
 
 

 

Orientações para Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP-UFLA/2023 
 

Necessidade PDP-UFLA/2022: 
Ampliar conhecimentos e habilidades na área de Gestão de Pessoas para a melhoria contínua dos processos 
relacionados à gestão de pessoas da unidade, incluindo temas como comunicação, trabalho em equipe, liderança e 
atendimento ao público. 
 
Justificativa:  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) é o principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas (PNDP), instituída pelo Decreto 9.991/2019 e orientada pela Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 
21/2021. Conforme definido e informado pela Secretária de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da 
Economia (SGP/ME), a partir de 2022, todas as fases de elaboração do PDP serão, obrigatoriamente, realizadas no 
Sistema disponibilizado pela SGP/ME, no portal do Sipec, para esse fim. O PDP é um requisito legal para a execução 
de qualquer ação de desenvolvimento em 2023. Além das ações que serão ofertadas diretamente pela Progepe, o 
PDP deve prever a possibilidade de participação de TAE e docentes em cursos e eventos externos. Ele é requisito, 
também, para a contratação de inscrições em congressos, conferências e seminários, entre outros, e para a 
concessão de afastamentos para capacitação, seja de curta duração, ou até para participação em Programas de Pós-
Graduação. 
 
Objetivo geral: apresentar as informações gerais e orientar os representantes operacionais e chefias de unidades, 
para o desempenho de suas atribuições relacionadas à elaboração do PDP-UFLA/2023. 
 
Objetivo específicos:  

● Apresentar a PNDP, o PDP e o Portal Sipec; 
● Ensinar, com objetividade, linguagem simples e acessível, o processo de levantamento e cadastro de 

necessidades de desenvolvimento; 
● Tornar a elaboração do PDP uma tarefa objetiva e passível de ser realizada e conferida por qualquer 

servidor(a), independentemente de sua experiência prévia com o tema gestão de pessoas; e 
● Auxiliar as unidades da UFLA a identificarem as necessidades de desenvolvimento de seus(suas) 

servidores(as), de forma alinhada aos seus objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFLA – PDI-UFLA/2021-2025 e detalhados nos Planos de Desenvolvimento das 
Unidades(PDU) . 

 
Público-alvo: Chefias de unidade no PDP e representantes operacionais das unidades cadastradas no PDP. 
 
Conteúdo: 

● Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) – contexto; 
● Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 – noções gerais; 
● Guia para elaboração do PDP 2023; 
● Cronograma para elaboração do PDP-UFLA/2023; 
● Instruções para cadastro no Portal Sipec; 
● Acesso e cadastro de necessidades de desenvolvimento no Portal Sipec; 
● Planilha de apoio da UFLA para o preenchimento do PDP. 

 
Metodologia:  

Palestra expositiva/dialógica com apresentação de exemplos práticos. Ferramentas/recursos: Google Meet e 
outros recursos do Google Workspace.  

 
Carga horária: 2 horas. 
 
Vagas: 90 vagas por turma.  
 



 
 

 

Período de realização: 14 de julho de 2022, das 8h30 às 10h30. 
 
Certificado de Participação: A participação, para fins de emissão do certificado, será verificada pela presença das 
pessoas inscritas na videoconferência. 
 
Coordenadora: Elisângela Abreu Natividade; Jaciluz Dias Fonseca (Setor de Capacitação e Avaliação/CDP/Progepe). 
 
Prelecionista: Rômulo Siqueira Santos (Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas/Progepe). 
 
Inscrições: Convite para a videoconferência, pelo Google Meet, enviado por e-mail para o público-alvo. 
 
Mais informações:  
Secav / CDP/ PRGDP: 
E-mail: secav.progepe@ufla.br 
Telefone: 35 3829-5152 


