
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Ins�tuto de Ciências Exatas
Departamento de Química

BELO HORIZONTE, 26 DE MAIO DE 2022

COMUNICAÇÃO N∘ 19 / DQ / CHEFIA / DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Conforme já  divulgado pela  Seção de Pessoal  do ICEx,  temos até  o  dia  30 de junho  para  realizar  a
avaliação dos servidores técnicos administra�vos (TAEs), bem como elaborar o plano de trabalho para o
ano de 2022. Dia 23 de maio os coordenadores de laboratórios, oficinas e serviços, que deverão avaliar os
servidores  com  os  quais  trabalham  diretamente,  �veram  uma  reunião  com  o  Diretor  e  a  servidora
Leandra  do  ICEx,  que  falou  sobre  a  importância  da  gestão  coopera�va  e  as  atribuições  das  chefias
imediatas, visando esclarecer aspectos relacionados ao planejamento do trabalho em equipe.

Segue em anexo documento (PDF) com instruções sobre o PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
DE 2021, preparado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos.

Na página 16 do documento existem instruções sobre como elaborar o plano de trabalho para 2022. Note
que,  segundo  as  instruções,  inicialmente  deve  ser  avaliado  o  plano  de  trabalho  de  2021,  para  na
sequência elaborar o plano de 2022. A avaliação do plano de 2021 não precisa ser realizada, uma vez que
em 2021 o plano não foi elaborado, para a maioria dos setores, pelo que consta para esta chefia.

Assim, solicitamos a todos que leiam atentamente as instruções, ressaltando que  “... Esse documento (o
plano  de  trabalho)  será  elaborado  pela  equipe,  durante  a(s)  reunião(ões)  coordenada(s)  pela  chefia
imediata, que terá a responsabilidade de preenchê-lo no Sistema PESPAD.”

É muito importante que todos também leiam atentamente o ANEXO II – RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº
05, APROVADA PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFMG EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012, na página 29
do PDF em anexo. 

Notas importantes:                        

1. Os coordenadores  devem se  reunir  com sua equipe (TAEs)  para  elaborar  o  plano de trabalho.
Sugerimos que comecem essas reuniões o mais cedo possível.

2. A Chefia, juntamente com a Divisão de Gestão de Pessoas do DQ-ICEx, fará uma reunião como
todos os servidores (TAEs) para tratar do assunto no dia 3/06/2022, às 10 horas, no auditório 1 do
DQ. 

3.  Antes da submissão do plano de trabalho no sistema, este deve ser enviado para a Chefia do DQ,
que faz parte de todas as equipes de trabalho, até no máximo dia 21/06/2022. Todos os processos
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deverão ser anexados no processo SEI 23072.230719/2022-49 .

4. A data limite para o envio do plano (e da avaliação) é dia 30 de junho.

5. Qualquer dúvida, entre em contato com a Chefia.

Lucienir Pains Duarte Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima

Presidente da Divisão Chefe do DQ Subchefe do DQ

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 26/05/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 26/05/2022, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Lucienir Pains Duarte, Professora do Magistério Superior,
em 26/05/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1484911 e o código CRC E21E2B87.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1484911
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