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Complexo Hospital de Clínicas UFPR

Assunto: Revisão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP.

O Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, do Ministério da Economia, dispõe sobre a Polí ca Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas - PNDP da Administração Pública federal, autárquica e fundacional, e regulamenta disposi vos
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento.

Um dos instrumentos da PNDP é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP que tem por finalidade
elencar as ações de desenvolvimento necessárias à consecução dos obje vos ins tucionais.  De acordo com a Instrução
Norma va  nº  201,  de  11  de  setembro  de  2019,  ação  de  desenvolvimento  é  “toda  e  qualquer  ação  voltada  para  o
desenvolvimento de competências, organizada de maneira formal, realizada de modo individual ou cole vo, presencial ou a
distância,  com  supervisão,  orientação  ou  tutoria”.  As  ações  de  desenvolvimento  dividem-se  em  três  grupos  a  seguir
especificados:

Grupos de ação de desenvolvimento Descrição

Aprendizagem prá ca Aprendizagem em serviço, intercâmbio, estudo em grupo.

Evento de capacitação
Curso,  oficina,  palestra,  seminário,  fórum,  congresso,  conferência,  seminário,
palestra,  workshop,  simpósio,  semana,  jornada,  convenção,  colóquio,  dentre
outros, nas modalidades presencial ou a distância.

Educação formal Ensino superior,  aperfeiçoamento,  especialização,  mestrado,  doutorado e pós-
doutorado.

FONTE: Guia de Elaboração do PDP.

Em  conformidade  com  o  Decreto  em  epígrafe,  são  consideradas  ações  de  desenvolvimento  que  geram
afastamento do(a) servidor(a): licença para capacitação, par cipação em programa de treinamento regularmente ins tuído,
par cipação em programa de pós-graduação stricto sensu, pós-doutorado, realização de estudo no exterior. Considera-se
programa  de  treinamento  regularmente  ins tuído  qualquer  ação  de  desenvolvimento  contemplada  nos  grupos  de
‘aprendizagem prá ca’ e ‘evento de capacitação’, realizada no país ou fora do país.
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Documentos
Relacionados:

I - Decreto nº 9.991/2019 (SEI nº 2649062).
II - Instrução Norma va nº 201/2019 (SEI nº 2649067).

Em outubro de 2019, a par r da iden ficação de necessidades de desenvolvimento dos(as) servidores(as) das
Pró-Reitorias, Setores, Superintendências e Unidades Equivalentes, por meio do processo nº  23075.067303/2019-52, foi
elaborado o PDP da UFPR para o ano de 2020, aprovado em sua integralidade pelo Órgão Central do SIPEC em 28/02/2020.

As ações planejadas para 2020, tanto para docentes quanto para técnicos-administra vos, que porventura
não foram informadas à época ou cuja necessidade de desenvolvimento do(a) servidor(a) surgiu após 28/02/2020 poderão
ser inseridas no PDP por meio das revisões mensais. Para tanto, é preciso que o formulário anexo (SEI nº 2648975)  seja
preenchido e enviado para o e-mail cdp.progepe@ufpr.br, conforme cronograma abaixo:

Calendário de Revisões do PDP 2020

Data máxima de envio para
CDP/PROGEPE

Data de envio do PDP para revisão ao Órgão
do SIPEC

Resposta pelo Órgão do SIPEC
até

04/05/2020 08/05/2020 08/06/2020

01/06/2020 05/06/2020 06/07/2020

03/07/2020 07/07/2020 06/08/2020

03/08/2020 07/08/2020 08/09/2020

04/09/2020 08/09/2020 08/10/2020

03/10/2020 07/10/2020 06/11/2020

05/11/2020 09/11/2020 09/12/2020

03/12/2020 07/12/2020 06/01/2020

Ao preencher o formulário solicita-se especial atenção nas seguintes orientações:

1. Cada  Pró-Reitoria,  Setor,  Superintendência  ou  Unidade  Equivalente  deverá  encaminhar  apenas
um formulário preenchido, lembrando que todos(as) os(as) servidores(as) devem ser consultados(as).

2. Trata-se de revisão do PDP  para alterar ou cancelar ações de desenvolvimento informadas em outubro/2019 ou
acrescentar uma nova  ação planejada para  2020.  Isto é,  não se  refere  a  um novo levantamento de  demandas
devendo ser informadas apenas ações pontuais.

3. Para cada grupo de ação de desenvolvimento há uma planilha a va no formulário, além de uma específica para
Licença Capacitação, lembrando que em ‘evento de capacitação’ pode constar uma necessidade individual ou cole va
ou a ser proposta pela Pró-Reitoria, Setor, Superintendência ou Unidade Equivalente para todos(as) servidores(as) da
UFPR.

Ressalta-se que, segundo o art. 21 da Instrução Norma va, todos os afastamentos previstos no art. 18 do
Decreto devem ter suas ações previstas no PDP do Órgão ou En dade de exercício do(a) servidor(a).

As ações de desenvolvimento, com ou sem afastamento e com ou sem ônus para a administração pública, que
não forem incluídas no PDP não poderão ser executadas pelo Órgão ou En dade. Igualmente as ações não consolidadas,
após análise da revisão pelo Órgão Central do SIPEC.

As dúvidas surgidas no preenchimento do formulário devem ser enviadas para o e-mail cdp.progepe@ufpr.br
ou por chamadas agendadas pelo Teams (andrea.traub@ufpr.br, sarahmenon@ufpr.br, urianfaber@ufpr.br. O Decreto e a
Instrução Norma va seguem no anexo para leitura.
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO REITOR DE GESTAO DE
PESSOAS, em 27/04/2020, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2648365 e o código CRC
75886EDC.

Referência: Processo nº 23075.024911/2020-14 SEI nº 2648365

SEI/UFPR - 2648365 - Memorando https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 of 3 03/11/2020 10:28


