SSQV 

Realizar ação de saúde na 
fazenda 

Concretização da Ação Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Realização no 1º Semestre de 
2021 

Informativos e campanhas 
de 

saúde (Ações de 
promoção de saúde) 

Elaborar Informativos e 
campanhas de saúde 

(Ações de promoção de 
saúde) 

SSQV Chefia SSQV Realizar Informativos e 
campanhas de saúde 

(Ações de promoção de 
saúde). 

Cumprir com o 
calendário mensal de 

informes. 
Ampliar o alcance na 

comunidade 
acadêmica. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não aplicável 

Papo Virtual Atividade realizada de 
forma quinzenal. 

Momento de integração 
motivado pela troca de 
experiências e visões de 

mundo. 

SSQV Psicóloga do 
trabalho 

Momento de integração 
motivado pela troca de 
experiências e visões de 

mundo 

Preenchimento do 
número de vagas 
disponibilizadas 

Não 
aplicável 

Necessidade de ampliar o 
número de participantes 

Não 
aplicável 

Não aplicável 

Plantão psicológico Espaço para acolhimento e 
escuta qualificada e aberta à 

diversidade. 

SSQV Psicóloga do 
trabalho 

Espaço para acolhimento e 
escuta qualificada e aberta à 

diversidade. 

Retomada dos 
atendimentos. 

Não 
aplicável 

Necessidade de 
Alinhamento quanto ao 
formato / Ausência de 

espaço para escuta 
qualificada e aberta à 

diversidade. 

Não 
aplicável 

Previsão de retomada: 
setembro/2020 

Tela Debate e Tela Crítica 
Saúde e Trabalho em 
Tempos de Pandemia 

Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 

Janeiro branco – Arte 
terapia 

Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 

Planejamento e Realização 
do II Seminário Ética, 

Relações de Trabalho e 
Saúde Mental 

Planejar e realizar o II 
Seminário Ética, Relações de 
Trabalho e Saúde Mental. 

SSQV Chefia SSQV Planejar e realizar o II 
Seminário Ética, Relações de 

Trabalho e Saúde 
Mental. 

Concluir o 
planejamento e 
executar a ação. 

Não 
aplicável 

Necessidade de 
abordagens 

relacionadas ao tema. 

Não 
aplicável 

Previsão de conclusão da meta no 
1º semestre de 2020. 

Atividades de Rodas de 
Conversa/ Dinâmicas de 

grupo (1 por mês nos 
setores/convite/ enquete 

com manifestação de 
interesse) 

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). 

SSQV Chefia SSQV Realizar Atividades de Rodas 
de Conversa/Dinâmicas de 

grupo (1 por mês nos setores/ 
convite/ enquete com 

manifestação de interesse). 

Alcançar toda a 
Comunidade no 

desenvolvi mento de 
espaços construtivos 

de diálogos. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Previsão de conclusão da meta 
no 1º semestre de 

2021 



 
 

 
 

Acompanhamento do TR 
para compra  

de materiais do espaço de 
convivência  

Acompanhar e elaborar  
TR para compra de  

materiais do espaço de 
convivência.  

SSQV  Terapeuta 
Ocupacional  

Acompanhar e elaborar  
TR para compra de  

materiais do espaço de 
convivência.  

Concluir o TR para 
compra de materiais 

do espaço de 
convivência/ 

Finalização do Espaço 
para uso pela 
comunidade. 

Não  
aplicável  

Dificuldade de definição 
de um espaço para  
ambientação aos  

servidores da Unilab.  

  Previsão de  
Conclusão da meta no 1º  

semestre de 2021.  

Ginástica laboral  Realização de ginástica 
laboral.  

SSQV  Terapeuta 
Ocupacional  

Melhoria nas  
condições de  

tensão e estresse.  

Melhoria nas 
condições de 

tensão e estresse. 

Não  
aplicável  

Não  
aplicável  

Não  
aplicável  

Conclusão da meta no 1º  
semestre de 2021.  

Alongamento coletivo  Realizar  
alongamento coletivo.  

SSQV  Terapeuta 
Ocupacional  

Maior integração entre  
Equipes.  

Maior integração 
entre 

Equipes. 

Não  
aplicável  

Necessidade de  
proporciona r uma maior  
integração entre equipes.  

Não  
aplicável  

Retorno das atividades 
presenciais.  

Análise ergonômica  Realizar Análise 
ergonômica por demanda 

através de informações 
acerca de dores 

relacionadas à condição 
postural 

SSQV  Terapeuta 
Ocupacional  

Orientação quanto a  
postura a ser adotada.  

Melhora na  
utilização dos meios 

de trabalho 

Não  
aplicável  

Não  
aplicável  

Não  
aplicável  

Não aplicável  

Curso Alternativo – 
Massoterapia 

Realizar curso de 
Massoterapia 

SSQV Terapeuta 
Ocupacional 

Proporciona r um 
momento de relaxamento e 

cuidado às equipes. 

Realizar o curso. Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Retorno das atividades 
presenciais. 

GEPESM – 
Alongamento e Yoga 

Realizar 
Alongamento e Yoga. 

SSQV Terapeuta 
Ocupacional 

Não informado. Alcançar toda a 
comunidade. 

Não 
aplicável 

O planejamento definia a 
realização mensal da 

atividade, mas sua 
execução foi inviabilizada 

em razão do período de 
pandemia. 

Não 
aplicável 

Retorno as atividades 
presenciais. 

Biodança Realizar a Biodança. SSQV Terapeuta 
Ocupacional 

Proporciona r um 
momento de 

relaxamento aos 
servidores e colaboradores. 

Alcançar toda a 
comunidade 

Não 
aplicável 

Atividade com 
execução 

inviabilizada em razão do 
período de Pandemia. 

Não 
aplicável 

Não informado. 

Projetos Livros Livres Realizar o projeto Livros 
Livres 

SSQV Terapeuta 
Ocupacional 

Não informado. Alcançar toda a 
comunidade. 

Não 
aplicável 

Atividade com 
execução 

inviabilizada em razão do 
período de pandemia 
Agente responsável. 

Não 
aplicável 

Conclusão da meta no 1º 
semestre de 2020. 

Grupo de Bordado 
Livre 

Realizar grupo de bordado 
livre. 

SSQV Terapeuta 
Ocupacional 

 
Técnica de segurança 

Proporcionar 
aprendizado e 

prática na arte do bordado. 

Proporcionar 
aprendizado e 

prática na arte do 
bordado. 

Não 
aplicável 

A atividade foi planejada 
para realização 

quinzenal e está com 
execução inviabilizada em 

razão do período de 
pandemia. 

Não 
aplicável 

Retorno das atividades 
presenciais. 

Ações de promoção a QVT  Realizar ações de  
promoção a QVT.  

SSQV  Terapeuta 
Ocupacional  

Visam proporcionar 
informação e cuidado.  

Visam proporcionar  
informação e cuidado 

Não  
aplicável  

baixa adesão do 
público-alvo.  

Não  
aplicável  

Não informado  

  



 
 

 
 

    
  

 
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR (DAS) – 2021 

Processo / ação 

Descrição resumida 
do  

processo / ação  

Unidade 
responsável  

Agente 
Responsável  

Objetivo 
relacionado  

(resumido em  
Palavras-chave)  

Metas  Indicador  Principais 
dificuldades  

Principais fatores 
de sucesso  

Expectativas para os 
próximos períodos  

Coordenação, supervisão e 
orientação nas atividades 

de saúde, segurança e 
qualidade de vida no 

trabalho 

Coordenação, supervisão e 
orientação. 

DAS Gerente DAS Acompanha mento da 
equipe DAS 

Cumprir as atividades 
contempla das no 

planejamento 

Quantitativo de 
atividades 
previstas 

realizadas durante 
o ano. 

Estado de pandemia Comprometimento dos 
membros da equipe. 

Chegada de uma 
engenheira de 

segurança e de um 
médico do trabalho na 

equipe. 

Cumprimento das metas 
Estabelecidas 

Laudo de Avaliação 
Ambiental para 

verificação de condições 
de trabalho 

Elaboração de laudo das 
condições 

ambientais por demanda. 

DAS 
 

Engenheiro e técnico 
de segurança do 

trabalho 

Identificação de perigos e 
dimensiona mento de 

controle de riscos 
ocupacionais 

Atendimento da 
demanda 

Quantitativo de 
laudos elaborados 

por ano. 

Necessidade alinhamento do 
fluxo. 

Estado de pandemia. 

Comprometimento dos 
membros da equipe. 

Chegada de uma 
engenheira de 

segurança na equipe. 

Estabelecimento de fluxo do 
processo e produção de base de 

conhecimento no SEI. 

Laudo de Avaliação 
Ambiental ou 

Individual para adicional 
ocupacional 

Elaboração de 
Laudo de Avaliação 

Ambiental para adicional 
ocupacional por demanda 

DAS Engenheiro(a) e 
médico do trabalho 

Avaliação ambiental para o 
reconhecimento ou não de 
condições de insalubridade 

periculosidade. 

Atendimento da 
demanda 

Laudos ambientais 
e individuais 

elaborados por 
ano 

 

Não realização da perícia 
Ambiental devido o estado 

de pandemia (atividades 
Presenciais suspensas) 

Comprometimento dos 
membros da equipe. 

Chegada de uma 
engenheira de 

segurança e um médico 
do trabalho na equipe. 

Previsão de retomada da 
realização das perícias 

ambientais a partir de setembro 
do corrente ano respeitando 

conclusão do esquema 
vacinal dos peritos e 

indicadores 
epidemiológicos em níveis 

seguros e aceitáveis. 

Participação como 
Assistente 

Técnico Pericial da 
instituição 

Representar à instituição em 
perícia judicial 

ambiental por demanda 

DAS Engenheiro 
(a) e médico do 

trabalho 

Acompanhar o perito 
ambiental nomeado 

pelo juiz e o(a) reclamante 
nas 

dependências da Unilab. 
Elaborar quesitos para o 

perito judicial. 
Responder quesitos 
elaborados pelo juiz 
Elaborar parecer de 

contestação de laudo 
pericial 

Atendimento da 
demanda 

Quantidade de 
participações como 
Assistente Técnico 

Pericial da 
instituição. 

 

Dificuldade de Comunicação 
entre as 
unidades 

envolvidas. 
Estado de pandemia. 

Comprometimento dos 
peritos ambientais da 

Unilab 
Chegada de uma 
engenheira de 

segurança e de um 
médico do trabalho na 

equipe. 

Manutenção de uma 
comunicação eficiente entre as 

unidades envolvidas. 



 
 

 
 

Realização de 
Inspeções 

Planejadas e elaboração 
de 

relatório de segurança 

Inspeções planejadas de 
segurança em locais pré-

determinados 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 

engenheiro e médico 
do trabalho) 

Verificação das condições 
ambientais e dimensiona 

mento de medidas de 
controle. 

Realização de 
inspeções 

trimestrais em locais 
com potencial de riscos 
ambientais em um ano. 

Quantidade de 
inspeções 

realizadas por ano. 

Não realização das 
Inspeções planejadas devido 

o estado de pandemia 
(atividades presenciais 

suspensas) 

Comprometimento dos 
membros da equipe. 
Chegada de uma 
engenheira de 
segurança e um médico 
do trabalho na equipe. 

Previsão de início das 
Inspeções planejadas 

respeitando conclusão do 
esquema vacinal da equipe de 

segurança no trabalho e 
indicadores 

epidemiológicos em níveis 
seguros e aceitáveis. 

Campanha Abril Verde I Fórum de Saúde E 
Segurança No 

Trabalho - Ano 2021 

DAS Gerente DAS Promover a sensibilização 
sobre a importância 

da adoção de uma cultura 
permanente de 

segurança e prevenção 
de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho 

Participação do maior 
número possível da 

comunidade nas 
seguintes temáticas: 

 
- Saúde e segurança nos 

serviços essenciais; 
- Burnout- esgotamento 

do trabalha dor e 
autocuidado; 

- Saúde mental em 
tempos de trabalho 

remoto; e 
- Ergonomia para um 

trabalho mais saudável 
em casa 

Quantidade de 
participantes no 

evento. 

Divulgação efetiva em todos 
os meios de 

comunicação 
institucional. 

 Engajamento da 
equipe de segurança no 

trabalho na 
organização e 

comunicação com os 
facilitadores do evento. 

Chegada de uma 
engenheira de 

segurança e um médico 
do trabalho na equipe 

Maior participação da 
Comunidade e divulgação em 

todos os meios de 
comunicação institucional 

Campanha Maio amarelo Respeito e 
Responsabilidade: Pratique 

no Trânsito. 

DAS Gerente DAS Promover a sensibilização 
sobre a importância da 
adoção de uma cultura 

permanente de 
segurança e prevenção 

de acidentes no trânsito 

Participação do maior 
número possível da 

comunidade no evento 

Quantidade de 
participantes no 

evento. 

Divulgação efetiva em todos 
os meios de 

Comunicação institucional 

Engajamento da equipe 
de segurança no 

trabalho na 
organização e 

comunicação com o 
facilitador do evento. 

Chegada de uma 
engenheira de 

segurança e um médico 
do trabalho na equipe 

• Maior participação da 
comunidade. 

• Divulgação em todos os 
meios de comunicação 

institucional 

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 

Fiscalização do contrato de 
Manutenção de combate a 

incêndio nº 21/2019 

DAS Engenheiro(a) de 
segurança do 

trabalho 

Manter o sistema de 
prevenção e combate a 

incêndio operante 

Cumprir o cronograma 
de manutenções 

preventivas 

Realizar a 
manutenção 
preventiva 

mensalmente. 

Morosidade da empresa 
contratada na realização 

das manutenções 
corretivas identificadas. 

Descumprimento do 
atendimento de prazo e 

horário combina dos 

Engajamento da 
equipe de gestão e 

fiscalização do 
contrato. 

Celeridade na realização das 
manutenções corretivas e 
cumprimento dos prazos 

estabelecidos pela contratada. 



 
 

 
 

Gestão de EPI Processo envolve os 
meios para aquisição até 

a entrega dos equipamentos 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 

engenheiro e médico 
do trabalho) 

Proteger o servidor dos 
possíveis riscos que 

compromete m a sua 
segurança e a sua saúde 
no trabalho, evitando ou 
atenuando a gravidade 
das possíveis lesões ou 

adoecimentos durante o 
trabalho. 

Adquirir o quantitativo 
demandado, treinar e 

distribuir os 
equipamentos para os 
servidores de acordo 

com os riscos que estão 
expostos. 

Quantitativo de 
EPIs 

distribuído 
por unidade 
demandada. 

Ausência de Feedback para a 
DAS da quantidade de EPIS 

utilizados 
mensalmente nas 

unidades demandantes 
pelos responsáveis das 

unidades. 

Engajamento da equipe 
de gestão e fiscalização 

do contrato de 
aquisição de EPIs. 

Engajamento da equipe 
de segurança do 

trabalho na fase de 
planejamento da 

demanda e metodologia 
de treinamento, 

entrega e controle. 

Feedback efetivo para a DAS dos 
Responsáveis das unidades 
demandantes relativo ao 

quantitativo de EPIS utilizados 
mensalmente para um melhor 

controle. 

Elaboração de minuta 
para a formação da 

CISSP 

Elaboração da minuta de 
resolução 

para formação e 
implantação da CISSP - 

Comissão Interna de 
Saúde do Servidor Público 

DAS Gerência DAS Propor ações 
voltadas à promoção 

da saúde e à humanização 
do 

trabalho e proteção ao 
meio ambiente 

Finalizar a minuta e 
encaminha r para a 

Superintendência de 
Gestão de Pessoas para 

apreciação inicial e 
posterior submissão ao 

CONSUNI 

Não Aplicável Nenhuma Engajamento da equipe 
da DAS. 

Estudo minucioso da 
legislação sobre à CISSP. 

Promoção de reuniões 
virtuais com os membros 

envolvidos da DAS 

Encaminhamento da 
minuta pela SGP para submissão 

e aprovação no CONSUNI. 

Elaboração de Termo de 
Referência – 

Análise quantitativa de 
agentes químicos 

Elaborar Termo de 
Referência – 

Análise quantitativa de 
agentes químicos 

DAS Engenheiro(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Cumprimento da 
sequência da preparação 

para 
aquisições de bens ou 

Contratação De Serviços 
Comuns. 

Elaborar o Termo de 
Referência no 2º 

semestre de 2021. 

Não aplicável Atendimento desta 
demanda foi postergado 

para o PAC 2022, 
considerando os cortes 

orçamentários quando da 
aprovação e sanção da LOA 

2021. Vide Despacho 
PROPLAN 0293115. 

Empenho do gestor e 
fiscalização do contrato 

do processo 
sob o nº 

23282.413220 /2020-38. 
 

Previsão de Orçamento 
disponível no PAC 2022 e 
retomada dos trâmites 

processuais para a 
realização do serviço de análise 

quantitativa de agentes 
químicos. 

Supervisão de 
Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente em 

Empresas Terceirizadas 

Supervisionar e 
monitoramento das ações de 

saúde, segurança e meio 
ambiente das empresas 

contratadas 

DAS Técnico (a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Supervisionar o 
cumprimento das 

obrigações trabalhistas no 
que tange aos aspectos de 

saúde e 
segurança no trabalho das 
empresas contratadas que 
prestam serviços à Unilab 

Alinhamento de fluxo 
de processos com as 

unidades responsáveis 
pelas contratadas e 
fiscais dos contratos 

vigentes 

Número de empresas 
contratadas 

supervisionadas 
(auditadas) por ano. 
Quantidade de não 

conformidades 
identificadas sanadas 

por empresa 

Alinhamento com unidades 
envolvidas 

Não aplicável Reunião com a CSO e fiscais dos 
contratos vigentes para 
alinhamento de fluxo do 

processo no 2º semestre de 2021 

Elaboração do 
Plano de 

Emergência 
(Liberdade e Auroras) 

Elaborar Plano de 
Emergência 

Contra 
Incêndio 

DAS Engenheiro(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Implantação dos requisitos 
mínimos de segurança 
contra Incêndio com a 

finalidade de proteger a 
vida e o patrimônio, bem 

como reduzir as 
consequências sociais 

do sinistro e os danos ao 
meio ambiente. 

Elaborar os planos de 
emergências contra 
incêndio da Unilab 

CE para apresentação 
ao Corpo de Bombeiros 

do Estado do CE. 

Não aplicável Realização das obras 
estruturais e 

movimentação de pessoal 
entre Campis. 

 
Suspensão das atividades 
presenciais devido o estado 

de pandemia. 

Não aplicável Previsão de retomada da 
elaboração 

dos referidos planos no 2º 
semestre de 2021. 



 
 

 
 

Formação e Treinamento 
(20h) da brigada de 

incêndio 

Formar e treinar os 
brigadistas 

DAS Técnico e Engenheiro 
(a) de Segurança do 

trabalho na 
condição de Assessor 

Técnico de 
Brigada de Incêndio 

Formar grupos 
capacitados, que atuarão em 

áreas preestabelecidas, 
desenvolvendo atividades 

de prevenção e combate aos 
princípios de incêndio, 

abandono de área e 
aplicação dos primeiros 

socorros, visando proteger a 
vida e o patrimônio, reduzir 
as consequências sociais do 
sinistro e os danos ao meio 

ambiente. 

Formar e treinar 
grupos de 

brigadistas nos Campi 
da Unilab. 

Quantidade de 
reuniões 

ordinárias e 
extraordinárias. 
Quantidade de 

simulados 
periódicos. 

Suspensão das 
Atividades presenciais 

devido o estado de 
pandemia. 

Atualmente apenas um 
Assessor Técnico de Brigada 

de Incêndio 
Dependência da elaboração 

do Plano de Emergência 
Contra Incêndio 

Não aplicável Após conclusão dos planos de 
emergências contra 

incêndio, pretende-se formar as 
brigadas para posterior 

treinamento. 

Atividades de Prevenção 
de Acidentes na 
Fazenda Piroás 

Realização de atividades de 
Prevenção de acidentes na 

Fazenda Piroás 

DAS Técnico(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Promover a sensibilização 
sobre a importância da 
adoção de uma cultura 

permanente de 
segurança e prevenção 
de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho 

Treinar servidores e 
terceirizados 

Quantidade de 
participantes nas 

atividades 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o estado 

de pandemia 

Não aplicável Retorno das atividades 
presenciais respeitando 
conclusão do esquema 
vacinal da equipe de 

segurança no trabalho e 
indicadores epidemiológicos em 

níveis seguros e aceitáveis 

Elaboração do PPRA Elaboração do Programa de 
Prevenção de Riscos 

Ambientais 

DAS Engenheiro(a) de 
Segurança do 

Trabalho 

Preservar a saúde e a 
integridade dos 

servidores, através da 
antecipação, 

reconhecimento, 
avaliação e 

consequente controle da 
ocorrência de riscos 

ambientais existentes ou 
que venham a existir no 
ambiente de trabalho. 

Elaborar o plano. Cumprimento das 
ações contidas no 

PPRA durante o ano 
de vigência. 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o 
estado de pandemia. 

 

Estudo minucioso dos 
locais indicados (Blocos C 

e D do Campus das 
Auroras). 

Empenho e dedicação dos 
responsáveis técnicos do 

programa. 
Visita técnica nos locais 

indicados. 

Previsão de elaboração 
do PPRA dos blocos A e B do 
Campus das Auroras no 2º 

semestre de 2021. 

Elaboração do PCMSO Elaboração do Programa de 
Controle Médico de Saúde 

Ocupacional 

DAS Médico do Trabalho Promoção e preservação da 
saúde do dos servidores da 

Unilab 

Elaborar o plano. Cumprimento das 
ações contidas no 
PCMSO durante o 
ano de vigência 

Dependência do PPRA para 
identificação dos riscos 

ocupacionais (químico) e 
definição dos Exames 

específicos 

Engajamento da equipe 
de segurança no 

trabalho. 
Conclusão do PPRA dos 

blocos C e D do Campus 
das Auroras 

Previsão de elaboração do 
PCMSO no 2º 

semestre de 2021 

Início do Processo de 
Licitação para 

Contratação de Serviços 
de Exames Periódicos 

Processo de Licitação para 
Contratação de Serviços de 

Exames Periódicos 

DAS Médico do Trabalho Promoção e preservação da 
saúde do dos servidores da 

Unilab. 

Iniciar a realização dos 
exames periódicos. 

 

Natureza do 
Exame. 

N.º Anual de 
Exames Realizados 

 
N.º de Resultados 

Anormais. 

Previsão orçamentária em 
para 2022. 

Não aplicável Previsão de início de processo 
licitatório no 1º semestre de 

2022. 



 
 

 
 

Elaboração de LTCAT Elaboração do Laudo 
Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho 

DAS Engenheiro(a) e 
médico do trabalho 

Comprovar que o 
servidor esteve exposto a 

determinados riscos 
ambientais durante o 

período de permanência na 
instituição para fins de 

comprovação de 
aposentadoria especial 

(subsidiar o preenchimento 
da Seção de Registros 
Ambientais do PPP). 

Elaborar o LTCAT de 
áreas já periciadas e 

que 
necessitam de 

avaliação quantitativa 
de agentes 

ocupacionais. 

Quantidade de 
LTCAT 

elaborado no 
período de um ano. 

 

Ausência de medição de 
agentes ambientais 

quantificáveis. 
Aquisição de equipamentos 

de medição ambiental 
prevista para o PAC 2022. 

Serviço de medição 
quantitativa a priori prevista 

para 2021, foi remanejada 
para o PAC 2022. 

 

Não aplicável Previsão de Orçamento 
disponível para aquisição de 

equipamento e realização 
do serviço de medição 

quantitativa de agentes 
químicos no PAC 2022. 

Elaboração de PPP Elaboração do 
Perfil 

Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) 

DAS 
(Somente na 
definição da 
estrutura do 
documento 

e 
preenchimento 

da Seção de 
Registros 

Ambientais). 

Engenheiro 
(a) e médico do 

trabalho 

Documento do histórico 
laboral do servidor, 

que deve conter os dados 
administrativos da 

instituição e do servidor, 
registros ambientais, 

resultados de 
monitoração biológica e a 

identificação dos 
responsáveis pelas 

informações 

Elaborar o 
PPP de áreas já 
periciadas e que 
necessitam de 

avaliação 
quantitativa de 

agentes ocupacionais. 

Quantidade de PPP 
elaborados e 

solicitados 
para fins de 

comprovação de 
aposentadoria 

especial no 
período de um ano. 

 

Ausência de fluxo com 
alinhamento com outras 
Unidades responsáveis do 

PPP. 
Falta de resultados das 

medições quantitativas de 
agentes ambientais (físico e 

químico) 

Não aplicável Previsão de reunião com a SGP 
e DAP para alinhamento de 

fluxo do processo. 
Previsão de dotação 

orçamentária disponível para 
aquisição de equipamentos e 

realização do serviço de 
medição quantitativa de 

agentes químicos no PAC 2022 

Implantação da CISSP Início da vigência da 
Comissão Interna de 

Saúde do Servidor Público. 

REITORIA Membros da CISSP Propor ações voltadas à 
promoção da saúde e à 

humanização do 
trabalho e proteção ao 

meio ambiente. 

Iniciar as reuniões 
ordinárias e criação 

do plano de trabalho. 

Cumprimento das 
ações do plano de 

trabalho. 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o estado 

de pandemia. 
Morosidade na realização 

de submissão da minuta da 
CISSP no CONSUNI 

Não aplicável Previsão de submissão da 
minuta da CISSP no 

CONSUNI no 
2º semestre de 2021 e 

implementação em 2022. 

Treinamento membros da 
CISSP (20h) 

Realização de treinamento 
com os membros da 

CISSP com carga horária de 
20h 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 

engenheiro e médico 
do trabalho) 

Capacitar todos os 
membros da 

CISSP 

Realizar o treinamento 
de 20h 

Quantidade de 
participantes no 

treinamento. 

Suspensão das atividades 
presenciais devido o estado 

de pandemia. 
Morosidade na realização 

de submissão da minuta da 
CISSP no CONSUNI. 

Não aplicável Previsão de submissão da 
minuta da CISSP no 

CONSUNI no 2º semestre de 
2021 e implementação em 2022. 

Elaboração de 
Termo de 

Referência - EPI 

Elaborar 
Termo de 

Referência - EPI 

DAS Engenheiro(a) de 
segurança do 

trabalho 

Cumprir etapa da 
Abertura de processo para 

Aquisições de bens ou 
contratação de serviços 
comuns na modalidade 

Pregão Eletrônico através 
de SRP (Sistema de Registro 

de Preços) 

Elaborar Termo de 
Referência – EPI para 
prosseguimento dos 
trâmites processuais. 

Não aplicável Burocracia do processo Engajamento da equipe 
de engenheiros de 

segurança no trabalho. 
Celeridade na obtenção 
De informações para a 

elaboração do termo de 
referência 

Termo de referência 
finalizado em 12/07/2021, 
aguardando que a COLOG 

adeque e identifique as 
alterações realizadas a partir do 

modelo da AGU, conforme 
Despacho PJ 0311869, contido 

no processo 
SEI 23282.004047/2021-61 



 
 

 
 

III SIPAT 
UNILAB/CE 

Realizar à III 
SIPAT 

UNILAB/CE 

DAS Gerente DAS Promover a sensibilização 
sobre a importância 

da adoção de uma cultura 
permanente de 

segurança e prevenção 
de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. 

Realizar à 
III SIPAT 

UNILAB/CE 

Participação do 
maior número 

possível da 
comunidade no 

evento. 
Índice de satisfação 
dos participantes do 

evento como um 
todo. 

Priorização de atividades 
relacionadas ao 

enfretamento da 
pandemia. 

 

Não aplicável Espera-se a realização do 
evento no 2º semestre de 

2021, senão, no 2º 
semestre de 2022. 

Reciclagem do Curso de 
Segurança em 
Laboratórios 

Realização do Curso de 
Segurança em 
Laboratórios 

DAS Equipe de segurança 
no trabalho 

(Técnico(a) de 
segurança, 
engenheiro 
e médico do 

trabalho) 

Promover a sensibilização 
sobre a 

importância 
da adoção de uma cultura 

permanente de segurança e 
prevenção 

de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho 

Realização do Curso de 
Segurança em 

Laboratórios com 
todos os servidores 

(TAEs e docentes) que 
laboram nos 

laboratórios da 
Unilab/CE 

Participação do maior 
número 

possível da 
comunidade. 

Índice de satisfação 
dos participantes do 

evento como um 
todo. 

Priorização de atividades 
relacionadas ao 

enfretamento da pandemia 

Não aplicável Espera-se a realização do 
evento no 2º semestre de 

2021, senão, no 1º 
semestre de 2022. 

          

   SERVIÇO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (SSQV) - 2021  

Processo / ação 

Descrição resumida 
do 

processo/ação 

Unidade 
responsável  

Agente 
Responsável  

Objetivo 
relacionado  

(resumido em  
Palavras-chave)  

Metas  Indicador  Principais 
dificuldades  

Principais 
fatores de 

sucesso  

Expectativas para os 
próximos períodos  

Atendimento Psicológico Atendimento 
Psicológico On-line para 

servidores e 
colaboradores da Unilab na 
abordagem de Psicoterapia 

Breve Focal. 

SSQV Psicóloga Saúde; 
Qualidade de Vida 

Ofertar atendimen 
to 

psicológico 
contínuo anual e 
não gerar lista de 

espera em relação à 
demanda. 

Quantitativo de 
inscrições, 

quantitativo de 
atendimentos e 

relação tempo de 
inscrição-contato- 

atendimento, dados 
relativos às 
categorias 

profissionais e ao 
campus de atuação 

Tempo do agente 
responsável dedicado a 

outras demandas 
institucionais. 

Divulgação contínua em 
página 

institucional e 
organização 

em planilhas do serviço 
ofertado. 

Manutenção do serviço. 

Processo Centro de 
Convivência do Servidor 

Abertura do processo que 
visa dar andamento ao 

centro de convivência do 
servidor. 

SSQV Terapeuta 
ocupacional 

Saúde; 
Qualidade de vida 

Ofertar espaço 
Para descanso e 
convivência aos 

servidores. 

NA Local com estrutura 
adequada para 

atender à demanda 
pretendida 

NA NA 

Visitas técnicas referentes 
ao acompanhamento do 
Processo do Centro de 

Convivência do Servidor 

Visitas para 
avaliação do local onde 
funcionará o centro de 

convivência do Servidor 

SSQV/DAS Terapeuta 
ocupacional 

Saúde; Qualidade de vida Avaliar possíveis locais 
que servirão de Centro 

de Convivência do 
servidor 

NA Encontrar local adequado e 
disponível 

NA Fechar acordo dos locais para 
iniciar a execução da demanda 



 
 

 
 

Atendimento terapêutico 
ocupacional  

Atendimento com  
orientação   

SSQV  Terapeuta 
ocupacional  

Saúde;  
Qualidade de vida; 

ergonomia  

Ofertar atendimento  
terapêutico 

ocupacional com foco 
na prevenção de  
adoecimentos ou  

agravos relacionados 
aos  

riscos ergonômicos 

Quantitativo de  
atendimentos 

realizados.  

Aumentar alcance  
entre os servidores.  

Melhora na  
Qualidade de vida do  

servidor atendido.  

Manutenção do serviço e 
aumento da procura pelos  

servidores lotados no Ceará e 
Bahia.  

Agendamento de perícias 
e juntas oficiais em saúde  

Agendamento de perícias 
oficiais em saúde de  
servidores da Unilab.  

SSQV  Enfermeira e Técnica 
de  

Enfermagem  

Licença  
Tratamento de Saúde  

Organizar e agendar  
perícias e juntas  

médicas na unidade  
SIASS de servidores da 

Unilab.  

Quantitativo de 
perícias realizadas.  

Disponibilidade do servidor  
periciado,  

de espaço, e de peritos.  

Diálogo interpessoal e  
empático com os 

servidores envolvidos.  

Manutenção do serviço.  

Janeiro 
Branco/janeiro das 

Emoções 

Campanha de 
Promoção da Saúde Mental 

SSQV Psicóloga e 
equipe SSQV 

Saúde 
mental; prevenção 

Realizar 
campanha no mês de 

janeiro de 2021. 

Efetividade da 
campanha para a 

promoção da saúde 
mental. 

Adesão da comunidade 
acadêmica e 

disponibilidade de 
horários dos 

profissionais colaboradores. 

Realização da campanha 
em parceria com a 

COASE 

Estabelecimento de outras 
parcerias institucionais para a 

realização do evento e 
maior adesão da comunidade 

acadêmica à campanha. 

Elaboração de 
Programa de Saúde 

Estruturação do Projeto 
Protagonismo, com ações de 

promoção da saúde e da 
qualidade de vida 

SSQV Psicóloga e 
Terapeuta 

Ocupacional 

Saúde; Qualidade de Vida Concluir elaboração do 
Projeto Protagonismo e 
Elaborar calendário de 

ações 

Conclusão do 
Projeto e 

Quantitativo de 
ações planejadas em 

calendário 
realizadas dentro do 
prazo estabelecido 

Tempo do agente 
responsável dedicado a 

outras demandas 
institucionais. 

Contribuição 
multiprofissional na 

elaboração e execução 
do projeto 

Ampliação das parcerias 
institucionais do projeto e das 

ações contemplada s em 
calendário, além de 

institucionalização como 
projeto de extensão. 

Atualização de 
documentos e fluxos de 

processos no SEI 

Adequação de documentos 
e fluxos de processos no 

SEI as atualizações 
administrativas 

SSQV Enfermeira e Técnica 
de Enfermagem 

Perícia 
Oficial em Saúde 

Realizar adequações 
nos 

documentos de 
processos SEI 

decorrentes de 
atualizações 
processuais 

Redução de 
quantitativo de 

dúvidas processuais 
por parte dos 

servidores 

Dificuldade de 
adaptação a mudanças por 
parte de alguns servidores 

Disponibilização de 
tutoriais e base de 
conhecimento aos 

servidores 

Manutenção do serviço. 

Reorganização dos 
prontuários de saúde 

Organização de novos 
prontuários de saúde 

SSQV Enfermeira e Técnica 
de Enfermagem 

Perícia 
Oficial em Saúde 

Criar os prontuários 
dos 

novos servidores. 

Quantidade de 
servidores 
ingressos. 

Aquisição de materiais de 
escritório. 

Parcerias setoriais Manutenção do serviço quando 
necessário. 

Resposta de ações 
judiciais 

Auxílio na condução de 
processos judiciais 

relacionados a perícia 
oficial em saúde 

SSQV Enfermeira e Técnica 
de Enfermagem 

Perícia 
Oficial em Saúde 

Responder 
prontamente as 

demandas judiciais 
relacionadas a perícia. 

Processos 
respondidos 

Legislação Trabalho em equipe Manutenção do serviço quando 
necessário. 

Atividades solicitadas ao 
SSQV decorrentes do 

Plano de 
Biossegurança da Unilab 

Auxílio na condução e 
desempenho de ações 

solicitadas 
decorrentes do Plano de 

Biossegurança 

SSQV Equipe SSQV Saúde; 
Prevenção de doenças 

Realizar as atividades 
por 

Ventura solicitadas 
com o 

Plano de 
Biossegurança. 

Quantitativo de 
ações solicitadas de 

enfrentamento a 
Covid-19 

Dificuldade s para 
articulação de 

campanhas e prazos curtos. 

Trabalho em equipe e 
Parcerias intersetoriais 

Manutenção do serviço quando 
necessário. 



 
 

 
 

Informações sobre Licença 
para Tratamento de Saúde 

(LTS) junto Boletim de 
Serviço 

Esclarecimento de 
Informações sobre LTS para 

servidores e consultas 
administrativas. 

SSQV Enfermeira e Técnica 
de Enfermagem 

Licença 
Tratamento de Saúde 

Responder 
prontamente as 

demandas 
relacionadas a LTS. 

Quantitativo de 
licenças para 

tratamento de saúde 
no período. 

Falta de conhecimento dos 
servidores sobre os 

processos de LTS. 

Trabalho em equipe e 
conhecimento dos 

processos 
administrativos. 

Manutenção do serviço. 

Campanha 
Carnaval Seguro 

Ação de promoção à 
Saúde durante o período 

carnavalesco. 

SSQV Equipe 
DAS/PROPA E/SECOM 

Saúde; 
Qualidade de Vida 

Realizar ação de 
promoção à saúde 

durante o carnaval. 

Divulgação para 
todos os servidores 

da 
Unilab por e-mail 

institucional. 

Prazo curto Articulação Intersetorial. Manutenção do serviço. 

Orientações sobre a 
campanha de Vacinação 

contra influenza 

Ação de promoção à 
Saúde relacionada a 

campanha de 
vacinação contra influenza. 

SSQV Enfermeira e equipe 
DAS 

Saúde; Imunização Promover orientações 
sobre a campanha. 

Divulgação para 
todos os servidores 

da 
Unilab por e-mail 

institucional. 

Ação não realizada por estar 
envolvida em outras 

demandas; no entanto, foi 
dado suporte administrativo 

e 
logístico para a campanha de 

vacinação contra a 
Covid-19. 

Trabalho em equipe e 
Parcerias intersetoriais. 

Manutenção do serviço quando 
necessário. 

Campanha 
Agosto Azul 

Campanha de promoção à 
saúde do homem em 

seus aspectos 
biopsicossociais. 

DAS Equipe DAS Saúde; masculinidade Realizar campanha no 
mês de agosto de 

2021. 

Efetividade da 
campanha para a 

promoção da saúde 
do homem. 

Adesão da comunidade 
acadêmica. 

Colaboração 
multiprofissional em 
saúde da equipe DAS. 

Estabelecimento de outras 
parcerias institucionais para a 
realização do evento e maior 

adesão da comunidade 
acadêmica à campanha 

 



 
 

 
 

Divisão de desenvolvimento de pessoal 
Processo/ação Descrição Unid. Agente Objetivo Metas Indicador Dificuldades Fatores de sucesso Expectativas 

Aprovação do PDP - 
2021 e 2022 

Realizar o LND, 
consolidar as 

informações, cadastrar, 
enviar para aprovação 
superior e acompanhar 

o envio ao SIPEC 

DDP Natália Atender à PNDP Anual - 

Comunicar os procedimentos, 
realizar a coleta de dados conforme 

os parâmetros e consolidar as 
informações 

Organização e 
Empenho da 

equipe 

Aprimorar os 
procedimentos de 
coleta, antecipar a 

comunicação e 
Melhorar a 

sistematização das 
informações 

Atualizar IS 05/2019 - 
licença para 
capacitação 

Atualizar de acordo 
com as novas 

instruções normativas 
sobre a matéria (in 

21/2021) 

DDP Natália 
Atualizar à legislação 
vigente e aprimorar o 

fluxo 

Sob 
Demanda 

- 
Intensidade das mudanças na 

legislação e número de instruções 
normativas sobre a matéria 

Organização e 
Empenho da equipe 

- 

Compor comissão dos 
seminários de gestão 

de pessoas, para 
planejamento, 

realização, 
acompanhamento e 

encerramento 

Evento da SGP SGP Natália Realizar o seminário Realizar o 
seminário - Dificuldade de conciliar com outras 

atividades Em andamento Ofertar em novembro 

Compor comissão para 
aprimoramento do site 

da SGP 

Reorganizar a página 
da SGP no site da 

Unilab 
DDP Natália 

Reorganizar a página 
da SGP no site da 

Unilab e melhorar a 
comunicação com o 

público da SGP 

Lançar a nova 
página na 

abertura do 
mês do servidor 

- Dificuldade de conciliar com outras 
atividades  

Disponibilizar em 
outubro e continuar 
em andamento com 
algumas melhorias 

Consolidar fluxo de 
pagamento de inscrição 

para participação em 
Curso de capacitação 

externa com a COLOG e 
a COFIN 

Alinhar o fluxo com as 
unidades DDP Natália - Alinhar fluxo - 

Complexidade do processo e das 
normas que recaem sobre ele a partir 

dos diferentes pontos de vista 
referentes a cada unidade 

 

Empenho e manter 
integração das partes 

alinhamento 
envolvidas 



 

 

Definir procedimentos 
Internos para realizar o 

acompanhamento do 
PDP 

Criar e implantar 
processo para 
acompanhar o 

atendimento às 
necessidades de 

desenvolvimento 
previstas no PDP do 

respectivo ano 

DDP Natália 

Estabelecer um 
processo interno que 
viabilize o registro e 

acompanhamento das 
ações de 

desenvolvimento 
realizadas previstas 

no PDP 

Implantar o 
procedimento 
Internamente 

- 

Falta de tempo e pessoal. 
Outras demandas foram 

priorizadas. 
Complexidade do processo. 

Acompanhamento via planilhas. 

- Implantar 

Desenho do fluxo dos 
processos DDP 

- DDP 
Jheck 
costa 

Atender à demanda 
da Proplan 

100% dos 
processos 
mapeados 

- 
Força de trabalho e realizar o 

mapeamento de forma adequada e 
suficientemente clara e detalhada 

 

Comprometimento do 
Jheck e atualizar 

disponibilidade da 
equipe 

Edital pós-graduação 
stricto sensu - 2021.1 

Planejar, realizar e 
acompanhar o edital de 
cadastro de servidores 
TAE para usufruir de 
afastamentos para 

PGSS em 2020 e 2021 

DDP Natália 

Cumprir a PNDP e 
viabilizar o 

afastamento de 
servidores TAE 

dentro dos novos 
parâmetros 

Divulgar 
resultado - Falta de tempo e pessoal, acúmulo 

com outras atividades 
Empenho da 

equipe 

Manter o 
procedimento e 

aprimorar ou 
atualizar o que for 

necessário 

Elaborar conteúdo 
Sobre carreira e 
Afastamento de 

Servidores docentes 
Para o curso de 

Formação docente 

- DDP Natália 

Informar sobre os 
processos e reduzir a 

quantidade de 
desconformidades na 
instrução processual 

- - - 

Não realizamos em 
virtude da 

priorização de 
outras demandas 

- 

Elaborar documento 
sobre os impactos e 
principais mudanças 

oriundos do  
decreto 9991/19 

- DDP Natália 

Divulgar de forma 
objetiva e didática os 

principais impactos da 
PNDP 

Divulgar 
material - 

Falta de tempo e pessoal.  
Outras demandas foram priorizadas. 

- - 

Elaborar e enviar 
relatório de execução 

do PDP - ano 2020 

Relatório anual a ser 
enviado ao sipec DDP Natália Cumprir a legislação 

Enviar relatório 
no sistema 

dentro do prazo 
- Coleta manual de informações em 

planilhas de Excel Empenho da equipe Aprimorar planilhas 

Elaborar material do 
módulo de acolhida – 

curso de integração dos 
servidores 

Planejar, realizar e 
elaborar material para a 
acolhida virtual/digital 
do curso de integração 

dos servidores 

DDP 
Empenho 

da 
equipe 

Ofertar o curso de 
integração de novos 

servidores (2020 e 
2021) 

Ofertar o curso 
de integração 

de novos 
servidores 

(2020 e 2021) 

- Falta de tempo e pessoal, acúmulo 
com outras atividades Empenho da equipe  



 

 

Elaborar material do 
Tópico da DDP para o 

curso de integração dos 
novos servidores 

Elaborar material 
didático sobre os 

conteúdos da DDP para 
o curso de integração 

dos servidores 

DDP Natália 

Ofertar o curso de 
integração de novos 

servidores (2020 e 
2021) 

Concluir oferta 
do curso - 

Acumular as atribuições com as 
atribuições da DDP e adquirir novas 

habilidades para produzir e 
disponibilizar o material 

Equipe empenhada, 
com capacidade de 

adaptação e 
aprendizagem, 
voltada para a 

excelência 

Realizar atualizações 
e melhorias 

periodicamente 

Elaborar material para 
reunião com docentes 
do campus dos malês 

Explicar a importância e 
o impacto positivo da in 

03/2020 sobre os 
processos docentes 

DDP Natália 

Obter adesão da 
maior quantidade de 

docentes aos 
procedimentos 
previstos na in 

Reduzir a 
menos de 5% o 
percentual de 

processos 
devolvidos para 

ajustes 

% de processos 
devolvidos Diálogo e adesão com os docentes 

Apoio da CPPD, das 
diretorias e 

coordenações e da 
SGP 

Manter o 
procedimento e 

aprimorar ou 
atualizar o que for 

necessário 

Elaborar o plano de 
Capacitação interna - 

2021 
- DDP Natália 

Consolidar e divulgar 
para os servidores o 

planejamento da 
capacitação interna 

para o exercício 

Disponibilizar 
cronograma na 

página 
- 

Orçamento anual disponível apenas 
em maio, falta de pessoal e 

dificuldades relacionadas a fluxos 
internos e carência de instrutores 
para cursos específicos, além das 

dificuldades relacionadas à execução 
da oferta no âmbito da DDP 

Empenho e 
comprometimento 

da equipe 

Consolidar o ciclo de 
planejamento, 

execução, controle e 
avaliação para 
Todos os cursos 

ofertados e consolidar 
a oferta de 

capacitação Interna 

Elaborar primeira 
Proposta de 

Planejamento - 2020 
- DDP Natália 

Elaborar 
planejamento da 
DDP integrado ao 

da SGP 

- - Falta de tempo e pessoal, acúmulo 
com outras atividades 

Empenho 
Da equipe 

- 

Estabelecer parcerias  
Com outras instituições 
para ampliar o leque de 

capacitação ofertada 
para os servidores da 

Unilab 

- DDP Natália 

Obter parcerias com 
outras instituições a 
partir da capacitação 

interna 

- - Consolidar a oferta de cursos 
internamente - Consolidar a oferta de 

cursos internos 

Inclusão e atualização 
de 100% das bases de 
conhecimento no sei 
(DDP. Sadec. SCD) 

- DDP Todos 

Aumentar a 
transparência dos 

processos e reduzir 
erros na instrução 

processual por falta 
de informações 

- - - - 
Atualizar sempre 

que necessário 

Informar necessidades 
de aquisição de material 

permanente para 
realização de ações de 

capacitação Interna 

- DDP Natália 
Disponibilidade dos 
recursos necessários 
ao trabalho na DDP 

Sob demanda - Planejar as necessidades diante de 
tantas incertezas 

Organização e 
empenho da equipe - 



 

 

Informatizar - 
Acompanhamento de 

afastamentos 

Realizar o 
acompanhamento dos 

afastamentos via sistema 
informatizado próprio 

DDP Natália 

Tornar o 
acompanhamento dos 

afastamentos 
Integrado e mais 

eficiente 

- - Falta de continuidade dos diálogos 
junto à DTI - - 

Informatizar - 
Acompanhamento 

de carreira (docente) 

Realizar o 
acompanhamento da 

Carreira e das avaliações 
de desempenho via 

sistema informatizado 
próprio 

DDP Natália 

Tornar o 
acompanhamento 

das Progressões 
Funcionais integrado 

e mais eficiente 

Informatizar o 
procedimento - Falta de continuidade dos diálogos 

junto à DTI - - 

Informatizar -  
Acompanhamento de 

carreira (TAE) 

Realizar o 
acompanhamento da 

Carreira e das avaliações 
de desempenho via 

sistema informatizado 
próprio 

DDP Natália 

Tornar o 
acompanhamento das 

Progressões 
funcionais integrado 

e mais eficiente 

Informatizar o 
Procedimento 

- Falta de continuidade dos diálogos 
junto à DTI - - 

Informatizar 
acompanhamento e 

execução de ações de 
capacitação 

Realizar o 
acompanhamento das 

ações de capacitação via 
sistema informatizado 

próprio 

DDP Natália 

Viabilizar a gestão 
adequada das 
informações e 

otimizar o 
procedimento 

Informatizar o 
procedimento - 

Constantes mudanças no 
procedimento e falta de 

continuidade dos diálogos junto à 
DTI 

- - 

Informatizar - 
Avaliação de 

desempenho TAE 

Realizar o 
Acompanhamento da 

carreira e das avaliações 
de desempenho via 

sistema informatizado 
próprio 

DDP Natália 

Viabilizar a gestão 
adequada das 
informações e 

minimizar riscos 
inerentes ao processo 

de avaliação de 
desempenho que 

ocorrem em virtude 
de sua execução não 

informatizada 

Informatizar o 
Procedimento 

- Falta de continuidade dos diálogos 
junto à DTI - - 

Informatizar LND 
Realizar o LND via 

Sistema informatizado 
Próprio 

DDP Natália 

Tornar o 
acompanhamento das 
progressões funcionais 

integrado e mais 
eficiente 

Informatizar o 
Procedimento 

- Falta de continuidade dos diálogos 
junto à DTI - - 

Informatizar o 
Procedimento para 

cadastro de instrutores 
Internos 

Realizar o cadastro de 
instrutores via sistema 
informatizado próprio 

DDP Natália 

Viabilizar a gestão 
adequada das 

informações e otimizar 
o procedimento 

Informatizar o 
procedimento - 

Constantes mudanças no 
procedimento e falta de 

continuidade dos diálogos junto à 
DTI 

- - 



 

 

Mapeamento de riscos 
processos DDP 

Identificar os riscos dos 
processos de 

competência da DDP 
DDP Natália Atender à demanda da 

Proplan 

Entregar o 
mapeamento 

de riscos 

Mapeamento de 
riscos entregue 

Falta de tempo e pessoal, acúmulo 
com outras atividades Empenho da equipe - 

Organização página 
PDP 

Organizar os itens da 
página da capacitação 

para facilitar a 
localização de 
documentos e 
comunicações 

DDP Bruno 
Estreitar a 

comunicação com os 
servidores 

disponibilizar 
nova 

organização 
 falta de tempo para selecionar, 

editar e organizar os itens da página 

Empenho da equipe 
e contribuição do 

Bruno 

Continuar 
aprimorando a página 

Organizar necessidades 
do PDP (2021 e 2022) e 

divulgar para a 
comunidade 

Elaborar documento 
para consulta e 
utilização das 
necessidades 

cadastradas no PDP 2021 
e disponibilizar para 
acesso na página da 

capacitação 

DDP Natália 

Facilitar o processo de 
consulta às 

necessidades 
cadastradas no PDP da 

Unilab para fins de 
transparência e 

instrução processual 

Disponibilizar 
documento 
simplificado 

 

Lidar com a quantidade 
de informações e 

ausência de sistema 
informatizado para tal 

Empenho da Equipe 
Continuar 

aprimorando o 
material a cada ano 

PDP Processo para coleta e 
registro do LND DDP Natália 

Proceder com os 
procedimentos 

relativos à coleta e 
envio do LND 

  complexidade do processo e falta de 
informatização Empenho da Equipe Informatizar 

Planejamento/minutas/
orientações - 

afastamentos de 
servidores docentes 

Contribuir tecnicamente 
com a construção e 
aprovação de uma 
resolução sobre a 

matéria 

DDP Natália 

Otimizar processos de 
afastamento e 
regulamentar 
internamente 

algumas questões 

  questões políticas da categoria 

Empenho da 
equipe, diálogo com 

a CPPD, apoio da 
SGP 

Resolução aprovada 
no conselho 
competente 

Planejamento/minutas/
orientações – 

afastamentos de 
servidores TAEs 

Contribuir tecnicamente 
com a construção e 
aprovação de uma 
resolução sobre a 

matéria 

DDP Natália Normatizar e 
padronizar 

Aprovar e 
Publicar a 

Norma 
 Dificuldade de pessoal e priorização 

de outras atividades   



 

 

Planejamento/minutas/
orientações - 
capacitação 

Organizar 
Procedimentos 

Administrativos para a 
participação de 

Servidores em ações 
De desenvolvimento 

DDP Natália 

Melhor cumprimento 
da PNDP e 

transparência na 
tomada de decisão 

Aprovar 
instrução 

normativa no 
âmbito da SGP 

 Complexidade da matéria 
Empenho da 

equipe. 
Apoio da SGP 

In SGP 201/2021 

Planejamento/minutas/
orientações - critérios 
para processo seletivo 
para participação de 
servidores docentes 
programas de PGSS 

- DDP Natália Atender à PNDP Sob demanda - Sensibilizar as partes interessadas 
para construção coletiva dos critérios 

Atuação da SGP ao 
Organizar e 
sistematizar 

critérios para 
atender às 

demandas docentes 

- 

Planejamento/minutas/
orientações - edital de 
processo seletivo para 

participação de 
servidores TAEs em 

programas de PGSS - 
2020.1 e 2021.1 

Elaborar edital para 
priorização dos 
servidores TAE 

aspirantes a requererem 
afastamento para cursar 
PGSS, em conformidade 

com o previsto no  
dec 9.991. 

DDP Natália Atender à PNDP 1x ao ano - - Empenho da Equipe - 

Planejamento/minutas/
orientações -

Encaminhar ofício aos 
institutos para 

informar sobre os 
docentes com estágio 

probatório pendente e 
próximos de encerrar, 

solicitando as 
providências cabíveis. 

Realizar o levantamento 
dos docentes com 

pendências em estágio 
probatório até o período 

correspondente e 
solicitar providências aos 

institutos 

DDP Natália 

Manter os processos de 
estágio probatório 
docente dentro dos 

prazos legais e evitar 
irregularidades 

100% dos 
Processos 
regulares 

>95% dos 
processos 
regulares 

Mobilizar os docentes para abertura 
dos processos e procedimentos 

dentro do prazo 

Atuação da SGP em 
conjunto com a 

CPPD e estratégia 
de comunicação por 

parte da DDP 
adequada junto aos 

institutos. 

- 

Planejamento/minutas/
orientações - in Licença 

capacitação para 
docentes por causa do 

parecer de força 
executória 

- DDP Natália 

Estabelecer 
procedimentos 

internos que orientem 
instrução processual 

de processos de licença 
para capacitação de 
servidores docentes, 
enquanto perdurar o 

parecer de força 
executória 

Publicar 
norma  

identificar parâmetros mínimos que 
organizem os processos, e viabilizem 

o cumprimento do parecer 

Empenho da 
equipe. 

Apoio da SGP 
- 



 

 

Planejamento/minutas/ 
orientações – propor 

norma para 
regulamentar a atividade 

de instrutoria de 
servidores da Unilab em 

ações de capacitação 
Interna 

Estabelecer parâmetros e 
procedimentos para 

orientar a realização do 
cadastro de instrutores e 

das atividades de 
instrutoria em ações 
internas da Unilab 

DDP Natália 

Organizar e 
padronizar os critérios 

para a tomada de 
decisão e para 

otimizar a oferta de 
capacitação interna 

Aprovar e 
publicar a 

norma 
 Dificuldade de pessoal e priorização 

de outras atividades  Minutar, aprovar e 
publicar norma 

Planejamento/minutas/
orientações - revisão da 
resolução N. 23/2014 - 

progressão e promoção 
docente 

Contribuir tecnicamente 
com a construção e 
aprovação de uma 
resolução sobre a 

Matéria 

DDP Natália 

Adequar as normas 
Internas às novas 

necessidades 
institucionais e às 

atualizações 
normativas 

  Questões políticas da categoria 

Empenho da 
equipe, 

Diálogo com a 
CPPD, 

Apoio da SGP 

Resolução aprovada 
no conselho 
competente 

Planejamento/minutas/
orientações – contribuir 

com a aprovação da 
minuta de resolução 

para avaliação de 
desempenho dos 

Servidores TAEs estáveis 

Contribuir 
Tecnicamente com a 

Construção e 
Aprovação de uma 
Resolução sobre a 

Matéria 

DDP Natália 

Estabelecer padrões e 
procedimentos 
internos para 

situações 
relacionadas à 
avaliação de 
desempenho 

Discutir minuta 
com a CPPD    

Trabalhar na 
elaboração de uma 

minuta 

Planejamento/minutas/
orientações - contribuir 

com a aprovação da 
minuta de resolução 

para avaliação de 
desempenho dos 

servidores TAEs não 
estáveis 

Contribuir tecnicamente 
com a construção e 
aprovação de uma 
resolução sobre a 

matéria 

DDP Natália 

Estabelecer padrões e 
procedimentos 
internos para 

situações 
relacionadas à 
avaliação de 
desempenho 

Discutir minuta 
com a CPPD - - - 

Trabalhar na 
elaboração de uma 

minuta 

Planejamento/minutas/
orientações – elaborar 
minuta para orientar 

Sobre a instrução 
processual dos 

processos relacionados 
à carreira docente na 

Unilab - in 3/2020 

- DDP Natália 

Reduzir quantidade de 
processos mal 

instruídos e devolvidos 
para saneamento, por 
meio da orientação e 

organização da 
instrução dos processos 

de progressão, 
promoção funcional, 

aceleração da 
promoção e estágio 

probatório para 

80% dos 
processos 

encaminhados 
para 

prosseguimento 

- Mobilização das partes interessadas 

Empenho da SGP, 
empenho da 

equipe, articulação 
com a CPPD e com 

os institutos 

Atualizar sempre que 
necessário 



 

 

Planejamento/minutas/
orientações – revisar a 
resolução n. 24/2014 – 

estágio probatório 
docente 

Contribuir tecnicamente 
com a construção e 
aprovação de uma 
resolução sobre a 

matéria 

DDP Natália 

Adequar as normas 
internas às novas 

necessidades 
institucionais e às 

atualizações 
normativas 

- - Questões políticas da categoria  Resolução aprovada no 
conselho competente 

Planejar e realizar o 
levantamento das 
necessidades de 

desenvolvimento 2021 e 
2022 

Atualizar as 
ferramentas e 

procedimentos para 
realização do LND 2021-
2022, de acordo com as 
orientações do SIPEC 

DDP Natália Atender à PNDP 

Todas as 
necessidades 

cadastradas no 
prazo 

 Complexidade do processo, força de 
trabalho 

Comprometimento e 
empenho da equipe. 
Comunicação com as 

pessoas 

Aprimorar os 
procedimentos de 

coleta, a comunicação 
com as partes 
envolvidas e o 

tratamento das 
informações. Se 

possível realizar via 
sistema próprio. 

Planejar, realizar, 
acompanhar e encerrar, 

administrativa e 
pedagogicamente, o 

curso de formação para 
heteroidentificação 2021 

Curso interno de 
capacitação DDP Natália 

Sensibilizar e 
capacitar membros da 

comissão de 
heteroidentificação e 

demais agentes 
envolvidos para os 

procedimentos 
necessários 

Realizar 
Curso  

Dificuldade de alinhamento dos 
objetivos pedagógicos com as 

expectativas dos demandantes, 
alinhamento de cronograma e 
procedimentos, comunicação e 

dificuldade de instrutores Internos 

Em andamento - 

Planejar, realizar, 
acompanhar e encerrar, 

administrativa e 
pedagogicamente, o 
curso do SIGAA 2021 

Curso interno de 
capacitação DDP Natália 

Treinar 
coordenadores de 
curso para realizar 

suas funções no SIGAA 

Realizar curso - 

Dificuldade de alinhamento dos 
objetivos pedagógicos com as 

expectativas dos demandantes e 
dificuldade de instrutores internos 

 
Ofertar um curso 

EaD 

Planejar, realizar, 
acompanhar e encerrar, 

administrativa e 
pedagogicamente, o 

curso para 
enfrentamento da 

violência de gênero 2020 

Curso interno de 
capacitação DDP Natália 

Sensibilizar e 
capacitar servidores 

para identificar e 
encaminhar situações 

de violência de 
gênero na Unilab 

Realizar curso - 

Dificuldade de alinhamento dos 
objetivos pedagógicos com as 

expectativas dos demandantes, 
alinhamento de cronograma e 
procedimentos, comunicação e 

dificuldade de instrutores internos 

 - 



 

 

Planejar, realizar, 
acompanhar e encerrar, 

administrativa e 
pedagogicamente, os 

seminários de 
integração 2021 

Ação de 
desenvolvimento 

interna 
DDP Natália 

Promover a 
compreensão e a visão 

sistêmica sobre os 
principais aspectos da 
missão da Unilab aos 

servidores 

Realizar evento   

Empenho da 
equipe. 

Apoio da SGP e da 
Reitoria. 

Adesão de 
Servidores 

Ofertar anual 

Relatório execução 
DDP - 2019 e 2020 

- DDP Natália 
Atender aos órgãos 

externos Enviar no prazo - 
Falta de informatização e 

Integração de 
Informações 

Empenho da equipe - 

Relatórios gerenciais 
Periódicos de 

Prestação de contas 
A órgãos externos - 

PAC 2019 

Informações prestadas 
pela DDP, requeridas 

pela SGP ou pela 
Proplan para elaboração 

do relatório de gestão 
referente ao exercício 

financeiro do ano 
anterior, conforme os 
modelos requeridos 

pelo TCU 

DDP Natália 
Atender aos órgãos de 

controle externo 
Sob 

Demanda 
- 

Levantar dados em diversas planilhas 
e de forma manual, em virtude da 

carência de sistemas, sob o risco de 
fornecer informações imprecisas. 

Empenho da equipe - 

Relatórios gerenciais 
periódicos de prestação 

de contas a órgãos 
externos - RG 2019 e 

2020 

 DDP Natália 
Atender aos órgãos de 

controle externo Enviar no prazo - Falta de informatização e integração 
de informações Empenho da equipe - 

Revisão do PDP 

Planejar fluxo, elaborar 
e cadastrar base de 

conhecimento no sei 
para revisão do PDP e 

gerenciar o cronograma 
da PNDP 

DDP Natália Atender à PNDP 

Estruturar o 
processo e 

disponibiliza r 
base de 

conhecimento 

- A complexidade do processo Empenho da equipe Aprimorar os 
procedimentos 

Revisão do 
planejamento 2020-2021  DDP Natália - 

Elaborar e 
entregar 

documento 
- A complexidade do processo - - 

Roda de conversa - 
Progressão docente 

Realizar roda de 
conversa para explanar 
aspectos da progressão 
e da promoção docente 

a este público 

DDP Natália 

Comunicar ao público 
docente a 

importância de 
cumprir o tramite dos 

processos e 
compartilhar os êxitos 

das medidas 
implementadas pela 

SGP 

Sob 
Demanda  Questões políticas e priorização de 

outras demandas 

Questões políticas e 
Priorização de 

outras demandas 
- 



 

 

Verificar servidores 
docentes com estágio 
probatório docente e 

solicitar providencias às 
respectivas partes 

interessadas 

Realizar o levantamento 
dos docentes com 

pendências em estágio 
probatório até o 

período correspondente 
e solicitar providências 

aos institutos 

DDP Natália 

Manter os processos 
de estágio probatório 

docente dentro dos 
prazos legais e evitar 

irregularidades 

100% dos 
Processos 
regulares 

4 meses antes do 
prazo previsto 

para homologação 
do estágio 
probatório 

Mobilizar os docentes para abertura 
dos processos e procedimentos 

adequadamente e dentro do prazo 

Organização e 
empenho da equipe, 

apoio da SGP, 
colaboração da 

CPPD e das 
secretarias de 

Instituto 

Manter o mais 
próximo possível de 

zero a quantidade de 
processos fora do 

prazo. 

 



 

 

Serviço de Acompanhamento e Desempenho de Carreira 

Processo/ação Descrição Unid. Agente Objetivo Metas Indicador Dificuldades Fatores de sucesso Expectativas 

Aceleração da 
Promoção-docente 

Aceleração da 
promoção funcional 

em virtude de 
aprovação em estágio 

Probatório 

Sadec Cléo 

Proceder com a 
aceleração da 
promoção de 

servidores docentes 
que tenham sido 

aprovados em 
estágio probatório 

- - Tramitação dos processos dentro dos 
prazos regulares 

Empenho e 
acompanhamento 

contínuo da equipe. 
Apoio das 

coordenações, 
diretorias, CPPD e 

SGP. In SGP 

- 

Acompanhar 
mensalmente o período 

de avaliação de 
desempenho dos 

servidores TAE estáveis 

Checar os registros em 
planilhas eletrônicas e 

identificar os 
servidores cujo ciclo de 

avaliação de 
desempenho (18 

Meses) está sendo 
concluído para 

encaminhar e, quando 
for o caso, proceder 

com a progressão por 
Mérito. 

Sadec Cléo 

Realizar a 
Avaliação de 

Desempenho dos 
Servidores TAE e, se 

couber, proceder 
com a progressão 

por mérito. 

Avaliar 100% 
dos servidores 

dentro do 
respectivo 

período 

 

Controle manual, sem sistema 
informatizado com cruzamento de 

informações; falta de Integração com 
outras unidades que informam sobre 
a movimentação, ingresso e saída de 

Servidores 

Acompanhamento, 
Comprometimento 

e dedicação da 
equipe (cléo) 

Informatizar o 
Acompanhamento, o 

controle e os 
procedimentos 

relativos à avaliação 
de desempenho TAE. 

Acompanhar 
mensalmente o período 

de avaliação de 
desempenho dos 

servidores TAE não 
estáveis 

Checar os registros em 
planilhas eletrônicas e 

identificar os servidores 
cujo ciclo de avaliação 

de desempenho (18 
meses) está sendo 

concluído para 
encaminhar e, quando 

for o caso, realizar a 
homologação do 

estágio probatório e, 
ou, proceder com a 

progressão por mérito. 

Sadec Cléo 

Realizar a avaliação 
de desempenho dos 

servidores TAE 
durante o estágio 

probatório 

Avaliar 100% 
dos servidores 

dentro do 
respectivo 

período 

- 

Controle manual, sem sistema 
informatizado com cruzamento de 

informações; falta de integração com 
outras unidades que informam sobre 
a movimentação, ingresso e saída de 

servidores. 

Acompanhamento, 
comprometimento 

e dedicação da 
equipe (cléo) 

Informatizar o 
acompanhamento, o 

controle e os 
procedimentos 

relativos à avaliação 
de desempenho TAE 



 

 

Acompanhar 
mensalmente os 

servidores docentes não 
estáveis com 

encerramento do período 
de estágio probatório 
próximo e informar às 

principais partes 
interessadas. 

- Sadec Cléo 

Acompanhar junto 
aos institutos o 
interstício de 
avaliação de 

desempenho para 
homologação de 

estágio probatório 

100% dos 
processos 

dentro dos 
prazos legais 

Qtde de processos 
concluídos 

Sem sistema de acompanhamento. 
Necessidade de atualização manual e 

utilização de planilhas. 

Empenho da equipe 
e apoio e adesão 
das coordenações 

de curso e 
diretorias dos 

institutos 

- 

Avaliação de 
desempenho de 

servidor 
efetivo/progressão por 

mérito-TAE 

Processo de 
progressão por mérito 

em virtude de 
aprovação em 

processo de avaliação 
por desempenho 

Sadec Cléo 

Proceder com a 
progressão por 

mérito de 
servidores TAE 
aprovados em 
avaliação de 
desempenho 

- - Falta de integração e 
Informatização 

Empenho e 
Acompanhamento 

Contínuo da equipe 

Normatizar e 
Informatizar 

Avaliação de 
desempenho de 

servidor em estágio 
probatório (docente) 

Processo de avaliação 
de desempenho de 

servidores docentes 
para fins de 

aprovação em estágio 
probatório 

Sadec Cléo 

Proceder com a 
avaliação de 

desempenho de 
servidores docentes 

em estágio 
probatório 

- - Tramitação dos processos dentro dos 
prazos regulares 

Empenho e 
acompanhamento 

contínuo da equipe. 
Apoio das 

coordenações, 
diretorias, CPPD e 

SGP. IN SGP 

Atualizar resolução 
E informatizar 

Avaliação de 
desempenho/estágio 

Probatório-TAE 

Processo de avaliação 
de desempenho de 
servidores TAE não 

estáveis 

Sadec Cléo 

Proceder com a 
avaliação de 

desempenho de 
servidores TAE em 
estágio probatório 

- - Falta de integração e informatização 
Empenho e 

acompanhamento 
contínuo da equipe 

Normatizar e 
Informatizar 

Avaliação de 
desempenho/servidor 

efetivo TAE 

Processo de avaliação 
de desempenho de 

servidores TAE 
estáveis 

Sadec Cléo 

Proceder com a 
avaliação de 

desempenho de 
servidores TAE 

estáveis 

- - Falta de integração e informatização 
Empenho e 

acompanhamento 
contínuo da equipe 

Normatizar e 
Informatizar 

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. 

- Sadec Cléo 

Acompanhar junto 
aos institutos o 
interstício de 
avaliação de 

desempenho para 
progressão e 

promoção funcional 
de servidores 

docentes estáveis 

Alcançar mais 
de 90% de 

progressões e 
promoções 
docentes 

dentro do prazo 

Qtde de processos 
concluídos 

Sem sistema de acompanhamento. 
Necessidade de atualização manual e 

utilização de planilhas. 

Empenho da equipe 
e apoio e adesão 
das coordenações 

de curso e 
diretorias dos 

institutos 

- 



 

 

Progressão 
Funcional docente 

Progressão ou 
Promoção funcional 

Em virtude de 
Aprovação em 
Avaliação de 
Desempenho 

Sadec Cléo 

Proceder com a 
progressão/ 

promoção funcional 
por mérito de 

servidores docentes 
aprovados em 
avaliação de 
desempenho 

- - Tramitação dos processos dentro dos 
prazos regulares 

Empenho e 
acompanhamento 

Contínuo da equipe. 
Apoio das 

coordenações, 
diretorias, CPPD e 

SGP. In SGP. 

Atualizar resolução e 
informatizar 

Progressão por 
capacitação-TAE 

Processo para 
concessão de 

progressão funcional 
para servidores TAE 

em virtude de 
realização de cursos 

de capacitação 

Sadec Alene 

Proceder com a 
progressão por 

capacitação, 
comprovados os 

Requisitos 

- - -  
Empenho e 

acompanhamento 
contínuo da equipe 

Ret. por titulação 
docente 

Concessão de 
retribuição por 

titulação conforme 
título apresentado no 
processo (servidores 

docentes) 

Sadec Cléo 

Proceder com a 
retribuição por 

titulação conforme 
título apresentado 

no processo 
(servidores docentes) 

   Empenho da equipe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Seção de capacitação e desenvolvimento 
Processo/ação Descrição Unid. Agente Objetivo Metas Indicador Dificuldades Fatores de sucesso Expectativas 

Acompanhar, atualizar 
e aprimorar 

diariamente os 
afastamentos 

tramitados na DDP 

Acompanhar e monitorar 
os processos de 

afastamentos para 
participar de ações de 
desenvolvimento até o 

final de sua vigência 

SCD Alene Cumprir a legislação 

Processos em 
desconformidade e 
com comprovações 

de conclusão 
apresentadas 

dentro dos prazos 
legais 

- 
Sem sistema de acompanhamento. 

Necessidade de atualização manual e 
utilização de planilhas 

Empenho da 
equipe - 

Afastamento para pós-
graduação Stricto 

Sensu e pós-doutorado 

Requerimento de 
afastamento para cursar 
PGSS ou pós-doutorado 

SCD Alene 

Proceder com a 
análise técnica sobre 

a regularidade de 
afastamento para 

cursar PGSS ou pós-
doutorado 

- - 

Parecer de força executória para 
docentes. Diversidade de situações, 
complexidade das normas, falta de 
sistema informatizado e integrado 

para acompanhamento. 
Muitas normas e atualizações 

constantes. 

Empenho da equipe Normatizar 

Afastamento do país Requerimento para 
afastamento do país 

SCD Alene 

Proceder com a 
análise técnica sobre 

a regularidade das 
solicitações de 

afastamento do país 
para participação 

em ações de 
desenvolvimento 

- - 
Processos fora do prazo para 

demandas para o dia seguinte ou 
quase isso 

Empenho da equipe 
e sentido de 

urgência 
Normatizar 

Afastamento do país Requerimento para 
afastamento do país 

SCD Alene 

Proceder com a 
análise técnica sobre 

a regularidade das 
solicitações de 

afastamento do país 
para participação 

em ações de 
desenvolvimento 

- - Itens de Cadastro. - - 

Atualizar informações 
de afastamentos para 
inclusão na página do 

PDP (mensal) 

Atualizar planilhas e 
elaborar relatórios 

mensais para divulgar na 
página da capacitação, e 

SCD 
Alene e 
Bruno Atender à PNDP 1x ao mês  

Controle manual, sem sistema 
informatizado com cruzamento de 

informações 

Comprometimento 
e dedicação da 

equipe 

Manter a 
disponibilização dos 

relatórios, informatizar 
o acompanhamento e 



 

 

atender ao disposto no 
decreto 9.991. 

controle dos 
afastamentos. 

Atualizar informações 
sobre a oferta interna 

do PDP para inclusão na 
página do PDP 

Disponibilizar 
cronograma e oferta de 

cursos internos 
SCD Cíntia 

Melhorar a 
visibilidade das 

ações internas de 
capacitação 

Semestral - 

Consolidar o plano de oferta de 
capacitação interna e estabelecer um 

Cronograma para divulgação, em 
virtude de outras demandas com 

maior prioridade 

Ainda não 
conseguimos 
implementar 

Conseguir planejar a 
oferta do próximo ano 
para disponibilizar na 

página 

Capacitação - on-line em 
planejamento e 

desenvolvimento 
institucional (2020) 

Planejar, acompanhar, 
realizar, avaliar e 

encerrar, administrativa 
e pedagogicamente, a 

referida ação de 
desenvolvimento 

SCD Cíntia 
Capacitar o grupo 

de trabalho que irá 
trabalhar com o PDI 

Capacitar todos os 
Integrantes do 

grupo de trabalho 
que irá trabalhar 
na elaboração do 

PDI 

- Assiduidade dos membros 
designados 

Instrutor e 
metodologia do 

curso 
- 

Capacitação em 
Gestão de mídias 

digitais (2020) 

Planejar, acompanhar, 
realizar, avaliar e 

encerrar, administrativa 
e pedagogicamente, a 

referida ação de 
desenvolvimento 

SCD Cíntia 

Capacitar os 
servidores que 

lidam com mídias 
sociais digitais para 
uma comunicação 

institucional 
eficiente 

25 - - Didática do instrutor - 

Capacitação em 
instrução processual e 
gestão documental por 

meio do sei 

Planejar, acompanhar, 
realizar, avaliar e 

encerrar, administrativa 
e pedagogicamente, a 

referida ação de 
desenvolvimento 

SCD Cíntia 

Capacitar professores 
e demais agentes 

públicos que atuam 
nas secretarias dos 
cursos e institutos 

para utilizar 
adequadamente o SEI 

25 - Assiduidade dos participantes 

Empenho da equipe, 
assunto do curso, 

didática das 
instrutoras 

Ofertar sempre que 
Possível 

Curso de capacitação 
externa 

Requerimento para 
pagamento de inscrição 

para curso de 
capacitação externa 

SCD Cíntia 

Proceder com a 
análise técnica 

sobre a 
regularidade das 

solicitações de 
horário especial 

para servidor 
estudante 

  Complexidade do processo junto à 
COLOG 

Empenho da equipe 
e articulação com a 

COLOG 
- 



 

 

Curso de capacitação 
interno 

Oferta interna de curso 
de capacitação 

SCD Cíntia 

Proceder com os 
Procedimentos 

(administrativos e 
pedagógicos) 

relativos à oferta 
interna de curso de 

capacitação 

  

Complexidade dos procedimentos. 
Comunicação e adesão junto aos 

demandantes sobre os 
procedimentos inerentes à 
capacitação profissional. 

Empenho da equipe, 
apoio do bruno 

Aprimorar fluxos e 
normatizar 

Elaborar material do 
Módulo 1 - tutoria - 

curso de integração dos 
servidores 

Planejar e elaborar 
artefatos para 

integrarem as atividades 
de tutoria do módulo 1 
do curso de integração 

SCD Cíntia 

Ofertar o curso de 
integração de novos 

servidores (2020 e 
2021) 

Ofertar o curso de 
integração de 

novos servidores 
(2020 e 2021) 

- Falta de tempo e pessoal, acúmulo 
com outras atividades Empenho da equipe - 

Execução - edital 
Afastamento para Pós-

graduação Stricto sensu 
TAE (2020/2021) 

Elaborar, publicar, 
acompanhar, analisar e 
divulgar resultado do 

edital para priorização 
de servidores TAE que 
poderão usufruir de 

afastamento para pós-
graduação stricto sensu 

SCD Cíntia Atender à PNDP Anual -- Realizar a análise da documentação Organização e 
Empenho da equipe - 

Formatar Material SGP-
Curso de Integração 

dos Servidores 
- SCD Natália 

Ofertar o curso de 
integração de novos 

servidores (2020 e 
2021) 

Ofertar o curso de 
integração de 

novos servidores 
(2020 e 2021) 

- Falta de tempo e pessoal, acúmulo 
com outras atividades Empenho da equipe - 

Horário especial para 
estudante 

Requerimento para 
usufruir de horário 

especial para servidor 
estudante 

SCD Alene 

Proceder com a 
análise técnica sobre 

a regularidade das 
solicitações de 

horário especial para 
servidor estudante 

- -- - 
Empenho da equipe 
e fluxo interno bem 

estabelecido. 
- 

Incentivo à qualificação 

Concessão de incentivo à 
qualificação para 

servidores TAE conforme 
título apresentado no 

processo 

SCD Cíntia 

Proceder com a 
análise técnica para 

concessão de 
incentivo à 

qualificação para 
servidores TAE 

conforme título 
apresentado no 

processo 

- - - Empenho da equipe - 



 

 

Inscrições licença para 
capacitação - 2020.2 

Divulgar, acompanhar, 
analisar, encaminhar e 

publicar a portaria 
autorizando os 

afastamentos para 
licença para capacitação 

para o período 
correspondente 

SCD Cíntia Atender à PNDP e 
às normas internas Semestral - 

Análise dos processos em um curto 
período e com concomitância de 

outras demandas 

Organização e 
empenho da equipe 

Manter o 
procedimento, que no 

geral otimiza o 
trabalho e contribui 
para o planejamento 

da unidade. 

Inscrições licença 
Para capacitação - 

2021.1 e 2021.2 

Divulgar, acompanhar, 
analisar, encaminhar e 

publicar a portaria 
autorizando os 

afastamentos para 
licença para capacitação 

para o período 
correspondente 

SCD Cíntia Atender à PNDP e 
às normas internas 

Portaria com todos 
os processos 

autorizados para o 
período 

- Pouco pessoal para análise da 
documentação 

Empenho da 
equipe, instrução 

normativa bem 
redigida 

Manter o 
procedimento e 

aprimorar ou 
atualizar o que for 

necessário 

Licença para 
capacitação 

Requerimento para 
usufruir de licença para 

capacitação 
SCD Cíntia 

Proceder com a 
análise técnica 

sobre a 
regularidade das 

solicitações de 
licença para 
capacitação 

  Parecer de força executória para 
docentes 

Empenho da equipe 
e normatização 

interna 

Atualizar e aprimorar 
sempre que 
necessário. 
Manter o 

procedimento 

Realizar o cadastro de 
instrutores 

Minutar edital, 
disponibilizar e integrar 
o cadastro de instrutores 
à capacitação interna da 

Unilab 

SCD Cíntia 

Aproveitar as 
potencialidades dos 

servidores da 
Unilab para as 
capacitações 

internas 

- - 

Pessoal para planejar e executar o 
cadastro de instrutores, e 

alinhamento com o LND e com as 
novas normas da PNDP 

 Realizar para 2022 

Verificar entrega do 
material dos outros 
módulos - curso de 

integração dos 
Servidores 

- SCD Natália 

Ofertar o curso de 
Integração de novos 
Servidores (2020 e 

2021) 

Ofertar o curso de 
Integração de 

novos servidores 
(2020 e 2021) 

- Falta de tempo e pessoal, acúmulo 
com outras atividades Empenho da equipe - 

Verificar pendências nos 
processos de 

afastamentos de 2020 
(processos Físicos) 

Processos SIPAC SCD Alene 
Sanar pendências e 
Encerrar processos 

Físicos 

100% dos 
processos 

pendentes no 
SIPAC 

- Dificuldade de pessoal e priorização 
de outras atividades - Realizar esse 

levantamento 
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- Localizada em São Francisco do 
Conde – Bahia

- Iniciou suas atividades acadêmicas 
em 2013 com aulas em EaD

- Em 2014 tiveram início as atividades 
dos cursos presenciais
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GRADUAÇÃO PRESENCIAL
• Bacharelado em Humanidades 
• Licenciatura em Letras
• Licenciatura em História
• Licenciatura em Pedagogia 
• Bacharelado em Relações Internacionais 
• Licenciatura em Ciências Sociais 

PÓS-GRADUAÇÃO Strictu Sensu
• Estudos de Linguagens: contextos lusófonos Brasil-África *

CURSOS OFERTADOS
GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA

• Bacharelado em Administração Pública

ESPECIALIZAÇÃO À DISTÂNCIA

• Gestão Pública
• Gestão Pública Municipal
• Gestão em Saúde
• Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos
• Especialização em Saúde da Família

*Teve a aprovação publicada no DOU no dia 12 de agosto.
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GRADUAÇÃO PRESENCIAL

QUANTIDADE DE SERVIDORES

• Técnicos: 45
• Professores: 97 (efetivos e temporários)
• Terceirizados: 25
• Estagiários: 03
• Alunos: 1147 presenciais + 119 EAD

SERVIDORES DA SEGEPE
Thiago Campos (Administrador)
Nádia Coelho (Técnica em Enfermagem)
Vanessa Junqueira (Médica)



Atendimento
aos servidores

Ingresso de
novos servidores

Organograma
dos Malês

Gerenciamento
de processos recebidos 

e expedidos

Recepção dos
novos servidores

Grupos de Trabalho

Por e-mail, SEI, batepapo,
telefone, whatsaap

Atendimento com
prontidão, de forma a 

esclarecer os
questionamentos,

dúvidas e solicitações
apresentadas pelos

servidores

SEGEPE Realizadas

Realizadas

Não realizadas

Não realizadas

Thiago
Campos

SEGEPE

SEGEPE

SEGEPE

Thiago
Campos

Thiago
Campos

SEGEPE

DCM
SEGEPE

Thiago
Campos

Thiago Campos
e servidores
designados 

pela Direção

100% dos
atendimentos

realizados

Uso de telefone pessoal 
para realizar as atividades

laborais

Celeridade no
atendimento

Maior distanciamento entre
o profissional do pessoal

Perícias
Marcação e

realização de
perícias

Ampliar nosso quadro de 
servidores (técnicos)

Falta de estrutura
definida do Campus

Tramitação via SEI

Convocação, perícias,
recepção dos documentos,

inclusão nos sistemas

PDI, Atos normativos e
CIS

Parceria firmadas com 
outras IFs viabilizando a

realização de nossas 
perícias

Repor os códigos de vaga 
pendentes dos Malês

Definir a organização
setorial dos Malês

Dar celeridade aos
processos remetidos à 

Segepe pelo SEI

Incluir todos os novos 
servidores nos sistemas 

em tempo hábil.

Construção do PDI da 
Unilab, revisão dos atos

normativos etc

SEGEPE
Parcialmente

realizadas

Parcialmente
realizadas

Parcialmente
Atendidas

Thiago Campos
e Nádia Dias

Thiago Campos
e Nádia Dias

71% das perícias
pendentes
realizadas

Déficit de 03
códigos de vagas

(Nutricionista,
Assistente e Técnico 

em Assuntos
Educacionais)

Servidores
exercendo chefias 

sem funções, 
setores “soltos”

vinculados a 
Direção

80% dos processos
despachados

100% do trâmite
processual 

realizado sem
maiores

intercorrências.

A pandemia e a falta de 
médico nos Malês

Escassez de concurso
vigente no estado da BA

para aproveitamento
da lista de convocados

Conseguir FGs para definir 
as Divisões, Seções e 

respectivas vinculações
dentro da nossa estrutura

Dependência de outros 
setores para finalização

dos processos

Obras no Campus
inviabilizando de 

recepcionar os servidores de
forma presencial

Conciliar as demandas da
SEGEPE com os GTs

Bom relacionamento
com o IFBaiano e 

Ministério da Saúde

Empenho do setor em busca
dessas reposições

Facilidade e rapidez de
manuseio do SEI

Alinhamento com a Unilab 
no Ceará, principalmente

com a Scap

Zerar os processos pendentes 
que ainda estão vinculados à

SEGEPE

Manter o trâmite convocatório e 
o alinhamento com o Ceará

Exista um maior critério na 
escolha dos servidores

dentro dos Malês

Ampliar a parceria com outras
instituições baianas

Viabilidade do concurso da 
Unilab no início de 2022

Definição do Organograma 
para a melhoria da organização 

dos Malês

PROCESSO/AÇÃO UNIDADE METAS INDICADOR
PRINCIPAIS

DIFICULDADES
PRINCIPAIS FATORES

DE SUCESSO
EXPECTATIVAS PARA

OS PRÓXIMOS PERÍODOS
AGENTE/

RESPONSÁVEL
OBJETIVO RELACIONADO

(PALAVRA-CHAVE)
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO

PROCESSO/AÇÃO
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