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Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020.

Aos

Pró-Reitores e Diretores de Unidade da UFRJ

Assunto: PDP 2021 - Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento

Prezados (as),

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR4) da UFRJ, por meio da Divisão de Desenvolvimento (DVDE)
solicita  a  todos  os  Diretores  de  unidades  acadêmicas,  administrativas  e  hospitalares,  o
preenchimento  do  formulário  digital  sobre  o  Levantamento  de  Necessidades  de
Desenvolvimento  (LND)  do  ano  de  2021,  que  deverá  ser  realizado  entre  os  dias  22/04  a
09/05/2020.

Estes dados auxiliarão o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), que é fundamental ao
cumprimento do Decreto nº.  9.991 de 28/08/2019 e a Instrução Normativa nº 201 de 11 de
setembro de 2019 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento  de Pessoas da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e, regulamenta dispositivos da
Lei nº 8.112,  de 11 de dezembro de 1990,  quanto a licenças e  afastamentos para ações de
desenvolvimento.

Destacamos os art. 3º e 19º, in verbis: 

“Art. 3º- que trata do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP: Cada
órgão e entidade integrante do SIPEC elaborará anualmente o respectivo PDP, que vigorará no
exercício  seguinte,  com a  finalidade  de  elencar  as  ações  de  desenvolvimento  necessárias  à
consecução de seus objetivos institucionais.” 

Sendo  essa  exigência  legal  para  a  concessão  de  afastamentos,  incluídos  os  Cursos  de
Qualificação e Capacitação Profissional dos Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em
Educação e a realização das ações de desenvolvimento, conforme previsto no referido Decreto:

“Art. 19 – os afastamentos de que trata o art. 18 poderão ser concedidos, entre
outros critérios, quando a ação de desenvolvimento:  
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I - estiver prevista no PDP do órgão ou da entidade do servidor;

II - estiver alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas:

a) ao seu órgão de exercício ou de lotação;

b) à sua carreira ou caro efetivo; e

c) ao seu cargo em comissão ou à sua função de confiança;

Contamos com a colaboração de V. Sa. para a divulgação destas informações de modo equânime
junto a seus servidores, assim como, para a coleta e envio destes dados, por meio do formulário
digital  disponibilizado  abaixo,  impreterivelmente,  dentro  do  prazo  estabelecido.

PDP 2021 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO

Formulário Online: https://formularios.tic.ufrj.br/index.php/641325
Período de recebimento: 22/04/2020 e 09/05/2020

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: pdp@pr4.ufrj.br

Atenciosamente, 

Luzia da Conceição Araujo Marques
Pró-Reitora de Pessoal
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