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OFÍCIO 23079. 091/2020-GAB-PR4 

 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2020. 

 

Aos: Pró-Reitores, Diretores e Chefes de setores das Unidades da UFRJ 

Assunto: PDP 2021 – Novas Orientações: Levantamento de Necessidades de 

Desenvolvimento  

 

Prezados (as), 

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR4) da UFRJ, por meio da Divisão de Desenvolvimento 

(DVDE), prorroga o prazo para o recebimento de dados e define novas orientações de 

preenchimento do Formulário Online de Levantamento de Necessidades de 

Desenvolvimento (LND) – PDP 2021. 

 

1. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENVIO E RETIFICAÇÃO DE DADOS 

Prorrogado até o dia 01 de junho de 2020, o envio e retificação de dados do 

Formulário de Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento 2021. 

NOTA: Alguns formulários recebidos deverão sofrer retificação por não atenderem as 

diretrizes de preenchimento estipuladas pelo sistema Sipec do Ministério da Economia. 

Para informações adicionais sobre casos específicos que exijam retificação de dados, 

favor verificar o item 4 e Anexo I deste documento. 

 

2. CONCEITUAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA 

DOCENTES 

Com o objetivo de cumprir as metas e prazos, orientamos que o formulário seja 

respondido pelos docentes, esclarecendo que estamos seguindo os itens previstos do 

sistema estabelecido pelo sistema SIPEC Ministério da Economia.  

Apresentamos, abaixo, os conceitos sobre capacitação e desenvolvimento, do Art. 2º da 

Instrução Normativa nº 201 de 11 de setembro de 2019.  

http://www.pessoal.ufrj.br/
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Art. 2º Para os fins da aplicação desta Instrução Normativa, entende-se 

por: 

 I - ação de desenvolvimento ou capacitação: toda e qualquer ação 

voltada para o desenvolvimento de competências, organizada de 

maneira formal, realizada de modo individual ou coletivo, presencial 

ou a distância, com supervisão, orientação ou tutoria; e  

II - competências transversais: competências comuns a servidores em 

exercício em diferentes órgãos ou entidades no âmbito do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC. 

 

3. RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

Em virtude das limitações apontadas pelas Unidades, poderão os Chefes e Diretores 

auxiliar no preenchimento do Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento 

(LND) de suas respectivas equipes, permanecendo com o Dirigente Máximo da 

Unidade a responsabilidade de acompanhar todo o processo e verificar o 

alinhamento das necessidades identificadas ao Planejamento da Unidade, pois 

conforme disposto no Art. 3º do Decreto 9991 de 28 de setembro de 2019: 

§ 1º O PDP deverá: 

I - alinhar as ações de desenvolvimento e a estratégia do órgão ou da entidade; 

II - estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o 

planejamento das ações de desenvolvimento; 

III - atender às necessidades administrativas operacionais, táticas e 

estratégicas, vigentes e futuras; 

IV - nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os 

princípios da economicidade e da eficiência; 

V - preparar os servidores para as mudanças de cenários internos e externos ao 

órgão ou à entidade; 

VI - preparar os servidores para substituições decorrentes de afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares do titular e da vacância do cargo; 

http://www.pessoal.ufrj.br/
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VII - ofertar ações de desenvolvimento de maneira equânime aos servidores; 

VIII - acompanhar o desenvolvimento do servidor durante sua vida funcional; 

IX - gerir os riscos referentes à implementação das ações de desenvolvimento; 

X - monitorar e avaliar as ações de desenvolvimento para o uso adequado dos 

recursos públicos; e 

XI - analisar o custo-benefício das despesas realizadas no exercício anterior 

com as ações de desenvolvimento. 

 

O Dirigente máximo que contar com o auxílio dos Diretores e Chefes de setores da 

unidade no Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento (LND), deverá 

formalizar a decisão por meio de documento próprio (modelo enviado em anexo e 

disponibilizado no site da Divisão de Desenvolvimento), com posterior comunicação à 

PR-4. O referido documento deverá ser encaminhado, até o dia 18 de maio de 2020, 

exclusivamente pelo endereço de e-mail institucional do Dirigente Máximo da Unidade 

para: pdp@pr4.ufrj.br   

Reiteramos a importância das Necessidades de Desenvolvimento levantadas estarem 

sempre alinhadas ao Planejamento Anual da Unidade, não se tratando de uma mera 

pesquisa institucional, mas de um mapeamento das ações necessárias ao crescimento e 

manutenção da excelência desta Instituição de Ensino. As informações recolhidas irão 

compor, após consolidação pela Pró-Reitoria de Pessoal, o Plano de Desenvolvimento 

de Pessoas – PDP 2021 da UFRJ, exigência Legal regulamentada pelo Decreto 9991 de 

28 de setembro de 2019, e pela Instrução Normativa nº 201 de 11 de setembro de 2019, 

para a concessão de qualquer tipo de afastamento ou Licença para Capacitação e 

Desenvolvimento. 

 

4. FORMULÁRIOS RECEBIDOS – AJUSTES NECESSÁRIOS 

Foram identificados pela equipe da Divisão de Desenvolvimento, inconsistências no 

preenchimento de alguns formulários recebidos, o que poderá inviabilizar a inclusão de 

http://www.pessoal.ufrj.br/
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tais necessidades e ações no PDP da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o ano 

de 2021 junto ao Ministério da Economia. Desse modo, solicitamos aos Gestores, que 

porventura se enquadrem nos casos exemplificados no ANEXO I deste documento, a 

retificação dos dados enviados, realizando o preenchimento de novo(s) 

formulário(s), conforme as orientações do referido anexo. 

 

5. GUIA PARA PREENCHIMENTO  

Ressaltamos ainda a importância de seguir as instruções contidas no Guia para 

Preenchimento disponibilizado no site da Divisão de Desenvolvimento e enviado em 

anexo neste e-mail.  

 

6. DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas, por gentileza, entre em contato conosco: pdp@pr4.ufrj.br   

 

Contamos, uma vez mais, com a colaboração de V. Sa. no sentido de planejar e mapear 

de maneira eficiente as Necessidades de Desenvolvimento e Capacitação dos servidores 

dessa Universidade. 

 

Atenciosamente,  

 

 

__________________________________ 

Luzia da Conceição de Araújo Marques 

Pró-Reitora de Pessoal 

 

 

http://www.pessoal.ufrj.br/
https://diac.pr4.ufrj.br/index.php/26-sefp/novidades/484-pdp-2021-levantamento-de-necessidades-de-desenvolvimento
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ANEXO I 

 

Senhores (as) Gestores (as), caso tenham identificado inconsistências em relação às 

informações repassadas de sua unidade semelhantes aos exemplos que seguem neste 

anexo, orientamos utilizar a prorrogação do prazo de recebimento para preencher 

novo(s) formulário(s) com as devidas retificações. 

 

RETIFICANDO UM FORMULÁRIO ENVIADO ANTERIOMENTE 

Ao encaminhar um novo formulário a fim de retificar outro anteriormente enviado, 

solicitamos que utilizem o campo “Observações” justificando o novo envio conforme 

exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO: NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS 

AJUSTES NECESSÁRIOS 

 

Lançamento Agrupado:  

Não é permitido informar todas as necessidades identificadas em um único formulário. 

 

Exemplo: 

 

▪ Formulário 1 - Necessidade de capacitação na área de atuação, pós-graduação 

(mestrado, doutorado), pós-doutorado, eventos referentes ao cargo, congressos, 

cursos de idiomas, e outras mais que o cargo necessite para Técnicos e Docentes. 

http://www.pessoal.ufrj.br/
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Corrigindo um Lançamento Agrupado: 

É necessário preencher um formulário diferente para cada necessidade identificada. 

 

Exemplos: 

 

▪ Formulário 1 - Necessidade de Capacitação na área de pessoal para chefes de DP. 

 

▪ Formulário 2 - Necessidade de formação de nível superior com ênfase na área 

medica pulmonar. 

 

▪ Formulário 3 - Necessidade de atualizações profissionais na área tecnológica por 

meio de eventos especializados. 

 

 

Lançamento Genérico: 

Os lançamentos genéricos não permitem uma ação diretiva da Instituição, pois 

impossibilitam a identificação de qual área daquele segmento profissional necessitam de 

desenvolvimento 

 

Exemplos: 

▪ Formulário 1 - Necessidade de desenvolvimento de Pessoal docente na área em 

que atuam. 

 

▪ Formulário 2 - Necessidade de capacitação para TAE cada qual em sua área de 

atuação. 

 

▪ Formulário 4 - Necessidade de Capacitação para TAES e Docentes. 

 

Corrigindo um Lançamento Genérico: 

É necessário que o Gestor informe detalhadamente a área que apresenta necessidade de 

desenvolvimento. 

 

Exemplos: 

▪ Formulário 1 - Necessidade de desenvolvimento para TAE em atendimento ao 

Público. 

▪ Formulário 2 - Necessidade de desenvolvimento para TAE em manipulação de 

sistemas informatizados da instituição. 

http://www.pessoal.ufrj.br/
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▪ Formulário 3 - Necessidade de Curso de Formação para Docentes para 

manipulação de ambientes virtuais de ensino. 

▪ Formulário 4 - Necessidade de intercâmbio para troca de experiências entre 

profissionais da Educação Superior em Língua Estrangeira. 

http://www.pessoal.ufrj.br/

