
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS - 2021PESSOAS - 2021



Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP

• Instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP
(Decreto 9991/2019).

• Objetivo: a promoção do desenvolvimento dos servidores públicos nas
competências necessárias à consecução da excelência na atuação doscompetências necessárias à consecução da excelência na atuação dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.

• Cabe a cada órgão e entidade integrante do SIPEC a elaboração anual do
respectivo PDP, que vigorará no exercício seguinte, com a finalidade de
elencar as ações de desenvolvimento necessárias à consecução de seus
objetivos institucionais.



Cronograma

Data/período Ação Atores

27/04/2020 a 
30/06/2020

Levantamento das demandas de ação 
de desenvolvimento

Todos os servidores e 
unidades da UFSJ

01/07/2020 a
20/07/2020

Compilação dos dados, 
esclarecimento sobre informações 

PROGP
DIDEP20/07/2020 esclarecimento sobre informações 

prestadas e autorização do(a) 
Reitor(a)

DIDEP
SESED

REITORIA

21/07/2020 a 
11/08/2020

Inclusão das demandas no sistema 
do governo

DIDEP
SESED

12/08/2020 Envio do PDP 2021 SESED



Orientações para levantamento de demandas para 2021:
Período: 27/04/2020 a  15/05/2020

Como: Estarão disponíveis três formulários do google docs.
Informações sobre participação em cursos de mestrado, doutorado e pós-
doutorado, deverão ser prestadas pelo próprio interessado no formulário de
educação formal.
Informações sobre participação em congressos, simpósios, jornadas, semanas,
deverão ser prestadas pelo próprio interessado no formulário de participação em
congressos.
Informações sobre cursos de capacitação deverão ser prestadas por cada unidade,
conforme levantamento interno de necessidade de capacitação, no formulário de
cursos. Neste caso a informação não deverá ser prestada individualmente.

Link dos 
formulários: 

Afastamentos para mestrado, doutorado, pós-doutorado: https://forms.gle/1Q9ZBkApwJv8fUev8
Participação de congressos e similares: https://forms.gle/n7itQ2xdaPpCPa268
Cursos de capacitação e treinamento: https://forms.gle/4VqwsXxoYAEt7Hkr8

Dúvidas Podem ser sanadas pelo e-mail: pdpufsj@ufsj.edu.br



Atenção:

Leiam com bastante atenção todas as informações 
dos formulários, os dados cadastrados devem 
representar a realidade e atender ao solicitado. 



Para maiores informações: pdpufsj@ufsj.edu.br




