
Plano de Desenvolvimento de Pessoas - 
PDP



A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) foi instituída pelo Decreto nº 
9.991/2019, que regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112/1990, quanto a licenças e 
afastamentos.

O objetivo é estabelecer uma cultura de planejamento de ações de desenvolvimento entre 
todos os órgãos da Administração Pública Federal, com base no alinhamento das 
necessidades de cada órgão e entidade, sem prejuízo da necessidade de transparência de 
informações. A nova política visa ao aprimoramento da gestão pública, considerando as 
boas práticas do mercado de trabalho.

Sendo a PNDP uma política dinâmica e em constante evolução, a partir das experiências 
obtidas no ano de 2019, em 2020, o Decreto nº 9.991/2019 foi alterado por meio de 
Decreto nº 10.506/2020.



                      
Justa e equânime
- Os servidores e as unidades onde estão lotados devem ser consultados quando o 
PDP for elaborado.
 - Afastamento somente depois de seleção interna.

                     Transparente
- Todas as ações e custos devem ser disponibilizados na internet.
- Deve ser feita a divulgação com critérios claros para a candidatura dos servidores.

Foco no planejamento e na governança
- As ações de desenvolvimento devem ser relacionadas com as estratégias do órgão.
- O sistema Sipec possibilita o acompanhamento e o monitoramento das ações.
- Relatório de execução alimenta o PDP do ano seguinte tornando o processo 
melhor a cada ano.



I - o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP;
II - o relatório anual de execução do PDP;
III - o Plano Consolidado de Ações de Desenvolvimento;
IV - o relatório consolidado de execução do PDP;
V - os modelos, as metodologias, as ferramentas informatizadas e as trilhas de 
desenvolvimento, conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão central do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC.



É o instrumento que registra as necessidades de desenvolvimento dos servidores. 

A partir do PDP, é possível planejar as ações de desenvolvimento/capacitação dos 
servidores públicos federais.

É anual e obrigatório para todas as instituições federais.

É geral → As informações a serem fornecidas são as mesmas, independente da 
categoria a qual o Servidor Público Federal pertença.

As demandas por capacitação devem considerar as necessidades de desenvolvimento 
dos servidores para  a realização do seu trabalho.





“Necessidade de desenvolvimento: lacuna identificada entre 
o desempenho esperado e o desempenho atual, derivada da 
diferença entre o que o servidor deveria saber fazer/ser e o que 
ele sabe fazer/ser, com efeito sobre os resultados organizacionais.”

Art. 2º, inciso I da IN 21/2021

“Ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento 
regularmente instituído: atividade de aprendizagem 
estruturada para impulsionar o desempenho competente da 
atribuição pública em resposta a lacunas de performance ou a 
oportunidades de melhoria descritas na forma de necessidades 
de desenvolvimento, realizada em alinhamento aos objetivos 
organizacionais, por meio do desenvolvimento assertivo de 
competências.”

Art. 2º, inciso II da IN 21/2021



Atenção!
O serv idor  só  poderá 
usufruir de afastamento 
p a r a  p ó s - g r a d u a ç ã o 
stricto sensu ou licença 
pa ra  capac i t ação  em 
2022, se a necessidade 
d e  d e s e n v o l v i m e n t o 
estiver  prevista no PDP-
2022.

• Afastamentos para Pós-Graduação Stricto Sensu
a) Mestrado-até 24 meses;
b) Doutorado-até 48 meses; e
c) Pós-doutorado-até 12 meses.

• Licença para Capacitação
a) Até 90 dias;
b) Períodos superiores a 15 dias - até 6 períodos;
c) Intervalo de 60 dias entre cada período;
c) No mínimo 30 horas semanais.

• Congressos, simpósios, conferência e similares desde que configurem 
capacitação;

• Cursos de treinamento;
• Atividades práticas em serviço, intercâmbios, grupos de estudos e estágios.







COLUNAS A, B e C: Será inicialmente solicitado na planilha o nome de quem preenche, 
telefone e endereço de e-mail → não é obrigatório, mas auxilia caso haja alguma dúvida.

COLUNA D: A necessidade está vinculada a qual objetivo do planejamento estratégico 
institucional? (Obrigatório)
Assegurar o desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão
Assegurar a permanência e o êxito dos alunos da universidade
Consolidar a internacionalização como política estratégica de capacitação dos servidores, formação dos 
discentes e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, bem como fortalecer a divulgação da 
produção científica da UFSJ
Ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio das atividades de extensão universitária
Promover o desenvolvimento profissional e ampliar a qualidade de vida no trabalho
Aprimorar a estrutura administrativa, as áreas físicas e o fluxo processual, visando à maior segurança, 
agilidade, acessibilidade, transparência e integração com os Campi fora de sede
Desenvolver a infraestrutura de tecnologia da informação, visando à disponibilização segura de dados, à 
transparência das informações e à interatividade
Fortalecer as políticas, ações e boas práticas de sustentabilidade



COLUNA E: Qual a necessidade de desenvolvimento a ser atendida? (Obrigatório)

• A descrição da necessidade de desenvolvimento deve responder a três perguntas básicas:

1. O que as pessoas necessitam? 
2. Do que serão capazes se for atendida sua necessidade? 
3. Que resultado isso trará para a UFSJ? 

* Seja sucinto pois o espaço é limitado.
* Inicie com verbos no infinitivo: reconhecer, lembrar, aprender, capacitar, aplicar, 
analisar, etc.

• Erros comuns:
- Descrição de necessidades de forma genérica;
- Descrição de necessidades sem detalhamento da área de competência desejada;
- Descrição de necessidades feita de maneira que não reflita o objetivo final do desenvolvimento;
- Necessidades descritas de forma individualizada, apresentadas com o nome do servidor ou com o 
nome da ação de desenvolvimento.



COLUNA F:  Quais  dados atuais  a judam a embasar  essa  necess idade de 
desenvolvimento? (Facultativa)

Considerando que o nível de desempenho atual do público alvo dessa ação de desenvolvimento está 
abaixo do desempenho esperado (por isso, a necessidade de uma ação que resolva essa lacuna), 
descreva brevemente os comportamentos e resultados observáveis atuais do público alvo (ou 
relacionados a ele) que demonstram esse desempenho inferior.
Ex: Servidor leva 4 semanas para concluir processo interno de auditoria que deveria ser concluído em 2 
semanas.
COLUNA G: Qual a área que melhor identifica a temática relacionada a essa necessidade 
de desenvolvimento? - Macro (Obrigatória)  - VIDE ANEXO I

COLUNA H: Qual a subárea que melhor identifica a temática relacionada a essa 
necessidade de desenvolvimento? - Micros (Facultativa) – VIDE ANEXO I

*São as áreas/subáreas previstas pela CAPES (Anexo I)
*Caso essa necessidade não se encaixe em nenhuma das temáticas/subtemáticas apresentadas, informe 
qual(is) seria(m).
Na COLUNA G – coloque outra área não especificada
Na COLUNA H – Coloque a subárea



COLUNA I: Essa necessidade está associada a qual(is) competência(s)? (Obrigatória)

 

COLUNA J:  A ação é transversal? (Obrigatória)

* Necessidade que é recorrente e comum nas unidades internas da UFSJ.
* Pós-gradução não é transversal.

Resolução de problemas com base em dados Coordenação e colaboração em rede

Foco nos resultados para os cidadãos Geração de valor para o usuário
Mentalidade Digital Gestão para resultados
Comunicação Gestão de crises
Trabalho em equipe Visão de futuro
Orientação por valores éticos Inovação e mudança
Visão Sistêmica Comunicação estratégica

Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal Outras competências associadas
Engajamento de pessoas e equipes



COLUNA K: Qual o público-alvo da ação de desenvolvimento para essa necessidade? 
(Obrigatória)
Informar cargo, carreira, função e(ou) outra informação que ajude a compreender o perfil do público-
alvo da ação de desenvolvimento.

*Docente
*Técnico-Administrativo
*Unidades Administrativas
*Unidades Acadêmicas
*Chefias de Setor
*Chefias de Departamento
*Se Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado, informar o cargo e o nome do servidor

COLUNA L: Qual(is) unidade(s) funcional(is) do órgão/da entidade será(ão) beneficiada(s) 
pela ação de desenvolvimento para essa necessidade?  (Obrigatória) 

*Sigla da Unidade
* Esta é forma que o SESED localiza quando o servidor solicita informação se teve a necessidade 
cadastrada no PDP.



COLUNA N: Quantos agentes públicos serão beneficiados pela ação de desenvolvimento 
para essa necessidade? (Obrigatória) 

COLUNA O: A ação de desenvolvimento para essa necessidade está relacionada a qual área 
temática dos Sistemas Estruturadores do Poder Executivo Federal? (Obrigatória)
* Art. 30 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Gestão Tecnologia da Informação e comunicação
Organização e inovação institucional Controle Interno
Planejamento e orçamento Ouvidoria
Serviços gerais (logística) Transparência e controle social
Documentação e Arquivo Correição
Custos Comunicação
Administração financeira Ética

Contabilidade Outra - o tema do desenvolvimento não e atualmente coberto 
por sistema estruturante da administração

Gestão de pessoas



COLUNA P: Tipo de aprendizagem. (Obrigatória)
*Informar o Tipo e o Subtipo.
*Exemplo: Educação Formal - Doutorado

 

EDUCAÇÃO 
FORMAL

Ensino Fundamental

EVENTO

Oficina
Ensino Médio Palestra

Ensino Profissionalizante Seminário
Ensino Superior Congresso
Especialização Workshop
Mestrado Outros Similiares
Doutorado CURSO

-
Pós-doutorado

OUTRO TIPO NÃO 
ESPECIFICADO

EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA

Aprendizagem em Serviço

-Estágio
Intercâmbio
Estudo em Grupo



COLUNA Q: Modalidade da ação de desenvolvimento. (Obrigatória)

COLUNA R: Informe o título do curso, evento, pós-graduação, etc. (Obrigatória)
* Algumas ações não possuem formalmente um título. Neste caso, pode ser atribuído um título 
informal. 
* Ex: Doutorado em Ciências de Materiais Aplicado a Epectroscopia de Superfície; Curso de IN05; 
Congresso Brasileiro de Psicologia.

COLUNA S: Qual seria a carga horária total prevista da ação de desenvolvimento para essa 
necessidade? (Facultativa)
Informe a carga horária total da ação de desenvolvimento. Caso ainda não possua essa informação, 
preencha com 00:00.

 

Presencial
Semipresencial
À distância



COLUNA T: Informe o ano previsto para a conclusão da ação de desenvolvimento. 
(Facultativa)
*Caso ainda não possua essa informação planejada, deixe o campo em branco.

COLUNA U: A ação é gratuita? (Facultativa)
*Sim ou Não 

COLUNA V: Informe o valor previsto a ser despendido pelo órgão/entidade com a 
ação desenvolvimento para cada servidor. (Facultativa)*
Informe o valor total a ser despendido com a ação desenvolvimento, caso haja custos. 
Desconsidere valores referentes a passagens e diárias. O custo informado não precisa ser 
exato, trata-se de uma estimativa, não de um compromisso. *Se a ação tiver custo, a 
informação é obrigatória.

COLUNA W: Informe quaisquer outras questões que considerar necessárias. 
(Facultativa)

 



28/07 Apresentação do forma de elaboração do PDP/2022 às unidades.

29/07

27/08

Envio das planilhas às unidades para preenchimento.

Data limite para envio das planilhas
preenchidas pelas unidades.

























• Página da PNPD no Portal do Servidor - https://www.gov.br/servidor/pt-
br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/copy_of_pndp

• Central de Conteúdos sobre a PNDP - https://www.gov.br/servidor/pt-
br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/central-de-conteudos

• Página da PROGP: https://ufsj.edu.br/progp/capacitacaoqualificacao.php

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/copy_of_pndp
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/central-de-conteudos
https://ufsj.edu.br/progp/capacitacaoqualificacao.php


http://www.ufsj.edu.br/progp

http://www.ufsj.edu.br/progp

