
 
 
 

REGULAMENTO DO COLABORADOR NOTA 100 
 

RECONHECIMENTO  
AOS COLABORADORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

 
 
1. OBJETIVO  
Reconhecer anualmente os colaboradores técnicos administrativos, estagiários e jovens 
aprendizes que tenham desenvolvido seu trabalho de forma competente, agregando valor ao 
setor e ao UNIDEP, pautados em um comportamento colaborativo, íntegro e saudável, 
alinhado à missão e aos valores institucionais.  
 
2. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO  
São candidatos a participar deste processo, automaticamente e sem necessidade de inscrição: 
a) os colaboradores que possuam no mínimo 6 meses de trabalho na instituição, dos seguintes 
setores:  

- Atendimento Geral - Biblioteca 
- Secretaria Geral - NEMP 
- GESTA/PADIS - Laboratórios (Saúde e Comunicação) 
- Secretarias de Curso e Setores (Reitoria, 
NPJ, Clínica de Psicologia, Clínica de 
Fisioterapia, PADIS, COPPEX, NAPED, CPA, 
NEaD) 

- Administrativo, Departamento Pessoal, 
Gestão/Apoio Acadêmico, Financeiro, 
Compras, Almoxarifado  
 

- Manutenção - Agência Experimental de Comunicação 
- Multimeios - Vigilância 
- Zeladoria - Telefonistas 
- Ambulatório - TI 

 
b) os colaboradores que não acumulem função docente. 
 
3. RECONHECIMENTO 
- Serão reconhecidos 3 (três) colaboradores: 
a) O colaborador que obtiver a maior média no pilar competências; 
b) O colaborador que obtiver a maior média no pilar desenvolvimento; 
c) O colaborador que obtiver a maior média geral. 
 
4. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
- A avaliação será realizada pelo gestor imediato, o mesmo que realizou a avaliação de 
desempenho. 



 
- Acaso um colaborador esteja sob a gestão de dois ou mais gestores, a avaliação deve ser 
realizada da seguinte forma: 
a) No primeiro momento cada gestor faz a sua reflexão e avaliação individual atribuindo as 
notas; 
b) No segundo momento os gestores reúnem-se e a partir das avaliações individuais, elaboram 
uma única avaliação. 
- O processo será realizado considerando um instrumento específico (Anexo I), que avalia dois 
Pilares: Competências e Desenvolvimento. 
- Em caso de empate, os critérios de desempate serão avaliados da seguinte forma: 
a) No pilar Competências:  
1º Quem obtiver a maior nota no Item PROATIVIDADE e RESOLUTIVIDADE 
2º Se ainda assim seguir empatado, quem obtiver a maior nota no item COMPROMETIMENTO 
3º Se ainda assim seguir empatado, a prioridade será do colaborador que estiver trabalhando 
a mais tempo no UNIDEP.   
b) No pilar Desenvolvimento: 
1º Quem obtiver a maior nota no Item CURSOS OBRIGATÓRIO DA UCA 
2º Se ainda assim seguir empatado, quem obtiver a maior nota no item PMD 
3º Se ainda assim seguir empatado, a prioridade será do colaborador que estiver trabalhando 
a mais tempo no UNIDEP.   
 
 
5. EVENTO DE RECONHECIMENTO  
Os colaboradores que tenham sua atuação reconhecida farão parte de uma matéria publicada 
no site do UNIDEP e nas redes sociais institucionais, bem como receberão um certificado de 
honra ao mérito. 
 
6. CRONOGRAMA 

 
 

Setor de Gestão e Desenvolvimento de Talentos – GESTA 
Comitê de Guardiões do Clima UNIDEP 

Data Etapa Responsável 

06/10 Apresentação do Regulamento e Instrumento de Avaliação 
(zoom – 30 min.)  

Gestores 

15/10 Início das avaliações  Gestores 

30/10 Último dia para avaliação do gestor Gestores 

03/11 Início da conferência das pontuações GESTA 

16/11 Último dia da conferência GESTA 

20/11 Divulgação dos resultados Gestores 

04/12 Reconhecimento dos Colaboradores nota 100 Geral 


