
 
 
 

REGULAMENTO PARA RECONHECIMENTO DO  
EDUCADOR TRANSFORMADOR UNIDEP - 2021 

 
 
 
1 OBJETIVO 
 
Reconhecer anualmente o engajamento e o desempenho dos colaboradores do UNIDEP que, 
independentemente de sua função, atuam, alinhados aos valores institucionais, encantando 
e inspirando a comunidade acadêmica. 
 
 

2 DOCENTES 
 
2.1 CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO  

 
São candidatos a participar deste processo, automaticamente e sem necessidade de inscrição: 
a) os docentes que possuam no mínimo 6 meses de trabalho na instituição, dos seguintes 
cursos:  

Administração Fisioterapia 
Ciências Contábeis Medicina 
Direito Odontologia 
Educação Física Pedagogia 
Enfermagem Psicologia 
Engenharia Civil Publicidade e Propaganda 
Engenharia Elétrica Tecnologia em Estética e Cosmética 
Engenharia de Software Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas. 
 
b) os docentes que não exerçam cargo de liderança. 
 
2.2 RECONHECIMENTO 
Será reconhecido 1 (um) docente de cada curso mencionado. 
Este será apontado pelo coordenador após computado o resultado de sua avaliação, a partir 
de um Instrumento (Anexo I) que permeará as seguintes áreas analisadas no ano vigente: 

a) Avaliação das disciplinas do curso nas quais atuou; 
b) Avaliação de desempenho; 
c) Participação em capacitações; 
d) Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão promovidos pelo curso/IES; 
e) Envolvimento na gestão do curso. 

 
 
 



 
2.3 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
- A avaliação será realizada pelo(s) coordenador(es) do(s) curso(s) ao(s) qual(is) o docente faz 
parte. 
- O docente poderá ser reconhecido em mais de um curso caso atinja notas de avaliação para 
tal ato. 
 
2.4 CRONOGRAMA 

 
 

3 COLABORADORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 
 
3.1 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 - TI 
- GESTA/PADIS - Laboratórios (Saúde e Comunicação) 
- Secretarias de Curso, Setores e Clínicas 
(Reitoria, NPJ, Clínica de Psicologia, Clínica 
de Fisioterapia, Clínica de Odontologia 
PADIS, COPPEXI, NAPED, CPA, NEaD, 
Ambulatório e Internato) 

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

- Manutenção - Agência Experimental de Comunicação 
- Multimeios - Vigilância 
- Zeladoria - Telefonistas 
- Internato de medicina  

 
 
 

Mês Etapa Responsável 

Novembro Apresentação do Regulamento e Instrumento de 
Avaliação 

Coordenação de 
graduação 

Novembro Início das avaliações – Envio dos instrumentos por e-mail Coordenação de 
graduação e 
Coordenadores 

Novembro Finalização da avaliação Coordenadores 

Dezembro Início da conferência das pontuações Coordenação de 
graduação e 
NAPED 

Janeiro Reconhecimento dos Educadores Transformadores em 
conjunto com o reconhecimento administrativo 

Geral 



 
b) os colaboradores que não acumulem função docente. 
c) os colaboradores administrativos que não exerçam cargo de liderança. 
 
3.2 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. 
 
3.3 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
 
a) A avaliação será realizada pelo gestor imediato, o mesmo que realizou a avaliação de 
desempenho. 
b) Acaso um colaborador esteja sob a gestão de dois ou mais gestores, a avaliação deve ser 
realizada da seguinte forma: 
 - No primeiro momento cada gestor faz a sua reflexão e avaliação individual atribuindo as 
notas; 
 - No segundo momento os gestores reúnem-se e a partir das avaliações individuais, elaboram 
uma única avaliação. 
 
c) O processo será realizado considerando um instrumento específico (Anexo II), que avalia 
dois Pilares: Competências e Desenvolvimento. 
d) Em caso de empate, terá prioridade o colaborador que tiver maior nota nos itens que 
compõem o pilar competências, seguindo a ordem de relevância indicada a seguir: 
1- Comprometimento 
2- Relacionamento interpessoal 
3- Atendimento e Comunicação 
4- Confiabilidade 
5- Qualidade e prazo 
6- Pontualidade 
Se ainda assim permanecer o empate, terá prioridade o colaborador que estiver trabalhando 
há mais tempo no UNIDEP.   
 
3.4 CRONOGRAMA 

Data Etapa Responsável 

Novembro 
09/11 

Apresentação do Regulamento e Instrumento de Avaliação 
  

GESTA 

Novembro 
09/11 

Início das avaliações – Envio dos instrumentos por e-mail Gestores 

Novembro 
30/11 

Último dia para avaliação do gestor Gestores 

Dezembro 
01 a 10 

Conferência das pontuações GESTA 



 

 
 
4 EVENTO DE RECONHECIMENTO  
Os colaboradores que tenham sua atuação reconhecida, receberão certificado e placa de 
honra ao mérito durante a Semana de Desenvolvimento dos Educadores UNIDEP, no início do 
ano letivo posterior ao período avaliado.  
 
 
5 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
GESTA, NAPED e Coordenação de Pós-Graduação são os setores responsáveis pela 
organização do processo e evento. 
 
 
Parágrafo único: Casos omissos serão resolvidos em primeira e única instância pela equipe de 
organização e gestão e pelas Reitorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janeiro 
24 

Reconhecimento dos Educadores Transformadores em 
conjunto com o reconhecimento docente 

Geral 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome do Professor:

Indicador MÉTRICA DESCRITOR RESULTADO PESO % NOTA

1 - Participação em capacitações 
Total eventos/total de 

participações do docente (l istas 
de presença NAPED/UCA/PDP)

90% a 100% de participação: 10
80% a 90% de participação: 9

...
0% a 10% de participação: 1

15 0,0

2 - Avaliação das Disciplinas (CPA) - 2021.1 e 2021.2 15 0,0

3 - Avaliação de Desempenho e Feedback -  2021.1 e 2021.2 10 0,0

4 - Projetos/atividades/eventos de Ensino, Pesquisa e Extensão 
promovidos pelo(a) curso/IES:

MÉTRICA DESCRITOR RESULTADO PESO % NOTA

Idealizador/Proponente 10 0,0

Organizador/Executor 10 0,0

Participante/Ouvinte
Total eventos/total de 

participações do docente

90% a 100% de participação: 10
80% a 90% de participação: 9

...
0% a 10% de participação: 1

5 0,0

7 - Envolvimento na gestão do curso: MÉTRICA PESO % NOTA

Proatividade 5 0,0

Colaboração 5 0,0

Empatia 5 0,0

Disponibilidade 5 0,0

Articulação com a comunidade externa 5 0,0
Captação 10 0,0

100 FALSOTOTAL

Nº de Projetos/Ações

Critérios para compor o Reconhecimento por Docente

1º lugar do Colegiado: 10
2º lugar do Colegiado: 9

...
10º lugar ou abaixo: 1

90% a 100% das proposições: 10
80% a 90% das proposições: : 9

...
0% a 10% das proposições: 1

DESCRITOR  (nota de 1 a 10 para cada item)

Percepção da Coordenação de 
Curso 

Resultado por professor



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO II 
 
 



 

 


