PLANO DE CARREIRA
DOCENTE (PCD) AFYA

E-BOOK PARA O DOCENTE UNIDEP

Prezado docente UNIDEP,
Este documento tem como objetivo guiá-lo com
informações sistematizadas e importantes sobre
o Plano de Carreira Docente – PCD do grupo Afya
no UNIDEP.
O UNIDEP não parou, por você!
A implantação do presente PCD é uma grande
conquista, busca concretizar um importante
passo na busca da visão institucional, qual seja,
ser reconhecida como a melhor opção em Educação
Superior para alunos, professores, colaboradores e
acionistas.
Neste e-book, você terá acesso a informações
importantes quanto ao enquadramento, acesso à
Política de Progressão Docente e fluxo de solicitação
de revisão.
Boa leitura!

O que é um
Plano de carreira?
Plano de carreira é um programa estruturado
que estipula o caminho que cada funcionário vai
percorrer dentro de uma organização, apresenta
as possibilidades de cargo e remuneração.

Qual objetivo do plano de
carreira docente?
Clareza dos critérios de progressão
profissional
Valorizar o trabalho e o desempenho
Aprimoramento profissional

Quando vai acontecer?
O enquadramento está vigente para o mês de
julho/2020 e terá impacto na folha recebida
em 05/08/2020.

Quais são as principais
mudanças?
O enquadramento passa a ser:
Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular
Remuneração: Hora/Aula + 6022 - DIFERENÇA
INDIVIDUAL DE VALOR conforme enquadramento
+ Gratificação + 6022 - DIFERENÇA INDIVIDUAL
DE VALOR.

Docente UNIDEP,
A implantação do plano não contempla perdas
salariais, por isso, tomamos todos os cuidados
possíveis para evitar equívocos, no entanto, se
você perceber qualquer inadequação, deve
seguir o seguinte fluxo para registrar sua
solicitação de revisão:
A) Enviar um e-mail para: pcd@unidep.edu.br,
registrando suas dúvidas, argumentando sobre o
motivo da solicitação de revisão, anexando sua folha
de pagamento, que está disponível no Portal RH
Online: portal.afya.com/Corpore.Net/Login.aspx;
B) Caso não receba a confirmação de recebimento do
seu e-mail pelo ponto focal de RH, em até 24 horas,
deve fazer contato pelo WhatsApp (46) 99132-4910
registrando o seu envio;
C) Atenção, o prazo para solicitação de revisão é 10
dias após o recebimento da folha, ou seja, até
15/08/2020.

A partir daqui, você vai encontrar, de forma
resumida, algumas informações importantes, sobre:
Categorias funcionais para contratação de
docentes
Tipos de progressão
Forma de remuneração
Critérios de avaliação
Tabela de pontuação
Movimentações
Para ter acesso às informações de forma detalhada,
você receberá por e-mail o documento da Política
de Progressão Docente.

Admissão de docentes
Categorias funcionais
A admissão dos docentes respeitará
as categorias funcionais e requisitos
descritos abaixo:
CATEGORIA

TITULAÇÃO

EXPERIÊNCIA
AMPLA

EXPERIÊNCIA
NA IES

PERCENTUAL
DE DOCENTES
NA IES

AUXILIAR

Mínimo título de
pós-graduação com
certiﬁcado registrado,
com carga horária mínima
de 360 horas, obtida em
Instituição credenciada;

Experiência no
magistério superior
ou experiência
proﬁssional não
acadêmica-pedagógico
na área;

N/A

50%

ASSISTENTE

Título de Mestrado,
Doutorado, Pós-Doutorado
ou Livre Docência,
devidamente registrado;

Mínimo 5 (cinco)
anos de experiência
no magistério
Superior;

Mínimo 4 (quatro) anos
de efetivo exercício da
docência nesta IES, com
contrato de tempo horista,
parcial, integral ou
dedicação exclusiva.

20%

ADJUNTO

Título de Mestrado,
Doutorado, Pós-Doutorado
ou Livre Docência,
devidamente registrado;

Mínimo 8 (oito)
anos de experiência
no magistério
Superior;

Mínimo 7 (sete) anos
de efetivo exercício da
docência nesta IES, com
contrato de tempo horista,
parcial, integral ou
dedicação exclusiva.

20%

TITULAR

Título de Doutorado,
Pós-Doutorado ou
Livre Docência,
devidamente
registrado;

Mínimo 14 (quatorze)
anos de experiência
no magistério
Superior;

Mínimo 13 (treze) anos
de efetivo exercício da
docência nesta IES, com
contrato de tempo horista,
parcial, integral ou
dedicação exclusiva.

10%

TIPOS DE PROGRESSÃO
Progressão Horizontal (mérito)
Crescimento salarial dentro da mesma categoria
funcional (auxiliar, assistente, adjunto e titular).
Requisitos: Depende exclusivamente da
quantidade mínima de pontos por parte do
Docente e ocorrem apenas para faixa
imediantamente superior à faixa atual.
Progressão Vertical (promoção)
Crescimento entre as categorias funcionais,
iniciando do auxiliar.
Requisitos: Condicionada a existência de vaga
no nível superior, inscrição do docente para a vaga
(atendendo os requisitos da função) e avaliação
dos pilares por parte da comissão permanente.

Formas de remuneração
Os docentes integrantes do Plano de Carreira Docente
serão remunerados segundo a categoria funcional e a faixa,
de acordo com os valores expressos na Tabela Salarial.
Por Hora-Aula (HA): as tarefas e atribuições executadas
pelo professor dentro da sala de aula.
Por Hora-Atividade (HAT): tarefa ou atribuição exercida
pelo professor fora da sala de aula, que será remunerada
através de livre negociação entre o docente e a Instituição.
Os docentes poderão exercer atividades fora de sala de
aula, incluindo funções administrativas. Os valores dessas
atividades deverão ser pagos como gratificações, não se
incorporando à remuneração, tratando-se de valores em
retribuição ao exercício de atividade eventual ou especial,
sendo devida única e exclusivamente enquanto estiver
vigente a atividade, podendo ser removido a qualquer
momento mediante documento específico para tal fim.
Se de interesse da IES houver a contratação de docente
com titulação maior da estabelecida na categoria
funcional desse Plano, a remuneração base será da
categoria funcional e haverá pagamento de “gratificação
de titulação” para a diferença de salário base da titulação.

Critérios de avaliação
Os docentes serão avaliados por 3 pilares, com
pontuação máxima de 10.000 pontos, acumulando
pontos dentro do ciclo de avaliação.
Pilar avaliações
- Esse pilar é resultado das avaliações dos alunos,
gestores e órgãos reguladores sobre o curso ou
instituição em que o docente atua.
- 4.000 pontos (40% do total).
Pilar Atividades Acadêmicas
- Esse pilar é resultado da adesão e do nível de
engajamento ao Modelo de Ensino da IES, bem como
Produção de conteúdo, atuação em projetos de pesquisa
e extensão ou atuação em cargos de gestão da IES.
- 3.000 pontos (30% do total).
Pilar Capacitações e Experiências
- Esse pilar é resultado da titulação, cursos de
aprimoramento e experiência, seja na atividade
docente, seja em outras atividades profissionais.
- 3.000 pontos (30% do total).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Pilar Avaliações
Avaliação do Aluno
Pontuação: 2.000 (20% do total)
Periodicidade: 4 avaliações, sendo uma por
semestre, no período de dois anos, cada uma
com pontuação máxima de 500 e mínima de
100 pontos.
Critérios:
I. Os 20% mais bem avaliados na IES receberão
500 pontos;
II. Os 21% - 40% mais bem avaliados receberão
400 pontos;
III. Os 41% - 60% mais bem avaliados receberão
300 pontos;
IV. Os 61% - 80% mais bem avaliados receberão
200 pontos;
V. Os 20% mais mal avaliados receberão 100 pontos.

Avaliação do Gestor
Pontuação: 1.000 (10% do total)
Periodicidade: 4 avaliações, sendo uma por
semestre, no período de dois anos, cada uma com
pontuação máxima de 250 e mínima de 50 pontos.
Critério: O avaliador levará em conta critérios como
absenteísmo, pontualidade, prazos, participação,
convivência com os alunos e pares, prática sobre
os valores da Mantenedora e conhecimento sobre
o PPC do curso.

Avaliação do Curso
Pontuação: 1.000 (10% do total)
Periodicidade: 2 avaliações, sendo uma por ano,
no período de dois anos, cada uma com pontuação
máxima de 500 e mínima de 0 ponto.
Critério: Será atribuída a quantidade de pontos ao
docente de acordo com o conceito de avaliação
atribuída por organismo regulador, externo a
administração da unidade:
I. Cursos com conceito 1 ou 2, terão pontuação zerada;
II. Cursos com conceito 3 corresponderá a 200 pontos;
III. Cursos com conceito 4 corresponderá a 400 pontos;
IV. Cursos com conceito 5 corresponderá a 500 pontos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Pilar Atividades Acadêmicas
Participação em reuniões e eventos
do curso e IES
Pontuação: 600 (6% do total)
Periodicidade: 4 avaliações, sendo uma por semestre,
no período de dois anos, cada uma com pontuação
máxima de 150 e mínima de 0 ponto.
Critérios:
I. Para nenhuma participação, será atribuído 0 ponto;
II. Para participação entre 20,0% a 39,9%, será
atribuído 45 pontos;
III. Para participação entre 40,0% a 59,9%, será
atribuído 90 pontos;
IV. Para participação entre 60,0% a 79,9%, será
atribuído 120 pontos;
V. Para participação entre 80,0% a 99,9%, será
atribuído 140 pontos;
VI. Para participação entre 100,0%, será
atribuído 150 pontos.

Atuações acadêmicas
Pontuação: 600 (6% do total)
Periodicidade: 4 avaliações, sendo uma por
semestre, no período de dois anos, cada uma com
pontuação máxima de 150 e mínima de 0 ponto.
Critérios:
I. 20 pontos: ações ambientais, culturais, esportivas ou
cívicas (excursão e visitas), organização com palestrante
externo, elaboração de plano de ensino, elaboração de
roteiro de estudos ou práticas no laboratório;
II. 30 pontos: orientação de Iniciação Científica,
elaboração de caso concreto ou produção do conteúdo
para programas de reforço;
III. 40 pontos: organização de feiras, gravação de
conteúdo online, orientação de núcleos de prática,
elaboração de roteiro híbrido ou elaboração de
capítulo de livro;
IV. 60 pontos: 50 questões inéditas no banco de
questões (com gabarito e dentro dos critérios
estabelecidos pela IES), elaboração e publicação
de livro completo.

Atuações em projetos de pesquisa,
extensão e internacionalização
Pontuação: 1.200 (12% do total)
Periodicidade: 4 avaliações, sendo por semestre,
no período de dois anos, cada uma com pontuação
máxima de 300 e mínima de 0 ponto.
Critério: IPEI (Índice de Pesquisa, Extensão e
Internacionalização)
I. Para IPEI 0 a 236 pontos, será atribuído 0 ponto;
II. Para IPEI 237 a 475, será atribuído 45 pontos;
III. Para IPEI 476 a 717, será atribuído 90 pontos;
IV. Para IPEI 718 a 1.199, será atribuído 150 pontos;
V. Para IPEI acima de 1.200 pontos, será atribuído
200 pontos.

Currículo Lattes
I. Para Lattes não atualizado dentro do semestre
será atribuído 0 ponto;
II. Para Lattes atualizado dentro do semestre, mas
fora do prazo, será atribuído 40 pontos;
III. Para Lattes atualizado no prazo, será atribuído
100 pontos.

Atuações em cargos de gestão
Pontuação: 600 (6% do total)
Periodicidade: 4 avaliações, sendo uma por semestre,
no período de dois anos, cada uma com pontuação
máxima de 150 e mínima de 0 ponto.
Critério: Serão consideradas atividades de gestão
acadêmica para docentes que tiverem cargos de
coordenação ou gestão, que valerão 150 pontos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Pilar Capacitações e Experiências
Títulos e certificações
Pontuação: 1.500 (15% do total)
Periodicidade: 2 avaliações, sendo uma por ano,
no período de dois anos, cada uma com pontuação
máxima de 750 e mínima de 0 ponto.
Critério: Titulação obtida, bem como os estágios
pós-doutorais.
I. Para certificado de Especialista (lato sensu) ou cursos
livres com mais de 360h será atribuído 300 pontos
(limitado a 1);
II. Para título de Mestre (stricto sensu) será atribuído
400 pontos (limitado a 1);
III. Para título de Doutor (stricto sensu) será atribuído
700 pontos (limitado a 1);
IV. Para estágio pós-doutoral (stricto sensu),
750 pontos (limitado a 1).

Cursos de aperfeiçoamento ou de incentivo
à qualificação na área de formação ou
da prática docente
Pontuação: 500 (5% do total)
Periodicidade: 2 avaliações, sendo uma por ano, no
período de dois anos, cada uma com pontuação
máxima de 250 e mínima de 0 ponto.
Critérios:
I. Para certificado de cursos com mais de 60 horas e
menos de 180 horas, será atribuído 50 pontos
(limitado a 2);
II. Para certificado de cursos com mais de 181 horas,
será atribuído 250 pontos (limitado a 2).

Tempo de experiência
Pontuação: 1.000 (10% do total)
Periodicidade: 2 avaliações, sendo uma por ano,
no período de 2 anos, cada uma com pontuação
máxima de 500 e mínima de 0 ponto.
Critérios:
I. Cada ano trabalhado na docência do ensino
superior corresponderá a 25 pontos (limitado 20
anos, somando 500 pontos);
II. Cada ano trabalhado na área de atuação profissional
corresponderá a 25 pontos (limitado 20 anos, somando
500 pontos).

PONTUAÇÃO
TABELAS DE PONTUAÇÃO

Para a progressão na carreira, serão auferidas
pontuações para cada docente.
O docente será elegível a movimentação se
obtiver os critérios mínimos para cada categoria
funcional e faixa.
Os méritos ocorrem apenas para faixa
imediatamente superior à faixa atual, mesmo que
a pontuação do docente seja maior que a exigida
na faixa.
A pontuação mínima para elegibilidade está
estabelecida na tabela abaixo:
CATEGORIAS
FUNCIONAIS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

AUXILIAR

0

4900

5200

5500

5800

6100

6400

6700

ASSISTENTE

7000

7250

7500

7750

8000

8250

N.A.

N.A.

ADJUNTO

8500

8700

8900

9100

9300

9500

N.A.

N.A.

TITULAR

9600

9650

9700

9750

9800

9850

N.A.

N.A.

MOVIMENTAÇÃO
TABELAS DE MOVIMENTAÇÃO

Progressão vertical

As movimentações serão de acordo com a estrutura
de categorias, faixas e percentuais de aumento
salarial, apresentada abaixo:
CATEGORIAS
FUNCIONAIS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

AUXILIAR

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

ASSISTENTE

110%

111%

112%

113%

114%

115%

N.A.

N.A.

ADJUNTO

120%

121%

122%

123%

124%

125%

N.A.

N.A.

TITULAR

130%

135%

140%

145%

150%

155%

N.A.

N.A.

Progressão horizontal

A base para aplicações das progressões, será o salário
da categoria “Auxiliar I” conforme previsto no acordo
coletivo de trabalho vigente.

O mundo mudou e o
UNIDEP não parou.
Por você e por mim.

