
Proposta plano de trabalho IB 
    

Introdução 
A carreira de Profissionais de Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE da UNICAMP,             

disposta na Deliberação CAD_A_009/2018, de 04/12/2018, prevê uma avaliação anual com           
base em um relatório de atividades desenvolvidas, consideramos que este modelo terá um             
melhor funcionamento com estabelecimento de um plano de trabalho, de comum acordo            
entre servidor e supervisor.  

Na nossa visão, um plano de trabalho permitirá melhorias no desempenho e no             
ambiente de trabalho, assim como maior alinhamento ao planejamento estratégico da           
Universidade, por: 

● Alinhar as expectativas do servidor e seu chefe; 
● Permitir aos gestores identificarem mais facilmente setores com sobrecarga; 
● Ampliar a comunicação e a transparência no ambiente de trabalho; 
● E para os servidores compartilhados por mais de um setor, exigiria que os             

supervisores dos setores dialoguem e estabeleçam uma rotina de compartilhamento          
que permita ao servidor desenvolver suas atividades com maior tranquilidade por           
não ter que intermediar a relação dos supervisores. 

 
Estrutura da proposta   

   
 

1. A CSA visando o prazo do processo de progressão divulgará anualmente o            
calendário de elaboração do plano de trabalho do IB. 

2. No período de preenchimento, o chefe imediato fará o plano de trabalho em conjunto              
com o funcionário. Este só poderá ser submetido com o aceite de todas as partes.               
Em comum acordo o plano pode ser alterado ao longo do ano, com ciência da               
CSA-IB. O plano de trabalho deverá conter a lista de atividades que o servidor              
efetivamente faz e o que se espera que o servidor desempenhe ao longo do ano no                
setor. Os planos de trabalhos não são um limitante das atividades do servidor, ele é               
dinâmico, cumulativo e terá seu histórico respeitado ao decorrer da vida funcional. A             
CSA-RH/IB desenvolverá um formulário eletrônico para este fim, permitindo maior          
eficiência do processo e menor trabalho para a equipe. Caso o servidor atenda mais              
que uma chefia imediata, caberá a cada um deles propor um plano de trabalho, onde               
a carga horária não se sobreponha. Caso haja discordância da chefia imediata no             
desenvolvimento do plano de trabalho, o servidor poderá recorrer com um           
documento à CSA e esta, em associação com o Diretor, deve se reunir com a chefia                
imediata para definição de um plano que atenda a todas as partes envolvidas, porém              
com foco nas necessidades básicas do IB. 

3. Este plano de trabalho deverá ser utilizado como subsídio para o relatório de             
atividades exigido na avaliação da carreira e ainda como documentação para os            
pedidos de progressão na carreira. 

4. A CSA pode ser acionada a qualquer momento para resolver conflitos entre as duas              
partes. 

5. Após o prazo de preenchimento os planos de trabalho estarão disponíveis para            
consulta a toda comunidade IB. 

6. A relação de chefias imediatas será registrada no sistema pela CSA em conjunto             
com  o setor de RH do IB, sempre ouvindo todas as partes. 

 



 
 


