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GT – Carreira- 2020 
• Foram realizadas 12 reuniões com o grupo do GT completo

e 04 reuniões com o GT divididos em dois subgrupos.

• A primeira reunião foi em 18/03/2020 com uma parte dos
membros presentes no auditório do IFGW e a outra parte
acompanhando virtualmente.

• Todas as outras reuniões seguintes foram realizadas
virtualmente pela plataforma Zoom. As reuniões foram
gravadas e registradas em súmulas.

• Todas as sugestões de mudanças apresentadas foram
amplamente discutidas, votadas e aprovadas pelos
membros do GT por unanimidade ou por ampla maioria.

• Antes da elaboração da proposta final, as mudanças
prioritárias foram apresentadas e discutidas com os outros
setores da Universidade, incluindo: i) servidores da PRDU e
DGRH, ii) Membros da Representação dos funcionários no
CONSU e iii) o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp
(STU).



Pontos 
Positivos do 
Processo de 
Progressão
– 2019 –

* Processo: 
Promoções, 

espalhamento, 
estrutura
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Revisões de Metodologia Revisões de estrutura/normativas 
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Mudanças Prioritárias Sugeridas

1- Implementação imediata dos interstícios

Remoção do Artigo 6° do Capítulo VII - Disposições transitórias  - CAD-A-009/2018, de 04/12/2018

Remoção do Artigo 1° do Capítulo VI - Disposições transitórias  - CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
2- Revisão Anexo III – criação do Anexo III-A (cargos não-gratificados (sem

GR)) e Anexo III-B (cargos gratificados (com GR)) 

Modificação das citações ao Anexo III para Anexo III-A (cargos não-gratificados) e Anexo III- B (cargos gratificados) na 
CAD-A-009/2018, de 04/12/2018

Modificação das citações ao Anexo III para Anexo III-A (cargos não-gratificados) e Anexo III- B (cargos gratificados) na 
CAD-A-005/2019, de 04/06/2019 – Exemplo Artigo 5°, Inciso II.



Mudanças Prioritárias Sugeridas
Características do Anexo III-A (cargos não-gratificados) – Exemplo Segmento Superior 



Mudanças Prioritárias Sugeridas

REQUISITOS ADICIONAIS DE SERVIDORES COM GR

Requisito NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

Visão Sistêmica

Conhece o impacto de seu trabalho 
nos setores de interface e como 
funciona a instituição (estrutura 
organizacional, fluxos e 
procedimentos) 

Influencia no processo decisório.
Possui alto grau de conhecimento da Unidade 
Órgão ou instituição.
Possui visão sistêmica.

Influencia e atua no processo decisório.
Possui alto grau de conhecimento da Unidade/Órgão 
ou instituição.
Possui visão sistêmica da instituição e seu entorno. 

Atua fortemente no processo decisório.
Possui alto grau de conhecimento da Unidade/Órgão ou 
instituição.
Possui visão sistêmica da instituição e seu entorno 

Capacidade de 
mobilização e de 
desenvolvimento 
de trabalho em 
equipe

Partilha informações e 
conhecimentos com colegas e 
disponibiliza-se para os apoiar se 
solicitado. 
Tolera imprevistos, mas tem alguma
dificuldade de lidar com os mesmos

Tem papel ativo e cooperativo nas equipes e 
grupos de trabalho em que participa. 
Tolera imprevistos e frequentemente lida com 
os mesmos sem maiores dificuldades

Contribui para o desenvolvimento ou manutenção de 
um bom ambiente de trabalho e fortalecimento do 
espírito de grupo. 
Tolera imprevistos, lida com os os mesmos sem 
maiores dificuldades e busca aprender com eles

Participa com  informações, ideias e soluções em projetos.
Estimula a realização de trabalhos em equipe e o 
compartilhamento de resultados. 
Aberto a desafios, lida sem maiores dificuldades e busca 
aprender com eles. 
Trabalha para aumentar a capacidade dos processos e das 
pessoas em lidar com imprevistos. 

Liderança 
(requisito 
aplicável somente 
a quem dirige
equipe)

Conhece os objetivos do grupo que 
dirige, transmitindo-os aos seus 
colaboradores. 
Quando solicitado por seus 
colaboradores, dá-lhes apoio e 
orientação.
Delega responsabilidades e atribui 
tarefas aos seus colaboradores, mas 
tende a ser centralizador. 
Dá, quando solicitado, feedback aos 
seus colaboradores, positivo ou 
negativo; expressa suas opiniões e 
ideias, ouvindo seus colaboradores.
Preocupa-se com a formação dos 
seus colaboradores, recomendando 
suas capacitações. 
Consegue identificar colegas com 
potencial para substituí-lo.

Conhece os objetivos do grupo que dirige, 
transmitindo-os aos seus colaboradores; 
envolve seus colaboradores na definição dos 
objetivos do seu trabalho e os explicita.
Delega responsabilidades e atribui tarefas aos 
seus colaboradores com base nas suas 
características e capacidades.
Quando solicitado, orienta e dá apoio aos seus 
colaboradores na realização do seu trabalho.
Dá, quando solicitado, feedback aos seus 
colaboradores, positivo ou negativo.
Expressa suas opiniões e ideias, tendo em 
consideração os sentimentos e convicções dos 
seus colaboradores.
Preocupa-se com a formação dos seus 
colaboradores, recomendando e acompanhando 
suas capacitações. 
Consegue identificar colegas com potencial para 
substituí-lo.

Destaca-se pela capacidade de transmitir os objetivos 
do grupo de trabalho, levando-o a superá-los.
Envolve seus colaboradores na definição dos objetivos 
do seu trabalho e os explicita.
Delega responsabilidades e atribui tarefas aos seus 
colaboradores com base nas suas características e 
capacidades, dando-lhes certa autonomia.
Muito frequentemente orienta e dá apoio aos seus 
colaboradores na realização do seu trabalho.
Dá sempre feedback aos colaboradores, positivo ou 
negativo.
Expressa suas opiniões e ideias de forma equilibrada, 
tendo em consideração os sentimentos e convicções 
dos seus colaboradores.
Promove a aprendizagem, formação e 
desenvolvimento dos seus colaboradores. 
Planeja e negocia com a equipe quem pode substituí-
lo, promovendo intercâmbio programado de posto de 
trabalho, mantendo-se como responsável e orientando 
seu substituto ou potencial sucessor quanto aos 
requisitos de qualidade da sua gestão.

Destaca-se pela grande capacidade de transmitir 
claramente os objetivos do grupo de trabalho que dirige, 
levando-o a superá-los.
Seu entusiasmo e dedicação são fonte de motivação para 
seus colaboradores, transmitindo-lhes confiança.
Envolve sempre os seus colaboradores na definição dos 
objetivos do seu trabalho e os explicita.
Delega responsabilidades e atribui tarefas aos  
colaboradores sempre com base nas suas características e 
capacidades, dando-lhes muita autonomia.
Muito frequentemente orienta e dá apoio aos seus 
colaboradores na realização do seu trabalho; dá sempre 
feedback aos seus colaboradores, positivo ou negativo, 
reconhecendo a sua contribuição.
Expressa as suas opiniões e ideias de forma equilibrada, 
considerando os sentimentos e convicções dos seus 
colaboradores.
Promove a aprendizagem, formação e desenvolvimento 
dos seus colaboradores, frequentemente atribuindo-lhes 
tarefas desafiantes. 
Orienta outros gestores sobre como identificar e 
desenvolve potenciais substitutos/sucessores.

Características do Anexo III-B (cargos gratificados) – Exemplo Segmento Superior 



Mudanças Prioritárias Sugeridas
3 – Padronização do Processo de avaliação pelas Comissões –

Obrigatoriedade de Divulgação da Métrica (Disponibilizar Exemplos) 

Modificação do Artigo 10° - Inciso I da  CAD-A-005/2019, de 04/06/2019

Modificação do Artigo 10° da  CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
3 – Padronização do Processo de avaliação pelas Comissões –
Consulta aos supervidores e as equipes (cargos gratificados)

Modificação do Artigo 10° - parágrafo 2° da  CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
4 – Alterações na forma de composição das Comissões de Avaliação

Modificação do § 1º do Artigo 7° da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
4 – Alterações na forma de composição das Comissões de Avaliação

Modificação do § 1º do Artigo 7° da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
4 – Responsabilidades adicionais da Comissão de Avaliação (Disponibilizar Exemplos de devolutivas )

Modificação  Artigo 11° da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em
Desempenho associada a um Programa Geral e Institucional de Avaliação de 

Desempenho para toda a Universidade



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em
Desempenho associada a um Programa Geral e Institucional de Avaliação de 

Desempenho para toda a Universidade

Cargos-
Gratificados
Anexo III-B

Cargos não-
Gratificados
Anexo III-A

Horizontal  - PED
(excelência em 
desempenho)

Vertical - PAC 
(aumento de complexidade 

na função)

DOCUMENTOS
• Requerimento de inscrição
• Relatório de atividades 

circunstanciado

PROGRESSÃO

DOCUMENTOS
• Requerimento de inscrição
• Programa Institucional de 

Avaliação  (até os últimos 5 
anos) com parecer próprio 
de autoavaliação



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em
Desempenho associada a um Programa Geral e Institucional de Avaliação de 

Desempenho para toda a Universidade

Remoção do Parágrafo 4° do Artigo 3° da CAD-A-009/2018, de 04/12/2018



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificação do Artigo 6° da CAD-A-009/2018, de 04/12/2018



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificação do Artigo 7° da CAD-A-009/2018, de 04/12/2018



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificação do Artigo 9° da CAD-A-009/2018 de 04/12/2018



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificação dos Artigos 12° e 13° da CAD-A-009/2018, de 04/12/2018



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificação do parágrafo único Artigo 1° da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificação dos incisos I e II do Artigo 5° da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Criação do inciso  III  e Modificação do parágrafo único do Artigo 5° e da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Criação do inciso  III  do Artigo 10° da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificações do Artigo 11° da CAD-A-005/2019, de 04/06/2019



Mudanças Prioritárias Sugeridas
5 – Incorporação da Possibilidade de Progressão Horizontal por Excelência em Desempenho associada a um 

Programa Geral e Institucional de Avaliação de Desempenho para toda a Universidade

Modificações do Artigo 15° da CAD-A-005/2019 de 04/06/2019



Recomendações Gerais do GT

 É importante enfatizar que as Carreiras na Universidade não devem se pautar somente em um processo de

reconhecimento individual dos servidores, mas sim em uma construção coletiva mais ampla, de melhoria e

aperfeiçoamentos dos serviços prestados pela Universidade para a sociedade, dentro de sua missão como

Universidade pública, gratuita e socialmente referenciada.

 Como ponto central na missão da Unicamp, recomendamos fortemente que a construção e a valorização de todas as

carreiras da universidade estejam tratadas como ponto específico alinhados com as missões da Universidade dentro

do PLANES – 2021-2025.

 A carreiras na Universidade devem ser perenes e tratadas como elemento fundamental em busca do aperfeiçoamento

do cumprimento de sua missão e não devem sofrer rupturas severas com as trocas de gestões na Unicamp. Assim, o

GT recomenda uma revisão anual dos processos de carreira, tanto docente quanto não docente, que devem ser

conduzidos por uma Comissão Permanente de Avaliação das Carreiras, no âmbito da CAD.



Recomendações Gerais do GT

 Dentro da filosofia de uma Carreira PAEPE perene e alinhada com as missões da Universidade, o GT acredita que o

estabelecimento de um Programa Institucional de Avaliação de Desempenho Geral para toda a Universidade é mandatório

e deveria ocorrer já para o ano de 2021. Dentro do Programa Institucional de Avaliação de Desempenho Geral, um Plano

de Trabalho específico para todas os cargos e função da Carreira PAEPE devem estar bem estabelecidos.

 Mais especificamente sobre a presente proposta de Revisão do Processo de Progressão da Carreira PAEPE, o GT reafirma

a importância de se ter um apoio ampliado para a elaboração dos Relatórios da Atividades por parte da

DGRH/EDUCORP, dos setores de RH e da CSARHs locais, incluindo a revisão dos roteiros de elaboração dos relatórios

de todos os segmentos e a disponibilização de treinamentos e orientações a funcionários interessados.



 Em relação aos Anexos III-A e III-B, além das modificações apresentadas neste relatório, a equipe do GT recomenda

que tanto os Anexos III-A e III-B como os demais itens a serem incluídos nos relatórios idealmente deveriam passar

por uma revisão de especialista em línguas, para tornar a redação menos críptica a acessível a todos os servidores

PAEPE dos diferentes níveis existentes na Unicamp.

 Para nortear o trabalho das Comissões de Avaliação, a DGRH/CIDF deve disponibilizar para essas Comissões

exemplos de critérios objetivos (métricas e pesos) de avaliação dos Relatórios e de pareceres padronizados para as

devolutivas individualizadas que foram bem-sucedidos no Processo de Progressão de 2019 e que podem auxiliar as

comissões no seu trabalho.

Recomendações Gerais do GT



GT – Carreira- 2020 
Objetivo: Revisão do Processo de Progressão da Carreira PAEPE 

CAD-A-009/2018 e CAD-A-005/2019

Por fim, os membros do GT agradecem a todos que contribuíram direta ou indiretamente 
na construção desta proposta e, em especial a Sra. Maria Eliene Ferreira Barros da PRDU 

que secretariou o trabalho deste GT com dedicação e eficiência exemplares. 


