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Prezado(a) servidor(a) docente e técnico-administrativo(a) da UFLA,
  

 
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) informa que termina na próxima sexta-feira,
dia 5 de agosto de 2022, o prazo para que você informe a sua necessidade de
desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UFLA) para o ano de
2023.

  
 
Devem ser informadas necessidades que requeiram ações de desenvolvimento:

 A. Educação formal: especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado;
 B. Experiência prática: aprendizagem em serviço, estágio, intercâmbio, estudo em grupo;

 C. Evento: oficina, palestra, seminário, fórum, congresso, workshop, simpósio, entre outros;
 D. Curso: realizado na UFLA ou em outra instituição.

  
 
Integrando os tipos de aprendizagem constantes no item 1, é importante lembrar que devem
constar no PDP:

 1. As necessidades que demandam ofertas de cursos de capacitação pela Progepe; 
 2. Os afastamentos já concedidos para participação em programas de pós-graduação e

que continuarão em 2023;
 

https://progepe.ufla.br/index.php/plano-de-desenvolvimento-de-pessoas/pdp-ufla-2023
https://progepe.ufla.br/index.php/plano-de-desenvolvimento-de-pessoas?view=default


3. As necessidades que se pretende atender por meio da participação no Programa de Apoio à
Qualificação dos Servidores Técnico-administrativos em Educação;
4. As necessidades que se pretende atender por meio de licença capacitação;
5. A participação em congressos e eventos similares.  
 
 
Se você ainda não informou a sua necessidade de desenvolvimento, procure o(a)
representante operacional de sua unidade (conforme Portaria Progepe nº 439/2022).
Para saber mais sobre as etapas de planejamento e o fluxo, acesse o Guia para Elaboração do
PDP 2023, disponível na página da Progepe, com todas as informações relativas ao PDP-
UFLA/2023, que também foram divulgadas no Memorando Circular nº 122, de 15 de julho
de 2022;
 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o(a) representante operacional de sua unidade ou
com o:
 
 
Setor de Capacitação e Avaliação (Secav)
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDG) | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(Progepe)
E-mail: secav.progepe@ufla.br
Telefone: 35 3829-5152
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