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EDITAL N° 103, DE 09 DE MARÇO DE 2020 

PROGRAMA ANUAL DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA UFRJ 

SUBMISSÃO DE PROJETOS 

 
A Pró-Reitoria de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Divisão de 
Desenvolvimento da Coordenação de Políticas de Pessoal (DVDE/CPP) tornam público o edital 
para a submissão de Projetos destinados a ações de desenvolvimento para os servidores da UFRJ 
a serem implementadas pela DVDE/PR-4 no âmbito desta Universidade, conforme disposto na 
Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990; na Lei Federal n°. 11.091, de 12 de janeiro de 
2005; e nos Decretos Federais n°. 5.824 e n° 5.825, de 29 de junho de 2006; e n°. 6.114, de 15 de 
maio de 2007; e n° 9.991 de 28 de agosto de 2019; e na Instrução Normativa no 201, de 11 de 
setembro de 2019. 
 
 

1. DO OBJETIVO 

 
1.1 O presente Edital tem por objetivo cadastrar e selecionar as propostas de atividades de 
desenvolvimento para servidores da UFRJ a serem implementadas pela DVDE/CPP/PR-4, que 
contribuirão para a elaboração do Programa Anual de Desenvolvimento dos Servidores da UFRJ 
de acordo com o Decreto n° 9.991 de 11 de setembro de 2019 – Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas (PNDP). 

 

2. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1 Descrever as ações propostas por servidores da UFRJ voltadas ao desenvolvimento 
institucional. 
 
2.2 Realizar o levantamento e organizar o registro prévio de atividades de desenvolvimento, no 
sentido de democratizar e ampliar o apoio institucional, financeiro e infraestrutural. 

 
2.3 Subsidiar a elaboração do Programa Anual de Desenvolvimento dos Servidores da UFRJ, 
vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRJ (PDI), Decreto n° 5.825, de 
29/06/06; e Decreto n° 9.991 de 11 de setembro de 2019 (PNDP). 
 
2.4 Planejar as ações de desenvolvimento voltadas para atividades desempenhadas pelo servidor, 
de diversos ambientes organizacionais, visando aperfeiçoar as competências institucionais. 
 

3. DA ELEGIBILIDADE DOS PROPONENTES 
 
3.1 Apenas servidores ativos da UFRJ (técnico-administrativos em educação ou docentes) 
poderão apresentar e atuar em projetos como coordenador e/ou instrutor/tutor. 
 
3.2 O proponente, para efeitos deste Edital, deverá, concomitantemente, ser o coordenador e o 
responsável pela submissão do projeto. O coordenador poderá atuar também como 
instrutor/tutor. 
 
3.3 As funções de coordenador/instrutor/tutor serão iniciadas após a implementação do projeto 
(com o início das aulas) e encerradas na data de término do curso. 
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4. DA ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS 

 
4.1 Os projetos serão escolhidos com base nos resultados do Levantamento de Necessidades de 
Desenvolvimento extraídos do Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-
Administrativos da UFRJ (Avades) de 2019 e de acordo com os itens 6 e 10; 
 
4.2 Cada proponente poderá cadastrar mais de um projeto, desde que esteja de acordo com a 
demanda institucional da UFRJ, conforme item 7.1. As propostas serão submetidas à Comissão 
de Avaliação. 
 
4.3 Em caso de projetos semelhantes destinados ao mesmo campus, ainda que de diferentes 
proponentes, apenas um será aprovado. 
 
4.4 Os projetos deverão ser preenchidos, obrigatoriamente, no Formulário de Submissão 
disponibilizado no endereço eletrônico desenvolvimento.pr4.ufrj.br, atendendo a todas as 
exigências apresentadas no item 8.2. 
 

5. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 
5.1 Será constituída uma Comissão de Avaliação composta por técnico-administrativos (Técnicos 
em Assuntos Educacionais) da Coordenação de Políticas de Pessoal/PR-4, que terá como função 
analisar e selecionar os projetos. 
 
5.2 A composição da Comissão de Avaliação será publicada no BUFRJ, através de portaria emitida 
pela Pró-Reitora de Pessoal. 
 
5.3 A Comissão de Avaliação, formada para atender à análise das propostas e à demanda 
institucional, terá vigência durante o ano de 2020. 
 

6. DOS REQUISITOS DOS PROJETOS 
 
6.1 Seguir a estrutura do Formulário de Submissão de Projetos da DVDE, com preenchimento de 
todos os campos obrigatórios. 
 
6.2 Estar de acordo com as áreas que serão contempladas no ano de 2020, conforme item 7.1. 
 
6.3 Ter caráter educativo, social, cultural ou tecnológico. 
 
6.4 Definir, previamente, o local para execução do projeto, informando no Formulário de 
Submissão o campus para a realização do curso. 
 
6.5 Estar inserido em uma das modalidades: presencial, semipresencial ou EAD (educação a 
distância). 
 

6.6 Ter carga horária mínima de 20 (vinte) horas e máxima de 120 (cento e vinte) horas e ser 
encerrado, impreterivelmente, até o dia 13 de novembro de 2020. 
 

6.7 Oferecer no mínimo 20 e no máximo 40 vagas em todas as modalidades do item 6.5. 

https://diac.pr4.ufrj.br/
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7. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

7.1 Os projetos submetidos devem pertencer a uma ou mais áreas dentre as apresentadas a 
seguir: 

 

ÁREA 1 

▪ AÇÕES AFIRMATIVAS  
Cursos voltados para a discussão sobre desigualdades históricas, acessibilidade e 
diversidade. 

ÁREA 2 
▪ HISTÓRIA DA UFRJ, SERVIÇO PÚBLICO E CARREIRA 

Cursos voltados à apresentação histórica destes temas. 

ÁREA 3 
▪ LEGISLAÇÕES APLICADAS ÀS ROTINAS DE TRABALHO  

Cursos voltados ao conhecimento de leis, normativas e outros dispositivos legais. 

ÁREA 4 
▪ LÍNGUAS 

Cursos voltados às áreas de Português, idiomas estrangeiros e Libras. 

ÁREA 5 

▪ GESTÃO PÚBLICA 
Cursos voltados a procedimentos administrativos e processos específicos, tais como: 
patrimoniais, de pessoal, orçamento público, secretarias acadêmicas, atendimento ao 
público. 

ÁREA 6 

▪ SISTEMAS ESPECÍFICOS DE ROTINAS INTERNAS 
Cursos voltados para uso das ferramentas: Intranet, SIRHu, Siape, Sigepe, Siga, Sigad, 
SEI, SIASS, Correio UFRJ, Avades, Sucupira, entre outros. 

ÁREA 7 

▪ SISTEMAS, LINGUAGENS E FERRAMENTAS DIGITAIS 
Cursos voltados para: introdução à informática, internet, Word, Excel, LibreOffice, 
Moodle, entre outros. 

ÁREA 8 

▪ EDUCAÇÃO 
Cursos voltados à introdução básica dos temas: leitura e interpretação de texto, 
gramática, matemática, preparatório para mestrado e doutorado, metodologia de 
pesquisa. 

ÁREA 9 

▪ SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
Cursos voltados à saúde do trabalhador (física e mental), relações interpessoais 
saudáveis, meio ambiente, sustentabilidade e biossegurança. 

ÁREA 10 

▪ GESTÃO PÚBLICA PARA DIRIGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Cursos voltados à capacitação de dirigentes universitários, com vista à promoção de 
relações interpessoais, ambientes de trabalho saudáveis, áreas administrativas e seus 
processos específicos, tais como: patrimoniais, de pessoal, orçamento público, 
secretarias acadêmicas, dentre outros. 

 
 
  

8. DA INSCRIÇÃO 
 
8.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

16 de março a 06 de abril de 2020. 
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8.2 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

O proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do Formulário de Submissão de 
Projetos e nas áreas correspondentes deste, anexar os seguintes documentos somente no 
formato PDF: 
 
a) Currículo do proponente/coordenador do projeto e, caso haja, dos respectivos instrutores 
e/ou tutores (Anexo I). 
 
b) Termo(s) de compromisso assinado(s) e carimbado(s) pela chefia imediata onde o(s) 
respectivo(s) componente(s) se encontra(m) lotado(s). Neste termo, o(s) requerente(s) se 
compromete(m) a compensar as horas trabalhadas nos cursos. (Anexo II). 
 
c) Cronograma de atividades do projeto (Anexo III). 
 
8.2.1 Os anexos mencionados no item 8.2, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, deverão obrigatoriamente seguir 
os modelos de documentos para Submissão de Projetos disponíveis no site da Divisão de 
Desenvolvimento/PR-4 em desenvolvimento.pr4.ufrj.br e deverão ser preenchidos, 
preferencialmente, de forma digital. No caso de preenchimento manual, utilizar letra legível. 
 
8.3 Não serão aceitos projetos e anexos enviados através de outros meios e/ou após a data do 
término das inscrições. 
 

9. DAS RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR: 
 
9.1 Providenciar ao longo das atividades e enviar, no prazo máximo de 7 dias corridos após o 
término do curso: Declaração de Atividades Diárias, Lista(s) de Presença impressa(s) assinada(s) 
pelos alunos (para cursos presenciais), Relatório de Atividades (para cursos EAD) e Relação dos 
Aprovados, conforme modelos que serão disponibilizados pela DVDE. Os documentos deverão 
ser digitalizados no formato PDF e enviados para o e-mail desenvolvimento@pr4.ufrj.br. 
 
9.1.1 Informar a relação de alunos aprovados e reprovados ao final dos cursos. 
 
a) Requisitos de aprovação: mínimo de 75% de frequência e avaliação, que poderá ser por meio 
de: provas, trabalhos individuais ou em grupo, devendo a nota ser igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
9.2 Durante o andamento dos cursos, toda comunicação a ser realizada com os alunos deverá 
ser feita exclusivamente pelos coordenadores/instrutores/tutores, não sendo esse contato 
responsabilidade da DVDE. 
 
9.3 A comunicação com a DVDE se dará exclusivamente através do coordenador que deverá fazer 
a mediação junto aos instrutores/tutores. 
 
9.4 Ausências e divergências entre alunos e instrutores/tutores deverão ser solucionadas pelo 
coordenador. 
 
9.5 No caso de impedimentos e imprevistos de instrutores/tutores, ocasionados por motivos de 
força maior, cabe ao coordenador comunicar imediatamente à DVDE. 
 

https://diac.pr4.ufrj.br/
mailto:desenvolvimento@pr4.ufrj.br
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10. DOS REQUISITOS DE APROVAÇÃO DOS PROPONENTES E INSTRUTORES/TUTORES: 

 

10.1 Ser servidor ativo (técnico-administrativo ou docente) lotado em uma das unidades da UFRJ. 
 
10.2 Formação acadêmica e/ou experiência profissional compatível com o projeto submetido. 
 
10.3 Ausência de restrição administrativa relacionada a processo disciplinar. 
 
10.4 Em caso de curso à distância, é imprescindível que o proponente e o(s) tutor(es) possuam 
as habilidades necessárias para utilização da plataforma Moodle. 

 

11. DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

11.1 Os Projetos serão analisados pela Comissão de Avaliação de Projetos da DVDE, conforme o 
item 5. 
 
11.2 O processo de avaliação será realizado em duas fases: classificação e habilitação. 
 
11.3 Serão considerados classificados os projetos que atenderem aos requisitos de todas as 
alíneas dos itens 4 e 6. 
 
11.4 Serão considerados habilitados os projetos de cursos presenciais classificados que 
atenderem aos requisitos do item 12.2. No caso de cursos na modalidade EAD, estarão 
habilitados os projetos que atenderem aos requisitos dos itens 4 e 6. 
 
11.5 A relação dos projetos classificados e habilitados será disponibilizada no endereço 
eletrônico desenvolvimento.pr4.ufrj.br. 
 
11.6 Os projetos serão avaliados com base no Levantamento de Necessidades de 
Desenvolvimento extraídos do Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-
Administrativos da UFRJ (Avades) de 2019, de acordo com os critérios a seguir: 
 
a) Qualidade do conteúdo proposto para o curso: necessidade da instituição, interesse da 
administração, aplicabilidade, relevância e detalhamento do projeto. 
 
b) Experiência e formação do coordenador e dos instrutores/tutores. 
 
11.7 A interposição de recursos no caso de projetos não classificados deverá ser realizada em 
formulário próprio disponibilizado na página da DVDE e enviado para o e-mail 
desenvolvimento@pr4.ufrj.br. 
 

12. DA IMPLEMENTAÇÃO 
 

12.1 O cronograma dos projetos propostos será respeitado de acordo com a distribuição dos 
cursos por temas e campi (locais). Existindo motivo de força maior, de ordem técnica ou 
orçamentária, a critério da Pró-Reitoria de Pessoal e com ciência das partes: 
 

a) o projeto poderá não ser implementado; 

https://diac.pr4.ufrj.br/
file:///E:/DVDE/desenvolvimento@pr4.ufrj.br
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b)o cronograma proposto poderá sofrer alterações. 
 
12.1.1 A habilitação não implica na implementação obrigatória do projeto, conforme disposto 
no item 12.1. 
 
12.2 A implementação de cursos presenciais está condicionada à disponibilidade de espaço físico, 
sendo obrigatória a sua comprovação através do envio do Termo de Ciência e Concordância do 
responsável pelo local (Anexo IV), no prazo de 7 dias contados da data de divulgação do resultado 
dos recursos na página da DVDE. O envio do Termo deverá ser realizado para o e-mail 
desenvolvimento@pr4.ufrj.br. 
 
12.3 A implementação dos cursos estará sujeita a um mínimo de 50% de inscritos em relação ao 
número total de vagas ofertadas. 
 
12.4 A implementação dos projetos será tornada pública pela Pró-Reitoria de Pessoal. 
 
12.5 A convocação do proponente será realizada pelo e-mail da DVDE: 

desenvolvimento@pr4.ufrj.br, de acordo com o Cronograma constante no item 16 deste Edital. 

 

12.6 Caso o coordenador sofra algum impedimento, deverá comunicar imediatamente à DVDE 

para que sejam tomadas as providências necessárias.  

 

13. DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

13.1 Não serão devidos direitos autorais e de imagem aos proponentes referentes ao uso dos 
projetos pela Pró-Reitoria de Pessoal, devendo o(a) autor(a) concordar necessariamente com o 
Termo de Cessão de Direitos Autorais e de Imagem presente no Formulário de Submissão de 
Projetos para prosseguir com o envio da proposta. 
 
13.2 O ato da submissão dos projetos implica na concordância dos proponentes com a cessão 
dos direitos autorais e de imagem para esta Pró-Reitoria de Pessoal, de forma gratuita e sem 
qualquer ônus para a UFRJ, que só poderá utilizá-los para eventos de desenvolvimento aplicados 
a turmas ou grupos de servidores públicos da UFRJ, assim como para divulgação das ações 
realizadas. 
 

14. DA REMUNERAÇÃO 

 

14.1 Os proponentes serão remunerados de acordo com as atividades que desempenharem – 
instrutor/tutor e/ou coordenador – nos seus respectivos projetos (Anexo IV). 
 
14.2 A remuneração será realizada pela Gratificação por encargo de Curso ou Concurso (GECC), 
de acordo com o Decreto Federal 6.114, de 15 de maio de 2007, observando, em particular, o 
seu Art. 6°, que limita a 120 (cento e vinte) a quantidade de horas a serem remuneradas 
anualmente. 
14.3 O limite de 120 (cento e vinte) horas a que se refere o subitem 10.2 considera a soma de 

todas as horas trabalhadas em atividades realizadas pelo servidor público nas diferentes 

unidades da UFRJ, bem como em outras instituições públicas contempladas com esse tipo de 

gratificação. 

file:///E:/DVDE/desenvolvimento@pr4.ufrj.br
file:///C:/Users/fabianocosta/Downloads/desenvolvimento@pr4.ufrj.br
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14.4 Para fins de cálculo da gratificação por encargo de curso ou concurso, é necessário observar 

o disposto no anexo IV, que determina os percentuais máximos aplicáveis a cada tipo de 

atividade, sendo diferentes os percentuais para cursos de desenvolvimento. 

 

14.5 As atividades deverão ser desempenhadas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o 

servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando 

desempenhadas durante a jornada de trabalho, de acordo com o disposto no §4º do Art. 98 da 

Lei Federal n° 8.112/90. 

 

14.6 Em relação ao material didático, será pago por curso um valor fixo de 15% sobre a carga 

horária total do curso e dependerá do envio do arquivo em PDF até o encerramento do curso. 

 

14.7 Cada curso deverá ter apenas 1 (um) coordenador e o pagamento das horas exercidas nas 

atividades de coordenação estará limitado a 50% da carga horária total do curso. 

 

14.8 O pagamento será condicionado à comprovação das atividades, que serão verificadas por 

meio do envio dos documentos citados no item 9.1. Este envio é de responsabilidade do 

coordenador do curso. 

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 O proponente é responsável pela veracidade de todas as informações repassadas durante 

as etapas do projeto. 

 

15.2 Após a aprovação do projeto, não poderão ser realizadas alterações no que diz respeito à 

justificativa, objetivos gerais e específicos, público-alvo, conteúdo programático e carga horária. 

Qualquer alteração relacionada a outros pontos deverá ser devidamente justificada por escrito 

e enviada para o endereço eletrônico desenvolvimento@pr4.ufrj.br. 

 

15.3 A DVDE não fornece material didático e não se incumbe de providenciar locais para 

realização das aulas, bem como impressões e cópias, devendo os coordenadores se 

responsabilizarem por toda a logística do curso. 

 

15.4 Todos os instrutores, tutores, coordenadores e alunos receberão certificados após a 

conclusão dos cursos. 

 

15.5 Quaisquer dúvidas referentes a este processo de seleção deverão ser encaminhadas para o 

endereço eletrônico:  desenvolvimento@pr4.ufrj.br. 

 

15.6 A PR4 deverá ser comunicada de toda e qualquer alteração no cronograma previamente 

aprovado e demais alterações. 

 

mailto:desenvolvimento@pr4.ufrj.br
mailto:desenvolvimento@pr4.ufrj.br
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15.7 Os casos omissos serão analisados pela DVDE em conjunto com a Coordenação de 

Políticas de Pessoal. 

 

16. CRONOGRAMA 

 

ETAPAS DATAS 

Submissão de projetos 16/03 a 06/04 

Divulgação dos projetos classificados 17/04 

Interposição de recursos dos projetos não classificados 17/04 a 22/04 

Divulgação do resultado dos recursos 28/04 

Envio do Termo de Ciência e Concordância do responsável pelo local (Anexo IV) 05/05 

Divulgação dos projetos habilitados 08/05 

 

 

17. TABELA DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO 
 

 

 

 

Luzia Araújo 

Pró-Reitora de Pessoal 

ATIVIDADE PERCENTUAL VALOR 

Conferencista e/ou palestrante em evento de capacitação 0,25 68,26 

Coordenação 0,19 51,87 

Elaboração de material didático 0,20 54,51 

Elaboração de material multimídia para curso a distância 0,25 68,26 

Instrutoria em curso de desenvolvimento e aperfeiçoamento 0,25 68,26 

Instrutoria em curso de formação de carreiras 0,25 68,26 

Instrutoria em curso de treinamento 0,20 54,51 

Instrutoria em curso gerencial 0,25 68,26 

Tutoria em curso a distância 0,20 54,51 


