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Perfis de acesso

O sistema possui três perfis de acesso: Administrador, Chefia e Servidor

Administrador: Este perfil de usuário será de responsabilidade da STI e terá o acesso para:

criar usuários, editar usuários, criar unidades e importar atividades.

Chefia: Este perfil de usuário será utilizado por todas as chefias imediatas e terá acesso para:

criar e editar o perfil de plano de trabalho individual, criar e editar a equipe ou time de programa

de gestão, editar os planos de trabalho dos participantes, aprovar os participantes

candidatados e incluir manualmente, aprovar as tarefas se estiver estabelecido na configuração

do time do programa de gestão e avaliar as tarefas após finalizadas.

Servidor: Este perfil de usuário será utilizado por todos os participantes do Programa de

Gestão e terá acesso para: se candidatar a uma vaga, aprovar as tarefas alteradas pela chefia,

criar e gerenciar as suas tarefas.

2. Tela de login

O endereço de acesso ao sistema é https://programadegestao.uff.br/login.

As credenciais de acesso são as mesmas utilizadas nos acessos aos sistemas da UFF
(idUFF).

➔ 2.1 Botão Ativar Conta ou Recuperar senha
Nessa opção é possível ativar ou recuperar sua conta, para garantir que nenhuma pessoa se

passe por outra, como ocorre em tentativas de invasões de sistemas. Para isto, é necessário

confirmar alguns dados que constam na base de dados oficial da UFF.

Para começar, informe seu CPF.
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3. Feed

Nessa aba aparecerá as ações realizadas dentro do sistema de forma cronológica.

4. Perfil de Chefia

Será realizado a gerência das equipes/times do Programa de Gestão:

● Criar os times;
● Criar o perfil de plano de trabalho individual;
● Aprovar os participantes;
● Incluir participantes;
● Editar os planos de trabalho;
● Aprovar, avaliar e editar as tarefas.
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➔ 4.1         Perfil de Plano de Trabalho Individual
O objetivo de criar o perfil de plano de trabalho individual é agrupar atividades que serão

desempenhadas por um perfil de trabalho. Para isso, é necessário cadastrar o nome de perfil

de trabalho individual, atribuir atividades e categorias.

4.1.1     Cadastrar o nome do Perfil de Plano de  Trabalho Individual

● Clicar no ícone ;
● Digitar o nome que será dado ao perfil, no caso abaixo foi “Secretária”;
● Clicar na tela e aparecerá a notificação que o perfil de plano de trabalho individual foi
criado com sucesso!

4.1.2 Adicionar atividades

Para adicionar atividades:

● Clicar no ícone ao lado do perfil que deseja adicionar as atividades;

● Selecionar as atividades que serão atribuídas ao perfil selecionado;

● Aparecerá a mensagem: Atividade vinculada com sucesso!
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4.1.3     Adicionar categoria

Para adicionar categoria clicar em cima de ;

● Aparecerá opções já cadastradas e a opção de Editar categorias

● Ao clicar em “Editar categorias” poderá criar, editar ou excluir categorias;
● Clicar em salvar após as alterações.
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➔ 4.2         Programa de Gestão
Através do menu “Programa de Gestão” poderá criar a equipe/time, associar um ou mais
perfis de plano de trabalho individual, aprovar candidatos e incluir participantes manualmente.

4.2.1    Criar o time do Programa de Gestão

Criar o(s) time(s) da sua unidade e relacionar ao edital que lhe deu origem.

Clicar no ícone

Aparecerá a tela abaixo, que deverão ser preenchidos os campos:

➢ Nome da equipe/time;

➢ O período (neste primeiro período de ambientação, deverá ser 6 meses);

➢ Inserir o documento do SEI referente ao edital;

➢ Optar por ser ou não necessário que as tarefas que os participantes cadastrarem sejam

aprovadas previamente pela chefia.

➢ Clicar em criar.
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Após criar o time, o status estará como aberto:

4.2.2     Adicionar Perfil(s) de Plano de Trabalho Individual

● Clicar em cima do time;

● Clicar no ícone          ;

● Selecionar um ou mais perfis de plano de trabalho individual criado no item 6.1.1;
● Inserir o prazo para comparecimento em dias;
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● Clicar em Adicionar.

Após isso, a equipe ou time estará disponível para os servidores se candidatarem ao

programa.

4.2.3 Aprovar candidatura

Irá aparecer um indicativo que servidores estão aguardando aprovação da candidatura na
aba “programa de gestão” e esse mesmo indicativo aparece no respectivo time.

● Clicar em cima do time;
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● Clicar no ícone no perfil com indicativo que possui servidores pendentes de

aprovação;

● Aparecerá a opção de recusar ou aprovar .

A opção “recusar” exige justificativa:

Concluída a fase de candidatura, clique em “Concluir fase de candidatura”.

Após isso o programa mudará o status para “em execução”.
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4.2.4     Incluir participantes manualmente

Após a fase de candidatura é possível inserir os participantes manualmente:

● Clicar no ícone ao lado do perfil indicado para o participante;

● Digitar o nome do participante;

● Clicar em incluir.

E seguir o passo de aprovação do participante conforme item 4.2.3 Aprovar candidatura

➔ 4.3        Plano de Trabalho

Após a fase de candidatura é aberto o plano de trabalho, que possui as opções dos
responsáveis, o nome do perfil de plano de trabalho individual, período, status, ao clicar no

ícone serão abertas as opções de Atividades, Tarefas Finalizadas e meta.
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4.3.1     Editar Plano de Trabalho

● Clicar no ícone ;
● Clicar em Editar;

Aparecerá a tela abaixo, poderá editar nome do perfil de trabalho, meta semanal de horas,

período, incluir e excluir atividades;

Após editar, clique em Enviar para aceite.
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O participante terá que aprovar as alterações realizadas, enquanto isso o status do plano de

trabalho estará em aprovação.

Se aprovado o status será alterado para aprovado, se reprovado o status será alterado para

reprovado e ao passar o mouse sobre o status é possível verificar a justificativa.

4.3.2     Avaliar as tarefas finalizadas

● Quando o participante finalizar as tarefas a chefia deverá atribuir uma nota:

● Na aba Plano de trabalho;

● Clicar no ícone ;
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● Clicar em tarefas finalizadas;
● Selecionar as estrelas correspondentes.

OBS: Menor ou igual a 2 estrelas é solicitado justificativa para a nota.

➔ 4.4         Tarefas pendentes

Nessa aba aparecerá as tarefas pendentes de aprovação, caso ao criar o time tenha marcado

a opção: As atividades precisarão ser aprovadas por uma chefia:
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Clicar na lupa para ver detalhes da atividade:

Se recusar será solicitado uma justificativa:

Se aprovar a tarefa é liberada para o participante.

➔ 4.5        Meus Programas
● Na aba Meus programas;

● Clicar no ícone ao lado do time;

● Clicar no perfil;
● Terá a visão das atividades com seus respectivos status;

● A visualização pode ser por lista, quadro ou calendário;

● O ícone é para criar tarefas para cada participante.
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4.5.1     Criar tarefas para os participantes

● Clicar no ícone ;

● Selecionar o participante;

● Clicar em confirmar.

Irá criar a tarefa conforme o item 7.3 Erro! Fonte de referência não encontrada.
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5. Perfil do Servidor

➔ 5.1         Candidatura ao time do Programa de Gestão

Candidatar-se a um time do programa de gestão criado pela chefia:

● Na aba programa de gestão será listado os programas de gestão para candidatar-se.

● Clicar no ícone para expandir e ver as opções de perfil de trabalho e as atividades

atribuídas;

● Para se candidatar a vaga clicar no ícone , selecionando o perfil de plano de
trabalho acordado com a chefia ;
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● Selecione a modalidade como acordado com a chefia, verifique as atividades e leia o

termo de aceite.

● Após isso deve clicar em Aceito.

➔ 5.2         Plano de Trabalho

Após a chefia aprovar e concluir a fase de candidatura, será aberto o plano de trabalho e

aparecerá na aba Meus Programas o time que participa.

Na aba Plano de trabalho é possível se informar do nome do time, meta semanal de horas e

modalidade.

Ao clicar no ícone verá as atividades:

5.2.1     Alterações no Plano de Trabalho

Caso a chefia edite alguma informação no plano de trabalho, aparecerá um indicativo que

existe algum plano de trabalho pendente de aprovação.

Clicar no ícone ao lado do time:
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Aparecerá a tela abaixo:

● Verificar as modificações;

● Clicar em Recusar ou Aprovar;

● Se recusar, deve ser inserido uma justificativa;

● Clicar em Enviar;
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➔ 5.3         Cadastro de tarefas

Criar as tarefas do programa de gestão:

● Na aba Meus Programas;

● Na aba lista;

● Clicar no ícone ;

● Clicar no perfil;

● Clicar no ícone .

Aparecerá a tela abaixo, para escolher a atividade, nome da tarefa, a complexidade, a

modalidade, os dias da semana que a tarefa será executada, a vigência da tarefa, no campo

descrição pode ser inserido mais detalhes sobre a tarefa.

Clicar em criar.

Aparecerá a mensagem: Tarefa cadastrada com sucesso.
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Após criar a tarefa poderá atribuir status a tarefa:

A fazer, em execução ou finalizada:

● Na aba lista;

● Clicar sobre a tarefa;

● Poderá editar as informações já cadastradas;

● Alterar status;

● Mover o ícone de progresso

● Adicionar Subtarefas;

● Para adicionar arquivos clicar no ícone
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Ao alterar o status, a tarefa irá para o status correspondente a mudança:

Na aba Quadro para realizar a alteração de status:

Clicar sobre a tarefa e movê-la para o status correspondente.

Na aba Calendário é possível verificar as atividades definidas a cada dia:
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Status Pendente:

Essas tarefas que estão no status pendente estão aguardando aprovação da chefia, após

aprovação são movidas automaticamente para o status a fazer.

Status finalizada:

Ao alterar o status da tarefa para “finalizada”, a tarefa é submetida a avaliação da chefia.
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6. Logout do Sistema

Para sair do sistema, clique no ícone do seu perfil e clique em Sair.

7. Dúvidas

Em caso de dúvidas entre em contato com a central de atendimento nos canais abaixo:

➢ E-mail: atendimento@id.uff.br

➢ Telefone: (21) 2629-2042 - opção 3
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