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Compartilhar para somar 
Colaborador UNIDEP,

Você já parou para pensar nas pessoas que integram nossas equipes? Elas 
são parte da nossa vida e das nossas histórias, por isso, a satisfação no am-
biente de trabalho é algo fundamental. Nesse sentido, o movimento voltado 
ao clima organizacional do UNIDEP deve sustentar as ações de todos que 
compõem esse time que tanto nos orgulha.

Sabemos que as responsabilidades resultam em muitas cobranças. É assim, 
com todos nós. Por isso, um ambiente com plenas condições de trabalho, 
desenvolvimento e aprimoramento requer, sobretudo, harmonia. Com esse 
propósito, os Guardiões do Clima têm a missão de cuidar de cada um de 
nós, zelando pelo bem-estar institucional. Afinal, precisamos, acima de tudo, 
estarmos felizes para desempenharmos o nosso melhor junto ao UNIDEP! 

Para isso, precisamos refletir e compreender sobre os nossos diferentes 
papéis nos setores institucionais nos quais estamos inseridos. Também deve-
mos nos perguntar: como o meu setor contribui para que o UNIDEP siga 
forte e pujante? A resposta enaltece a contribuição que cada um de nós 
desempenha, todos os dias, para que essa engrenagem siga em movimento. 
E ela não para! 

Entre as diversas ações que estão sendo desenvolvidas pelos Guardiões do 
Clima, está o lançamento deste e-book, justamente para que possamos reco-
nhecer o papel que desempenhamos nesse grande sistema vivo chamado 
UNIDEP – que é fruto da dedicação de cada colaborador que, aqui, sonha e 
constrói as conquistas da nossa Instituição. 

Todos nós, indiferente das nossas atribuições, atuamos em uma das áreas 
mais essenciais da sociedade: a Educação. Percebeu o quanto você é 
fundamental, para o UNIDEP e para a comunidade? A qualidade daquilo 
que nos propomos a fazer, diariamente, é resultado de uma ação coletiva. 
Por isso, quem está ao nosso lado é uma peça fundamental para o sucesso 
profissional e pessoal de cada um de nós. 

Recentemente, celebramos 20 anos de história e sabemos que novos capítu-
los estão sendo escritos, neste exato momento em que essas palavras estão 
chegando a você. Que elas, assim como a soma das ações que estamos rea-
lizando, possam lembrá-lo do valor imensurável que é tê-lo ao nosso lado. 

Muito obrigada a você, que faz o UNIDEP. 
Obrigada por compartilhar e somar! 

Profa. Ornella Bertuol
Reitora
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Olá :)
Nos alegra você fazer parte do 
Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP).
Nossa instituição de ensino integra o Grupo Afya Educacional, 
o maior grupo de educação médica do Brasil. 

Abrimos nossas portas de trabalho para que você possa mostrar 
todo seu potencial, e se desenvolver profissionalmente. Temos a 
certeza de que juntos podemos crescer ainda mais. 

O UNIDEP acolhe você, desejando que suas metas e objetivos 
sejam alcançados e que possamos obter excelentes resultados 
institucionais. Nós acreditamos na sua competência e no seu 
envolvimento com nossos valores e ações. Isso, sem dúvida, 
contribuirá para o sucesso de sua carreira!

Você é fundamental para que a missão e a visão do UNIDEP 
tornem-se uma realidade.

Com foco no aluno e valorizando as pessoas, acreditamos que 
juntos desenvolveremos e disseminaremos competências através 
do ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais capazes 
de transformar o Brasil a partir de suas regiões. 

Faremos o possível para que VOCÊ, em seu dia a dia, se sinta 
seguro e confiante no trabalho, no relacionamento com os 
colaboradores de sua área, com os demais colaboradores e 
com as lideranças institucionais. 

Por isso você está recebendo este e-book! 

O intuito é facilitar seu dia a dia no trabalho e integrá-lo às 
rotinas e às atividades comuns. 

Leia com atenção e utilize sempre que precisar.   

 
Comitê de Guardiões do Clima UNIDEP!



O que nos guia
 
MISSÃO

Tornar-se referência em educação médica e de saúde, capacitando nossos 
alunos para transformarem seus sonhos em experiências extraordinárias de 
aprendizagem ao longo da vida.

VISÃO

Um mundo com melhor educação, saúde e bem-estar.  

VALORES

Foco no aluno
Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a nossa 
visão se concretize. Eles serão sempre a nossa maior prioridade.

Gente é tudo pra gente
A única forma de uma marca se tornar referência é por meio das pessoas, 
de suas equipes. Elas vão atender nossos alunos com o compromisso de 
entregar o melhor serviço e experiências de aprendizado.

Espírito empreendedor
Somos orientados para atingir objetivos de uma forma única, integrada. 
Incentivamos nossas equipes a fazer a sua parte, sendo responsáveis por 
projetos e resultados.

Ser apaixonado
Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de oportunidades. Por isso, 
tome as rédeas e busque o equilíbrio necessário entre a vida profissional 
e pessoal.

Inovação
Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da criatividade. Os proble-
mas em geral não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar 
sempre nos levará para novas oportunidades.

Qualidade
Acreditamos que o caminho para o crescimento e a sustentabilidade de um 
negócio está em seus elevados padrões de qualidade. Temos orgulho dos 
serviços que prestamos a nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras, 
tornando-os melhores profissionais.

No site do UNIDEP você encontra nossa história, o Organograma, o 
Regimento Geral, e o Calendário Acadêmico, bem como outras 
informações sobre a IES: www.unidep.edu.br.

História + Organograma + Regimento Geral: www.unidep.edu.br/sites/institucional
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Canais de Comunicação
 
1. Seu líder imediato

Para qualquer dúvida seu contato primário deve ser o líder imediato, seu 
gestor. Em caso de algum desafio com o próprio gestor, você pode procurar 
o GESTA, que é o setor responsável por acolher encaminhar e orientar 
situações com estes aspectos.

2. Gestão e Desenvolvimento de Talentos - GESTA

O GESTA - Gestão e Desenvolvimento de Talentos é um setor que tem como 
objetivo instituir gestão estratégica de desenvolvimento de talentos, a partir 
de práticas que valorizem o envolvimento colaborativo dos funcionários, 
visando oportunizar o aprimoramento de habilidades potenciais e promover 
sólido entrelace com as perspectivas institucionais, tendo como referência 
de atuação a gestão de pessoas com foco em competências.

O Modelo de Gestão de Pessoas do UNIDEP está estruturado a partir da 
premissa de que as pessoas são importantes e fundamentais, para que a 
instituição cumpra a sua missão. Os valores que estão incorporados ao 
Modelo de Gestão de Pessoas trazem implícitas as seguintes premissas:

I - O trabalho é o principal elo de ligação entre o colaborador e a instituição 
e, portanto, deve ser gratificante, motivador e desafiador para possibilitar o 
crescimento;
II - A comunicação, por parte da Instituição, dos resultados esperados da 
execução do trabalho é um elemento essencial ao processo de motivação do 
colaborador;
III - Reconhecer e recompensar os esforços individuais e da equipe mantém 
a motivação em nível elevado.

O setor é direcionado aos colaboradores, docentes e terceirizados que 
atuam diretamente no UNIDEP. É responsável por desenvolver a cultura 
organizacional de gestão de pessoas, atuando no desenvolvimento de talen-
tos em sete campos da organização: 1) Recursos; 2) Processos; 3) Departa-
mentos; 4) Liderança; 5) Cultura; 6) Políticas e estratégias; 7) Missão, visão e 
valores. E as políticas do setor estão direcionadas à perspectiva dos cinco 
pilares da gestão de pessoas: motivação, comunicação, trabalho em equipe, 
conhecimento e competência, e treinamento e desenvolvimento.
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2.1 Departamento Pessoal 

Chamado de Posto Avançado Mutifuncional pelo grupo Afya, o DP do 
UNIDEP gerencia a folha de pagamento, férias, benefícios, atestados, marca-
ção de ponto e passivos trabalhistas, é também encarregado principalmente 
das questões burocráticas relacionadas aos colaboradores, garantindo a 
correta emissão e gerenciamento de documentos.

3. CPA

A Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário de Pato 
Branco - UNIDEP, criada através da Portaria nº 005/2004, tem como 
objetivo auxiliar na gestão institucional em suas dimensões acadêmica e 
administrativa, de forma a propiciar a identificação de potencialidades e 
a superação de limites para a melhoria permanente da qualidade das 
atividades desenvolvidas pela IES.

A CPA do UNIDEP compõe-se da seguinte maneira:

Três representantes do corpo docente do UNIDEP;

Três representantes dos funcionários técnico-administrativos do UNIDEP;

Três representantes do corpo discente do UNIDEP;

Três representantes da sociedade civil organizada;

Coordenação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.

Dentre as atribuições da CPA, merece destaque: 
• Estabelecer diretrizes e indicadores e conduzir a organização dos processos 
internos do Projeto de Avaliação Institucional;

• Elaborar os instrumentos avaliativos;

• Elaborar relatórios parciais e final da Avaliação Institucional e encaminhar 
recomendações à Reitoria do UNIDEP;

• Apoiar e subsidiar o processo de Planejamento Institucional, bem como 
acompanhar o seu desenvolvimento;

• Assegurar a continuidade do processo avaliativo e de uma cultura de avaliação.
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A Autoavaliação Institucional

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é constituído 
por três componentes principais:

1. A avaliação das instituições: avaliação externa e autoavaliação institucional;

2. A avaliação dos cursos de graduação;

3. A avaliação do desempenho dos estudantes – ENADE;

A avaliação das instituições é realizada mediante a avaliação externa, 
coordenada e supervisionada pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES) e operacionalizada pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Além da avaliação externa, a 
instituição é avaliada através dos resultados de seu processo interno de 
autoavaliação. As ações de autoavaliação permitem um "retrato" institucional, 
direcionado para destacar a percepção que a Instituição tem de si mesma. 

Nesta particularidade, o processo avaliativo contribui significativamente para 
estimular a autocrítica do UNIDEP, visando um diagnóstico propulsor para a 
formulação de projetos que viabilizem a realização da missão institucional, 
bem como para a consecução dos objetivos organizacionais na oferta de 
ensino superior de qualidade.

4. Ouvidoria

A ouvidoria é um órgão que busca obter e oportunizar críticas, sugestões, 
reclamações e opiniões sobre a Instituição, por meio de mensagens eletrôni-
cas, caixa de opiniões e atendimento pessoal, tendo como objetivos:

I - Assessorar a Reitoria, Pró-reitoria Administrativo Financeira e Pró-reitoria 
Acadêmica, quanto aos itens de maior incidência ou de maior relevância, 
com único intuito de forma a reestruturar suas ações e procedimento a 
todos interessados;
II - Orientar reclamantes, denunciantes ou interessados na formalidade e 
utilização da Ouvidoria;
III - Identificar as demandas ou suas respectivas formas de solução, dando 
condução às necessidades de discentes e docentes;
IV - Permitir participação efetiva, tendo em vista as melhorias de condutas 
acadêmicas e administrativas.

Formas de contato
Formulários: disponíveis no campus
E-mail: ouvidoria@unidep.edu.br
Site: www.unidep.edu.br/comunicacao/ouvidoria.
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5. CSA

O Centro de Serviços da Afya (CSA) é uma área que presta serviços para as 
instituições e departamentos do Grupo, a partir de um único ponto de aten-
dimento. É o setor da Afya que age por processos estruturados, integrando 
tecnologia e pessoas para uma maior agilidade e qualidade na execução dos 
serviços administrativos.

Para facilitar o contato entre CSA e as Unidades, há colaboradores localiza-
dos dentro de cada local executando as seguintes funções:

• Posto avançado multifuncional: Apoia a IES a executar processos em 
conjunto com o CSA, como por exemplo, rotinas de Departamento Pessoal - 
DP, encarregado principalmente das questões burocráticas relacionadas aos 
colaboradores.
• Posto avançado TI: Suporte de Tecnologia de Informação presencial a 
sistemas locais e manutenções de rotina nas IES.
• Ponto focal de compras: Responsável pelas compras na IES, entendendo 
as demandas de sua unidade e consolidando-as, para envio ao setor de 
Suprimentos do CSA.
• Almoxarife: Responsável pela gestão do estoque de materiais nas IES.
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Ao longo do tempo
 
Avaliação profissional

Ao longo do período de seu vínculo empregatício, a IES, por meio de seus 
prepostos promoverá, periodicamente, sua avaliação profissional com os 
seguintes objetivos:

1. Identificar pontos específicos que deverão ser abordados ou reforçados 
em treinamentos.

2. Identificar sua aptidão para assumir novas funções (promoção).

3. Identificar eventuais desajustes em relação à missão, à visão, valores e 
compromissos da IES.

4. Identificar se as competências do Jeito de ser Afya estão presentes nas 
ações do seu dia a dia.

5. Verificar o cumprimento das regras contidas no regimento geral.

Você será solicitado(a) a fazer, periodicamente, avaliações, com os seguintes 
objetivos:

1. Identificar a qualidade de liderança, de seu líder.

2. Identificar como está o clima organizacional.

3. Identificar a qualidade dos serviços prestados.

4. Identificar problemas que estejam ocorrendo, que ainda não tenham sido 
sanados ou corrigidos.

É muito importante, que ao realizar estas avaliações, você o faça da maneira 
mais justa e consciente possível, sempre que precisar de auxílio pode buscar 
com seu líder e com o GESTA.



2.1 Departamento Pessoal 

Chamado de Posto Avançado Mutifuncional pelo grupo Afya, o DP do 
UNIDEP gerencia a folha de pagamento, férias, benefícios, atestados, marca-
ção de ponto e passivos trabalhistas, é também encarregado principalmente 
das questões burocráticas relacionadas aos colaboradores, garantindo a 
correta emissão e gerenciamento de documentos.

3. CPA

A Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário de Pato 
Branco - UNIDEP, criada através da Portaria nº 005/2004, tem como 
objetivo auxiliar na gestão institucional em suas dimensões acadêmica e 
administrativa, de forma a propiciar a identificação de potencialidades e 
a superação de limites para a melhoria permanente da qualidade das 
atividades desenvolvidas pela IES.

A CPA do UNIDEP compõe-se da seguinte maneira:

Três representantes do corpo docente do UNIDEP;

Três representantes dos funcionários técnico-administrativos do UNIDEP;

Três representantes do corpo discente do UNIDEP;

Três representantes da sociedade civil organizada;

Coordenação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.

Dentre as atribuições da CPA, merece destaque: 
• Estabelecer diretrizes e indicadores e conduzir a organização dos processos 
internos do Projeto de Avaliação Institucional;

• Elaborar os instrumentos avaliativos;

• Elaborar relatórios parciais e final da Avaliação Institucional e encaminhar 
recomendações à Reitoria do UNIDEP;

• Apoiar e subsidiar o processo de Planejamento Institucional, bem como 
acompanhar o seu desenvolvimento;

• Assegurar a continuidade do processo avaliativo e de uma cultura de avaliação.
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Jornada de trabalho

A jornada de trabalho estabelecida deve ser cumprida rigorosamente por 
todos os colaboradores, podendo, entretanto, ser alterada conforme necessi-
dade e possibilidade de ambas as partes, UNIDEP e colaborador.

O horário de intervalo deve ser cumprido integralmente conforme descrito 
no contrato de trabalho e/ou aditivo de contrato. O intervalo não poderá ser 
cumprido em seu setor de trabalho.

A carga horária total semanal da IES é de 44 horas, mas pode variar por 
colaborador de acordo com o cargo e/ou funções exercidas. 
Os empregados deverão estar nos respectivos lugares na hora inicial de
 trabalho, não sendo permitidos atrasos ou faltas, exceto se as justificativas 
estiverem em consonância com as normas internas da empresa e as 
previstas na CLT.

Fica o empregado obrigado a registrar o ponto na entrada e na saída de sua 
jornada de trabalho, bem como registrar o horário de intervalo sob pena de 
medidas disciplinares. O controle de entrada e saída é realizado através do 
sistema de ponto eletrônico, e eventuais problemas que impeçam a marca-
ção de ponto deverão ser comunicados imediatamente ao gestor de seu 
setor para que este comunique ao setor de departamento pessoal para que 
sejam solucionados os problemas. É permitida a variação de 10 minutos por 
dia, entre as batidas no registro do ponto.

Os trabalhos extraordinários (Horas Extras) deverão ser previamente comu-
nicados e autorizados pelo gestor do setor, sendo compensados de acordo 
com o estabelecido por lei e na convenção coletiva de trabalho vigente.

Compensações de Horas

O banco de horas é um acordo de compensação em que as horas exceden-
tes trabalhadas em um dia são compensadas com a correspondente diminui-
ção da jornada em outro momento. Ele está previsto na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no parágrafo 2º do artigo 59. A compensação deve 
acontecer em seis meses. 
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Ausências e atrasos

As faltas previstas na legislação trabalhista ou na convenção coletiva de 
trabalho serão sempre consideradas, desde que devidamente comprovadas. 

O colaborador que se ausentar deverá comunicar com no mínimo 24 horas 
de antecedência ao gestor. Em caso de urgência, avisar com a maior brevi-
dade possível. Quando se tratar de atestado médico, o mesmo deverá ser 
entregue no prazo de 24 horas, contando dia e hora de emissão. Salvo em 
caso de internação, aí deve-se informar por telefone o período de afasta-
mento, e posteriormente entregar no atestado ao departamento pessoal.

A falta ao trabalho dá direito à empresa, do desconto do dia respectivo em 
sua remuneração ou em banco de horas, salvo se a falta for considerada 
justificada. 

É muito importante manter uma comunicação clara e gentil com seu líder a 
respeito de suas necessidades de ausência, a partir deste diálogo você rece-
berá as instruções adequadas de como encaminhar o registro e solicitação.

Salário e adiantamento salarial

O pagamento do salário será efetuado no mês subsequente ao período tra-
balhado, depositado diretamente em conta corrente ou salário na instituição 
financeira indicada pelo UNIDEP, que é o Banco Itaú.

O pagamento poderá ser realizado duas vezes por mês, caso o colaborador 
solicite adiantamento salarial.  No caso de adiantamento, o pagamento de 
40% será realizado até dia 20 de cada mês sendo que os 60% restantes são 
pagos até o 5º dia útil de cada mês (quando são feitos os descontos legais).  

Eventuais erros ou diferenças no salário devem ser comunicados à área de 
departamento pessoal para as providências cabíveis.

13º Salário e Férias 

Após 12 meses trabalhados você passa a ter direito a férias. As férias são 
concedidas conforme cronograma anual de férias, em datas a serem fixadas 
em conformidade as atividades do UNIDEP e em adequação ao calendário 
acadêmico.

As verbas referentes ao 13º salário serão pagas conforme prazos legais, ou 
seja, 1ª parcela será paga até o dia 30 de novembro e a 2ª parcela até o dia 
20 de dezembro de cada ano.  As verbas referentes às férias serão pagas 
02 (dois) dias antes do início de gozo das férias. 

Constitui ato faltoso
A recusa injustificada do não cumprimento das normas de segurança e 
medicina do trabalho. Ou seja, o colaborador que se recusar a usar os 
equipamentos e materiais de proteção individual ou de uso coletivo é 
passível de medidas disciplinares previstas na CLT e normas da IES, como 
advertência verbal, por escrito, suspensão e demissão por justa causa. 13
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Ordem de serviço de segurança do trabalho
 
Atendendo o que determina a consolidação das leis do trabalho – CLT, a 
IES mantém serviços de segurança e medicina do trabalho, com a finalidade 
de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de 
trabalho.

Objetivo

As normas de segurança e medicina do trabalho foram criadas para proteger 
o empregado de possíveis acidentes de trabalho, orientando-lhes para a 
execução correta de suas tarefas diárias, objetivando na prevenção de aci-
dentes e doenças decorrentes do trabalho.

Instruções sobre segurança

Orientações gerais

• Ande e não corra. Ao andar, olhe onde pisa;

• Ao subir e descer escadas, use o corrimão e não corra, nem suba ou desça 
dois degraus de uma vez;

• Seguir as instruções fornecidas pela empresa com relação à segurança;

• Acatar e respeitar toda orientação dos membros da CIPA - Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes e/ou designado, a fim de propagar a cultura 
prevenção;

• Comunicar à CIPA ou designado, situações de perigo de acidente e, se 
possível, apresentar sugestões para a melhoria;

• Obedecer e conservar os avisos e as etiquetas de segurança;

• Em caso de acidente de trabalho comunicar ao gestor do setor para que 
sejam tomadas as devidas providencias, através de avaliação inicial poderá 
ser feito o atendimento de primeiros socorros, ou encaminhamento ao 
pronto socorro mais próximo;

• Quando não souber ou tiver dúvida sobre algum serviço, pergunte ao seu 
gestor, para prevenir-se possíveis acidentes;

• Jamais utilize ou permita que utilizem ferramentas improvisadas ou sem o 
conhecimento do seu gestor.
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CIPA

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA é uma comissão forma-
da por colaboradores eleitos pelos seus pares e outros indicados pelo em-
pregador, tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho com o objetivo de proporcionar a preservação da vida e a promo-
ção da saúde do trabalhador.

EPI – Equipamento de Proteção Individual

Conforme Norma Regulamentadora n°. 6, Equipamento de Proteção Indivi-
dual – EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado, 
destinado à proteção de riscos sustentáveis de ameaçar a segurança e a 
saúde no trabalho.
A empresa é obrigada a fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequa-
do ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Quanto ao EPI cabe ao empregador:

• Fornecer o EPI adequado ao risco de cada atividade;

• Exigir seu uso;

• Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo órgão nacional 
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;

• Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado, acondiciona-
mento e conservação;

• Substituir imediatamente, quando for danificado ou extraviado;

• Comunicar ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) qualquer irregulari-
dade observada.

Quanto ao EPI cabe ao empregado:

• Utilizar apenas para a finalidade a que se destina;

• Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação;

• Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 
impróprio para o uso;

• Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.
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Benefícios
 
Vale Alimentação

Todo colaborador que recebe até R$3.939,00, tem direito a receber o bene-
fício para alimentação. Se for o seu caso, o benefício será cadastrado em sua 
admissão, caso observe alguma inadequação deve procurar o departamento 
pessoal.

Vale Transporte

O Vale Transporte é concedido ao colaborador que utiliza o sistema de 
transporte coletivo para deslocamento da residência ao trabalho e 
vice-versa. Este é opcional, podendo ser solicitado no momento da 
admissão ou posteriormente. O valor de desconto em folha de pagamento 
é de 6% do salário base.

Plano Odontológico

O Plano Odontológico oferecido pela IES é o Bradesco Dental, que é refe-
rência em assistência odontológica no Brasil, com ampla rede credenciada, 
atendimento de qualidade e alta credibilidade.
Estendido à todos os colaboradores (administrativos e docentes) e seus 
dependentes (cônjuge e filhos até 21 anos ou até 24 anos, se universitários).
Menor custo na mensalidade: a partir de R$13,84 por vida.
Para aderir deve você deve procurar o GESTA.

Plano de Saúde

O Plano de Saúde é o UNIMED nacional, para técnicos administrativos, com 
mensalidade 100% paga pelo grupo para os colaboradores Afya/UNIDEP. É 
possível incluir dependentes, onde o custo do plano fica por conta de cada 
colaborador. Você é incluído automaticamente em sua admissão, para saber 
as especificações e benefícios do plano e inserir dependentes (procedimen-
to e valores), deve procurar o GESTA.
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Universidade Corporativa - UCA

A Universidade Corporativa é a universidade da Afya, a qual é uma ferra-
menta estratégica utilizada para promover a capacitação dos colaboradores, 
com o objetivo de fomentar a cultura de gestão do conhecimento, desenvol-
vimento, e aprendizagem contínuos, fazendo com que o colaborador seja o 
grande protagonista deste processo.

Por ser um grupo, onde várias instituições de várias localidades do país o 
integram, e por ter capital aberto na bolsa de valores Nasdaq, é de grande 
importância que 100% dos colaboradores sejam capacitados sobre alguns 
temas que envolvem o negócio. Os treinamentos que constam na Trilha de 
Aprendizagem Afya são obrigatórios, todos os colaboradores (técnicos ad-
ministrativos e docentes) devem realizá-los.

Para acessar: www.uca.afya.com.br/skin/atena/login
CPF (somente números) / Senha: data de nascimento com oito dígitos (so-
mente números).

Biblioteca Central

Todos os alunos e colaboradores (técnicos administrativos e docentes) do 
UNIDEP estão cadastrados na Biblioteca e têm acesso mediante a apresen-
tação de sua identidade, estudantil ou funcional, do UNIDEP, podem utilizar 
dos seguintes serviços: empréstimo domiciliar de livros, consulta aos perió-
dicos e multimeios.

Aos colaboradores, é permitido o empréstimo de até 05 (cinco) obras, pelo 
prazo de 07 (sete) dias.

Os livros de tarja verde, exemplar número 1 de cada título didático que há na 
Biblioteca, somente será emprestado nos fins de semana, ou seja, sairá na 
sexta-feira, retornando na segunda-feira.

O material bibliográfico poderá ser renovado pela Web até 03 (três) vezes e 
no balcão de atendimento quantas vezes for solicitado, desde que não haja 
reserva para a obra solicitada.
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Aulas de Natação

O UNIDEP conta com um complexo aquático de alta qualidade, que tem 
como objetivo atender atividades dos cursos e também a oferta de aulas de 
natação para alunos, colaboradores e público externo.

As aulas de natação, para colaboradores, têm um preço especial (1x e 2x/se-
mana), para mais informações contate o GESTA/PADIS (46) 9 9132 4919.

Clínica de Nutrição

A Clínica de Nutrição oferece serviços que vão além do preparo de dietas e 
receitas. Coordenada por professores e alunos do curso de Nutrição, fornece 
tratamento gratuito à comunidade externa e interna com ênfase no balance-
amento da alimentação e orientações sobre os melhores alimentos para 
consumo diário.

Os colaboradores podem agendar horário, basta somente informar que é 
colaborador. Na consulta, é realizada entrevista para saber as preferências 
alimentares e programar uma dieta adequada, além de informações de 
dados referentes à composição corporal (estes são aferidos em todas as 
consultas de retorno para registrar a evolução em relação ao objetivo). O 
plano alimentar é personalizado, ou seja, realizado de acordo com o objetivo 
de cada pessoa, e requer acompanhamento periódico do colaborador. 

Clínica de Fisioterapia

A Clínica de Fisioterapia oferece serviços nos campos da Fisioterapia Car-
diorrespiratória, Neurológica, Pediátrica, Ortopédica, Traumatológica e Reu-
matológica.

Presta seus serviços à comunidade externa, bem como à comunidade inter-
na. Oferece mais de 1000m² de área construída com o que há de mais mo-
derno em reabilitação, tudo isso para que possa oferecer as melhores condi-
ções para a realização de seus serviços. Salienta-se que todo o serviço é 
realizado por estagiários, com supervisão contínua. 

Para ser atendido na Clínica Escola é necessário que o interessado seja enca-
minhado por um médico do SUS.
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Clínica de Psicologia

A Clínica de Psicologia oferece serviços tanto à comunidade externa, quanto 
à interna, atuando nos mais diversos níveis de intervenções: grupal, familiar 
e individual, em caráter preventivo ou terapêutico, sempre na promoção da 
saúde, do desenvolvimento e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 
organizações e comunidades, promovendo um serviço  técnico-científico 
comprometido com o exercício da cidadania, da ética e da transformação 
social, através de uma visão abrangente e integrada dos processos psicoló-
gicos do ser humano.

Os atendimentos são realizados por lista de espera, então para usufruir você 
pode procurar a clínica, manifestar seu interesse por atendimento psicológi-
co e inserir seu nome, idade e telefone na lista. Seguindo o fluxo, quando 
chegar em seus dados, você será contatado para atendimento.

Clínica de Estética

A Clínica de Estética e Cosmética caracteriza-se como um espaço onde são 
realizadas as práticas disciplinares do curso e também o Projeto integrador I, 
II e III, o qual tem como objetivo o atendimento à comunidade interna e ex-
terna. São realizados procedimentos de embelezamento pessoal como: mo-
delagem de sobrancelhas, aplicação de hena, permanente de cílios, maquia-
gem, depilação, descoloração de pelos, limpeza de pele profunda, hidrata-
ção facial, peeling de diamante, máscaras faciais, tratamento para acne, tra-
tamento para manchas, tratamento de rejuvenescimento, escova, hidratação 
capilar, tratamento para caspa e oleosidade, tratamento para queda, aplica-
ção de tintura, massagem relaxante, Spa dos pés, reflexologia, massagem 
Ayurveda, ventosaterapia, Shiatsu, banho de ofurô, massagem modeladora, 
drenagem linfática manual, tratamento para gordura localizada, tratamento 
para celulite e tratamento para flacidez.

Para dispor dos atendimentos da clínica de estética, pode dirigir-se até o 
PADIS, ou entrar em contato pelo WhatsApp (46) 9 99132 4910 para fazer o 
agendamento. Após o agendamento, deve dirigir-se à tesouraria e pagar 
uma taxa simbólica para encaminhar-se à clínica e receber o atendimento.
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Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ

O NPJ tem o compromisso de levar à população, por meio dos atendimentos 
realizados pelos acadêmicos, orientações, serviços jurídicos e sociais às 
pessoas que dele precisam, de forma gratuita. O NPJ atua em processos 
que fogem ao interesse econômico, ou seja, processos que se reservam o 
interesse social, por isso o foco de atendimento são assuntos na área de 
família (alimentícia, guarda e divórcio), cível (interdição, tutela/curatela), 
criminal (apenas através de nomeação do magistrado), seguridade social 
(benefícios previdenciários de juizado especial federal, auxílio  emergencial 
negado, pedido judicial de medicação), direito do consumidor e demandas 
de competência do juizado especial de até 20 salários mínimos de valor de 
causa. 

Para usufruir dos serviços, é necessário procurar o NPJ (remotamente: 
npj@unidep.edu.br ou 46 99916 5906) e manifestar interesse no atendimento. 
Será preenchida uma ficha de solicitação pela secretária e feita a primeira 
triagem pelos acadêmicos, e dado seguimento ao atendimento.

Gympass

Esse benefício proporciona a possibilidade de explorar centenas de atividades 
em milhares de lugares, para que possa se exercitar, divertir e encontrar aquela 
atividade física que for a sua cara. Tudo isso com preços acessíveis.

Todos os colaboradores e dependentes (cônjuge e filhos) terão 7 dias gratuitos 
na escolha de qualquer plano a partir da data de adesão. A mensalidade 
poderá ser paga via cartão de crédito ou em folha de pagamento (nos casos de 
dependentes, jovens aprendizes e estagiários somente via cartão de crédito). 

São mais de 21.000 instituições credenciadas em todo país, entre elas as 
melhores academias de ginástica, dança, natação. Para ter acesso aos esta-
belecimentos, o usuário deverá gerar, de forma antecipada, o “Token Gym-
pass”. Este código é gerado após o acesso à plataforma oferecida pela Gym-
pass, através do site: https://www.gympass.com ou aplicativo, disponíveis 
para as plataformas Android e IOS.
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Orientações gerais
 
Qualidade de serviços

O principal caminho para buscarmos a satisfação total de um cliente, seja ele 
interno ou externo é o Atendimento!

A excelência em um atendimento vai muito além do que uma simples 
cortesia no tratamento. No UNIDEP devemos buscar a excelência no nosso 
atendimento de clientes externos, entretanto, deve-se dar a mesma 
importância ao cliente interno, ou seja, seu colega de trabalho.

Passamos a maior parte de nosso tempo no trabalho e o convívio com 
nossos colegas deve ser administrado de uma forma positiva. Adotando 
posturas fundamentais e necessárias para todo profissional.

Uso do refeitório

A IES dispõe de um refeitório para ser utilizado pelos colaboradores durante 
seus intervalos. Utilizando deste espaço prepõe-se o cuidado e o zelo pelo 
ambiente e materiais nele disponibilizados. Destaca-se que, por ser um 
ambiente de uso coletivo, todos os aspectos relativos à etiqueta, bom senso 
e respeito, devem ser praticados para o bom convívio interpessoal. Sendo 
assim, espera-se que este ambiente, bem como os horários, seja aproveitado 
de forma ética e respeitosa, usando da discrição nos assuntos que não 
condizem com o momento. 
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Estacionamento

Para que os colaboradores vigias nos identifiquem logo na entrada da IES, é 
necessário identificar o veículo utilizado para vir ao UNIDEP, com um 
adesivo, que anualmente deverá ser trocado/atualizado. O pedido deve 
ser feito no departamento pessoal. 

Lembrete! Sempre que houver a troca do veículo de seu uso habitual, deve 
ser feito, também a troca de adesivo (levando o adesivo atual) por um com 
os dados do novo veículo.

O Estacionamento é de uso coletivo, portanto, procure estacionar 
adequadamente e com segurança. 

Confidencialidade das Informações

As informações do UNIDEP/Grupo Afya que não forem consideradas como 
públicas, devem ter autorização formal da Reitoria para serem compartilhadas.

As informações referentes a negócios são confidenciais e os colaboradores 
não podem valer-se delas para ganhos pessoais, financeiros ou de outra 
natureza.

As informações confidenciais ou sem autorização não podem ser comparti-
lhadas em redes ou mídias sociais.

Políticas de segurança

As senhas de acesso à todos os dispositivos e sistemas do UNIDEP são 
pessoais e intransferíveis, e todo colaborador é responsável civil e criminal 
pelas ações feitas sob seu acesso.

O colaborador não deve ceder ou fornecer sua senha a terceiros, pois é de 
sua responsabilidade garantir a confidencialidade das mesmas, bem como 
seguir os procedimentos de segurança dos nossos sistemas.

O acesso ao e-mail corporativo é para fins profissionais, não podendo ser 
usado para finalidade pessoal, bem como encaminhar o que não for 
autorizado pelos gestores de setores.

Não é permitido navegar em sites não confiáveis, bem como em sites que 
não agregam valor ao exercício da função em que atua no UNIDEP, e não 
poderá instalar software não autorizado pelo gestor da TI por escrito e/ou 
e-mail. 

Os colaboradores têm a responsabilidade de zelar pela segurança e sigilo 
dos dados com os quais trabalham, sejam físicos ou digitais.

Dois dos treinamentos obrigatórios que estão na UCA, representam muito 
bem esse assunto e são fundamentais: o Insider Trading e o Segurança e 
Proteção de Dados.
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Insider Trading

Construímos um treinamento EAD, em que abordamos o que significam 
informações privilegiadas e como cada um deve lidar com elas, uma vez que 
pertencemos a uma empresa de capital aberto. 

Segurança e Proteção de Dados

Esse treinamento EAD foi construído para reduzir os riscos e fazer o uso 
mais seguro dos seus dispositivos, desenvolvemos este treinamento focado 
na segurança e proteção de dados com diversas orientações que deverão 
ser seguidas, deixando todos atentos e resguardados.

Relações Humanas

Harmonia, cordialidade, respeito e espírito de compreensão devem predomi-
nar nos contatos estabelecidos independentemente de posição hierárquica. 
O sentido de equipe deve predominar na execução de atividades e realiza-
ção dos objetivos.

E-mail Institucional

Essa é uma ferramenta chave de comunicação entre a IES e os colaborado-
res, portanto é importante verificar seu e-mail diariamente para manter-se 
atualizado sobre assuntos institucionais e as informações recebidas através 
do e-mail “Comunica”.

Redes Sociais

É importante que você siga e esteja sempre atento(a) aos posts nas nossas 
redes sociais, pois lá são compartilhadas as notícias e ações da IES, tais 
como: eventos, projetos, editais, entre outros.

Lembre-se, você faz parte de uma instituição séria, tome cuidado no 
momento de publicar ou compartilhar fotos e vídeos para não expor 
a IES e/ou os colegas.

Facebook: www.facebook.com/unidep.afya

Instagram: www.instagram.com/unidep.afya

Grupo de WhatsApp – Somos Todos UNIDEP

Assim como o e-mail institucional, o grupo de WhatsApp também é uma 
ferramenta para compartilhar assuntos profissionais e agilizar a comunica-
ção, sendo assim evite assuntos fora desse contexto, e acompanhe as publi-
cações do grupo diariamente.
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Dicas para melhorar sua saúde
 
Vivemos um estilo de vida tão corrido que, muitas vezes, pequenas atitudes 
passam despercebidas e podem contribuir muito em nossas vidas. Pequenas 
e simples dicas, quando seguidas com certa regularidade, podem melhorar 
sua saúde e bem-estar. Para isso, montamos um guia de dicas rápidas e prá-
ticas que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos.

Durma!

Parece clichê, mas dormir bem ainda é uma dica muito valiosa. Desligar seu 
corpo por cerca de 7 ou 8 horas de sono diárias vão te livrar de uma série de 
doenças, além de te deixar com as energias carregadas para viver o dia 
seguinte.

Pratique exercícios físicos!

É desafiador manter-se bem-disposto e ativo, com uma saúde em perfeito 
estado se não praticar ao menos 30 minutos de atividades físicas diárias. Se 
você pensa que seu dia não comporta o tempo gasto em uma academia, 
pense que aqueles 30 minutinhos a mais de sono pela manhã poderiam se 
tornar sua atividade do dia, melhorando seu bem-estar e saúde de maneira 
considerável.

Se mesmo assim você acha que ainda não dá tempo de se exercitar, faça 
pequenas mudanças. Troque o elevador pela escada, evite o uso do carro 
para fazer compras ou atividades próximas de casa, carregue as sacolas do 
supermercado e se tiver um tempo extra, use sua força para lavar algumas 
peças de roupa, que iriam para a máquina, na mão. Essas mudanças já vão 
fazer seu corpo mais ativo e você vai poder sentir a diferença.
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Cuide da sua saúde mental!

Outro ponto muito importante é a nossa saúde mental. O que você faz para 
manter a sua mente saudável e livre de problemas desnecessários? Comece 
pensando no que realmente você pode controlar. Depois pense no que você 
está tentando controlar que não tem controle. Livre sua mente dos pensa-
mentos ruins e pessimistas, seja generoso e sinta-se melhor por isso. O bem-
-estar provoca o aumento de hormônios da satisfação, deixando você cada 
dia mais feliz e realizado.

Fique atento aos programas de saúde e bem-estar promovidos pelo grupo 
Afya e pelo UNIDEP, quando tiver dúvidas pode acionar seu líder e o GESTA.

Procure programar-se para fazer uma atividade da qual você gosta e te dá 
prazer.

Ser saudável te leva a ser mais feliz e isso é uma escolha que só você pode 
fazer. Experimente mudar pequenos hábitos e perceba a diferença!
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