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1. INTRODUÇÃO  

O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação tem como finalidade delinear ações a serem desenvolvidas para a carreira no âmbito da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Nele são estabelecidas as intenções relativas às políticas de 

desenvolvimento de pessoas, os compromissos e metas a serem atingidos durante o período de sua 

vigência, além dos atores envolvidos e estratégias de ação para o alcance dos objetivos institucionais.  

O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira (PDIC) atende as legislações listadas:  

• Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), no âmbito das Instituições 

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação;  

• Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, que altera alguns anexos da Lei 11.091/2005 

referente ao PCCTAE;  

• Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais; 

• Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006, que estabelece os procedimentos para a concessão 

do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos 

servidores integrantes do PCCTAE;  

• Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, que estabelece as diretrizes para elaboração do Plano 

de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação; 

• Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional;  

• Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, 1º de fevereiro de 2021, que estabelece 

orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), 

quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da PNDP de que 

trata o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019.  

• Portaria nº 09, de 29 de junho de 2006 do Ministério da Educação.  
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Em conformidade com o disposto no art. 4º do Decreto nº 5.825/2006, o PDIC visa garantir:  

I. a função estratégica do ocupante da carreira dentro da IFE;  

II. a apropriação do processo de trabalho pelos ocupantes da carreira, inserindo-os como sujeitos 

no planejamento institucional;  

III. o aprimoramento do processo de trabalho, transformando-o em conhecimento coletivo e de 

domínio público;  

IV. a construção coletiva de soluções para as questões institucionais;  

V. a reflexão crítica dos ocupantes da carreira acerca de seu desempenho em relação aos objetivos 

institucionais;  

VI. a administração de pessoal como uma atividade a ser realizada pelo órgão de gestão de pessoas 

e as demais unidades da administração das IFE;  

VII. a identificação de necessidade de pessoal, inclusive remanejamento, readaptação e 

redistribuição da força de trabalho de cada unidade organizacional;  

VIII. as condições institucionais para capacitação e avaliação que tornem viável a melhoria da 

qualidade na prestação de serviços, no cumprimento dos objetivos institucionais, o 

desenvolvimento das potencialidades dos ocupantes da carreira e sua realização profissional 

como cidadãos;  

IX. a avaliação de desempenho como um processo que contemple a avaliação realizada pela força 

de trabalho, pela equipe de trabalho e pela IFE e que terão o resultado acompanhado pela 

comunidade externa;  

X. a integração entre ambientes organizacionais e as diferentes áreas do conhecimento.  

As ações de planejamento, coordenação, execução e avaliação do PDIC são de responsabilidade do 

dirigente máximo da UFPR e das chefias das unidades acadêmicas e administrativas em conjunto com 

a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). De acordo com o disposto na Lei nº 11.091/2005, o 

Plano deve ser acompanhado e pela Comissão Interna de Supervisão (CIS).  

A PROGEPE é responsável pela gestão dos programas que integram o PDIC, definidos como: Programa 

de Dimensionamento das Necessidades Institucionais; Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e, 

Programa de Avaliação de Desempenho.  

A execução do Plano e seus Programas deve ser custeada por recurso do orçamento da UFPR aprovado 

pelo Conselho Universitário, conforme rubrica específica. O orçamento pode especificar recurso do 

Tesouro como também recurso próprio, na forma da lei, a fim atender os Programas de Capacitação e 

Aperfeiçoamento e de Avaliação de Desempenho.  

A gestão dos cargos do Plano de Carreira deve observar os seguintes princípios e diretrizes contidos no 

art. 3º da Lei nº 11.091/2005:  

I. natureza do processo educativo, função social e objetivo do Sistema Federal de Ensino;  
II. dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as 

competências específicas decorrentes; III. qualidade do processo de trabalho;  
IV. reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de 

ensino, de pesquisa e de extensão;  
V. vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições;  
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VI. investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público;  
VII. desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais; VIII. garantia de 

programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a 

educação formal;  
VIII. avaliação do desempenho funcional dos servidores, como processo pedagógico, realizada 

mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter 

coletivo do trabalho e  
nas expectativas dos usuários;  
IX. oportunidades de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e 

assistência, respeitadas as normas específicas.  

E, ainda, os princípios e diretrizes previstos no art. 2º do Decreto nº 5.825/2006:  

I. cooperação técnica entre as instituições públicas de ensino e as de pesquisa e dessas com o 

Ministério da Educação;  
II. co-responsabilidade do dirigente da IFE, dos dirigentes das unidades acadêmicas e 

administrativas, e da área de gestão de pessoas pela gestão da carreira e do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação; 
III.  adequação do quadro de pessoal às demandas institucionais.  

Por fim, são aplicados ao PDIC os conceitos definidos no art. 3º do Decreto nº 5.825/2006:  

I. desenvolvimento – processo continuado que visa ampliar os conhecimentos, as capacidades e 

habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento 

dos objetivos institucionais;  
II. capacitação – processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de 

aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito  
de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento 

de competências individuais;  
III. educação formal – educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio de 

instituições públicas ou privadas, nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos 

como educação básica e educação superior;  
IV. aperfeiçoamento – processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino-aprendizagem, 

que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional do servidor, 

com o objetivo de torna-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações 

conceituais, metodológicas e tecnológicas;  
V. qualificação – processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por meio do 

qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento 

institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira;  
VI. desempenho – execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas entre 

o ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais;  
VII. avaliação de desempenho – instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os 

resultados obtidos pelo servidor ou pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos 

decorrentes das metas institucionais, previamente pactuadas com a equipe de trabalho, 

considerando o padrão de qualidade de atendimento ao usuário definido pela IFE, com a 

finalidade de subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor;  
VIII. dimensionamento – processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de 

trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as inovações 

tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da IFE;  
IX. alocação de cargos – processo de distribuição de cargos baseado em critérios de 

dimensionamento objetivos, previamente, definidos e  
expressos em uma matriz, visando o desenvolvimento institucional;  
X. matriz de alocação de cargos – conjunto de variáveis quantitativas que, por meio de fórmula 

matemática, traduz a distribuição ideal dos  
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Cargos Técnico-Administrativos na IFE;  
XI. força de trabalho – conjunto formado pelas pessoas que, independentemente do seu vínculo 

de trabalho com a IFE, desenvolvem atividades técnico-administrativos e de gestão;  
XII. equipe de trabalho – conjunto da força de trabalho da IFE que realiza atividades afins e 

complementares;  
XIII. ocupante da carreira – servidor efetivo pertencente ao quadro da IFE que ocupa cargo de Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico- Administrativos em Educação;  
XIV. processo de trabalho – conjunto de ações sequenciais que organizam as atividades da força de 

trabalho e a utilização dos meios de trabalho, visando o cumprimento dos objetivos e metas 

institucionais.   
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2. PROGRAMAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS INTEGRANTES DA 

CARREIRA DO PCCTAE  

2.1.PROGRAMA DE DIMENSIONAMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DE 

PESSOAL E MODELO DE ALOCAÇÃO DE VAGAS 

2.1.1. Justificativa 

A área de gestão de pessoas, no contexto das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), ao 

trabalhar no planejamento de ações relacionadas a provimento, distribuição e alocação de vagas, deve 

estar consubstanciada nas diretrizes previstas no Programa de Reestruturação das Universidades do 

Governo Federal que, por meio do Ministério da Educação dimensiona as IFES, e vem mantendo 

informações sobre procedimentos de atualização desta mensuração, nos aspectos dos quantitativos de 

vagas, tanto da carreira docente, como da carreira técnico-administrativa.   

Em relação à carreira técnico administrativa, o Quadro Referência de Servidores Técnico- 

Administrativos (QRSTA) das IFES, instituído pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, é a matriz 

referencial, a partir da qual a UFPR tem consubstanciada suas ações. Isto implica dizer que, como as 

demais IFES, a UFPR dispõe de um total definido de vagas de cargos técnicos administrativos 

autorizados que, distribuídas internamente, estão direcionadas a atender demandas institucionais de 

natureza meio e fim.  

Antes da publicação do referido Decreto, as IFES sofreram grande perda de parte de seu efetivo, uma 

vez que as aposentadorias, exonerações e falecimentos não foram repostas em sua totalidade, resultando 

em prejuízos no quantitativo de pessoal das Instituições.  

Ainda, há que se destacar que a UFPR possui em seu quadro, servidores de cargos extintos que ao se 

aposentarem não são repostos pela figura do técnico referência, gerando, também, déficit no quadro de 

pessoal.  

Em relação ao QRSTA/UFPR a PROGEPE, na Coordenadoria de Planejamento de Pessoal (CPP), tem 

o objetivo da contínua análise e tratamento dos dados que retratam a atual distribuição das vagas dos 

cargos técnicos administrativos entre as diversas unidades da Instituição. De acordo com o registro das 

devidas necessidades quantitativas e qualitativas, tanto voltadas à natureza dos trabalhos, quanto às 
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atribuições dos cargos, definidas a partir do PCCTAE, busca-se a otimização dos procedimentos de 

alocação dos servidores.  

Atualmente a CPP trabalha com uma proposta que envolve estudos de mapeamento de dados, de 

indicadores, de demandas, de diversidades e especificidades que compõem o conjunto e a lógica que 

subsidiam proposta, voltada à alocação de vagas, de cargos técnicos administrativos no contexto da 

UFPR.  Esta proposta tem como objetivo permitir e, ao mesmo tempo, integrar planejamento e execução 

das práticas de recrutamento e alocação de pessoal, com convergência às áreas de competências 

relacionadas à avaliação (estágio probatório e desempenho), capacitação, qualificação, movimentação 

e distribuição do quadro de pessoal da Instituição, visando o alcance de melhores índices de 

desempenho institucional.  

2.1.2. Objetivos  

Objetivo geral  

Estabelecer a matriz de alocação de cargos e definir os critérios de distribuição de vagas em consonância 

com o art. 6º do Decreto 5.825/2006, mediante:  

I. análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde 

ocupacional;  
II. análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências;  
III. análise dos processos e condições de trabalho; IV.  condições tecnológicas da IFE.  

Objetivos específicos  

Os objetivos do Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal e Modelo 

de Alocação de Vagas estão estabelecidos no art. 8º § 1º, do Decreto nº 5.825/2006:  

I. identificar a força de trabalho da IFE e sua composição, conforme estabelecido neste Decreto;  
II. descrever as atividades dos setores em relação aos ambientes organizacionais e à força de 

trabalho;  
III. descrever as condições tecnológicas e de trabalho;  
IV. identificar a forma de planejamento, avaliação e do nível de capacitação da força de trabalho 

da IFE;  
V. analisar os processos de trabalho com indicação das necessidades de racionalização, 

democratização e adaptação às inovações tecnológicas;  
VI. identificar a necessidade de redefinição da estrutura organizacional e das competências das 

unidades da IFE;  
VII. aplicar a matriz de alocação de cargos e demais critérios para o estabelecimento da real 

necessidade de força de trabalho;  
VIII. comparar a força de trabalho existente e a necessidade identificada, de forma a propor ajustes;  
IX. remanejar internamento o pessoal com vistas ao ajuste da força de trabalho à matriz de alocação 

de cargos;  
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X. identificar a necessidade de realização de concurso público, a fim de atender às demandas 

institucionais.  

2.1.3. Matriz  

A matriz de alocação de cargos deve ser elaborada pela administração após a definição dos indicadores 

e a relação entre estes, e publicada por Resolução.   

2.1.4. Reorganização do processo de trabalho  

Reorganizar o processo de trabalho constitui-se em um processo participativo de análise diagnóstica da 

situação atual do processo de trabalho nos órgãos que subsidie e se paute no planejamento estratégico 

institucional, com vistas à execução de seu projeto pedagógico. Neste sentido, seu resultado pode 

expressar-se, entre outras, nas seguintes ações:  

• Abertura de concurso público para reposição e ampliação de pessoal buscando concretizar o 

quadro ideal. 

• Redefinição de estrutura e competências das unidades organizacionais da instituição. 

• Definição do papel e responsabilidades das direções e chefias. 

• Redistribuição de atividades e tarefas entre os servidores. 

• Melhoria das condições de trabalho. 

• Racionalização dos processos de trabalho e inovações tecnológicas cabíveis. 

• Remoção interna dos servidores. 

2.2.PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO  

2.2.1. Justificativa  

As transformações dos processos de trabalho e a rapidez com que surgem novos conhecimentos e 

informações têm exigido capacitação permanente e contínua, a fim de propiciar um atendimento de 

qualidade por parte dos servidores públicos. É por meio da capacitação e aperfeiçoamento profissional 

que os servidores adquirem a capacidade técnica necessária para a execução de suas atividades 

profissionais e potencialização de seu desempenho individual e coletivo.  
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O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento compreende a capacitação nas suas mais diversas 

formas, correspondentes à natureza das atividades do serviço público na área de educação, às exigências 

dos cargos e ambientes da carreira, incluindo a educação formal.  

Além do mais, visa promover o desenvolvimento das capacidades necessárias ao desempenho 

profissional, capacitação dos servidores para o aperfeiçoamento de suas funções, crescimento integral 

do servidor enquanto ator responsável pela qualificação institucional e valorização da função pública. 

2.2.2. Objetivos  

Objetivo geral 

Promover formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de forma continuada, com vistas ao 

atendimento dos objetivos institucionais, proporcionando aos servidores as condições necessárias ao 

cumprimento de seu papel e atingimento dos requisitos necessários ao seu pleno desenvolvimento na 

carreira.  

Objetivos específicos  

De acordo com o art. 7º do Decreto nº 5.825/2006 são objetivos específicos do Programa de Capacitação 

e Aperfeiçoamento:  

I. contribuir para o desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão;  
II. capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão pública;  
III. o servidor para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da IFE.  

2.2.3. Estratégia metodológica  

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento deve estar em consonância com a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019.  

Para implementação do Programa faz-se necessário a realização de um diagnóstico feito de forma 

participativa, a fim de identificar as necessidades de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da 

UFPR atendendo as necessidades de suas respectivas unidades de trabalho. Neste diagnóstico é 

importante constar quais capacidades são consideradas essenciais para o exercício da função do servidor 

público, informações inerentes à atividade desenvolvida pela e/ou na unidade, levantamento das ações 

de desenvolvimento ou capacitação para o pleno desenvolvimento da unidade e do servidor, entre 

outras.  
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Esse diagnóstico deve subsidiar as prioridades para a capacitação e aperfeiçoamento de pessoal, 

conforme as linhas de desenvolvimento propostas no art. 7º do Decreto nº 5.825/2006, a saber: iniciação 

ao serviço público, formação geral, educação formal, gestão, inter-relação entre ambientes e específica.  

No que se refere ao levantamento de ações de desenvolvimento ou capacitação, o objetivo é compilar 

as demandas vinculadas com a melhoria das atividades específicas da UFPR, dos objetivos 

institucionais e interesse da administração pública, com vistas a superação da fragmentação de ações 

destinadas apenas à aquisição de conhecimentos individuais.  

2.2.4. Linhas de capacitação e desenvolvimento  

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento deve ser implementado em conformidade com as linhas 

de desenvolvimento estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 5.825/2006:  

I. iniciação ao serviço público – visa ao conhecimento da função do  
Estado, das especificidades do serviço público, da missão da IFE e da conduta do servidor público e 

sua integração no ambiente institucional;  
II. formação geral – visa à oferta de conjunto de informações ao servidor sobre a importância dos 

aspectos profissionais vinculados à formação, ao planejamento, à execução e ao controle das 

metas institucionais;  
III. educação formal – visa à implementação de ações que contemplem os diversos níveis de 

educação formal;  
IV. gestão – visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de gestão, que 

deverá se constituir em pré-requisito para o exercício de funções de chefia, coordenação, 

assessoramento e direção;  
V. inter-relação entre ambientes – visa à capacitação do servidor para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente organizacional;  
VI. específica – visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades vinculadas ao 

ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa.  

2.2.5. Ações que capacitam  

As ações de desenvolvimento ou capacitação devem estar previstas no Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento, elaboradas a partir do diagnóstico e levantamento de necessidades, o qual é realizado 

anualmente por meio do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da UFPR. As ações podem ser 

consideradas na avaliação de desempenho, entretanto, nem toda ação proporciona progressão funcional.   

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento especifica, anualmente, quais ações de 

desenvolvimento ou capacitação podem ser utilizadas para a progressão funcional por capacitação. São 

ações que capacitam:  
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I. Cursos modulares – visa o atendimento das demandas de capacitação oriundas dos 

diversos ambientes organizacionais.  

II. Cursos específicos – visa o atendimento das exigências básicas do ambiente 

organizacional, do cargo e da carga horária mínima para a progressão funcional.  

III. Eventos – ações de desenvolvimento ou capacitação que envolvem a participação de 

servidores em seminários, simpósios, jornadas, congressos, encontros, oficinas, 

palestras, workshops, cooperação técnica, grupos de estudos, grupos de trabalho, 

estágios profissionais, participação como aluno especial em disciplina de cursos de 

educação formal, participação em projetos institucionais e acadêmicos, produção 

técnica e/ou científica, cursos de extensão, participação em eventos internos e 

externos.  

2.2.6. Ações que propiciam progressão  

O Programa deve especificar quais ações de desenvolvimento ou capacitação, em consonância com as 

diretrizes nacionais estabelecidas no Decreto n° 5.825/2006, podem ser utilizadas para a progressão por 

capacitação profissional dos servidores, respeitadas:  

• A carga horária da ação de capacitação prevista para o nível de classificação e o nível de 

capacitação.  

• A ação de capacitação que pode ser única ou modular.  

• A ação de capacitação que deve estar relacionada diretamente ao cargo, atividades e/ou 

ambiente.  

• A certificação da ação de capacitação que deve ser reconhecida pela UFPR.  

2.2.7. Participantes  

A definição dos participantes do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento deve ser feita a partir da 

necessidade de cada local de trabalho, em processo decisório coletivo que envolva chefias e servidores. 

Além do mais, devem ser observados os objetivos e metas institucionais de cada Pró- Reitoria, Setor, 

Unidade Organizacional ou Unidade equivalente da Instituição como um todo e, também, dos 

resultados dos processos de avaliação.  
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Os servidores docentes e técnico-administrativos podem atuar como instrutores, dentro de suas áreas 

de atuação e/ou formação cujas atividades desenvolvidas devem ser incluídas em suas atribuições 

funcionais.  

2.2.8.  Avaliação do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento  

A avaliação do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento compreende um processo participativo 

que inclui todos os atores da ação de desenvolvimento ou capacitação pelo qual se verifica o alcance 

dos objetivos estratégicos, gerencial e operacional da Instituição e se estabelece indicadores para a ação 

seguinte.  

2.3. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

2.3.1. Justificativa  

A avaliação de desempenho é um processo utilizado para mensurar o desempenho e comportamento do 

servidor público de acordo com as atividades que ele desempenha, das metas e resultados a serem 

alcançados, assim como da sua capacidade de desenvolvimento. Tem por objetivo subsidiar o 

planejamento institucional, especialmente com relação à política de gestão de pessoas, na definição dos 

Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento e Dimensionamento das Necessidades Institucionais de 

Pessoal da UFPR.  

Além do mais, é um instrumento para o desenvolvimento de carreira e progressão por mérito do 

servidor, consistindo em um processo de caráter pedagógico e sistemático, no qual a transparência e a 

continuidade devem estar contidas nos instrumentos utilizados.  

A proposta para os processos de avaliação de desempenho na UFPR parte do princípio de que esta deve 

integrar o processo de avaliação institucional, orientando-se por objetivos, metas e responsabilidades 

definidas coletivamente em grupos de trabalho e referenciados nas expectativas do público usuário. Em 

respeito ao princípio da corresponsabilidade de gestão, o processo deve ser descentralizado em sua 

execução, com ênfase em aspectos qualitativos e processuais, garantindo subsídios para a melhoria das 

condições de trabalho e dos serviços prestados.  

No sistema proposto, a avaliação de desempenho torna-se um processo dinâmico, facilitador do 

cumprimento dos objetivos organizacionais, em conformidade com os objetivos individuais de cada 
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servidor e, também, contribuinte para o diagnóstico das necessidades e aperfeiçoamento dos 

mecanismos de controle da instituição.  

Todo e qualquer planejamento institucional fundamenta-se em objetivos a serem atingidos, bem como 

na função social a ser desempenhada pela Instituição. Neste sentido, a avaliação de desempenho atende 

as premissas de melhoria das condições técnicas do trabalho individual e coletivo, de planejamento 

sistemático dos ambientes organizacionais e, por consequência, da excelência nos serviços prestados à 

comunidade universitária e ao cidadão.  

  



 

 
ANEXO 2 DO PDI UFPR 2022 – 2026 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS INTEGRANTES DO PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO 

 

14 

 

2.3.2. Objetivos  

Objetivo geral  

Em conformidade com o art. 8º do Decreto nº 5.8525/2006, o Programa de Avaliação de Desempenho 

tem como objetivo promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a definição de diretrizes 

para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade.  

Objetivos específicos  

São objetivos específicos do Programa de Avaliação de Desempenho:  

• Estimular o trabalho coletivo, visando ampliação do nível de participação dos servidores no 

planejamento institucional.  

• Identificar os aspectos facilitadores e dificultadores ao desempenho, relacionados às condições 

de trabalho coletivo e individual, visando o melhor aproveitamento daqueles e a superação 

desses.  

Além dos objetivos estabelecidos no art. 8º § 1º, do Decreto nº 5.825/2006:  

I. fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento 

de pessoal da IFE;  
II. propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho;  
III. identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas as condições 

de trabalho;  
IV. subsidiar a elaboração dos Programas de capacitação e Aperfeiçoamento, bem como, o 

dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde 

ocupacional; V. aferir o mérito para progressão.  

2.3.3. Estratégia metodológica  

Em conformidade com o art. 8º § 2º, do Decreto nº 5.825/2006, o Programa de Avaliação de 

Desempenho como processo pedagógico, coletivo e participativo, deve abranger, de forma integrada, a 

avaliação:  

I. das ações da Instituição;  
II. das atividades das equipes de trabalho;  
III. das condições de trabalho;  
IV. das atividades individuais, inclusive as das chefias.  
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E, também, utilizar instrumentos estruturados com base nos princípios de objetividade, legitimidade 

e publicidade e na adequação do processo aos objetivos, métodos e resultados definidos no referido 

Decreto.  

2.3.4. Periodicidade  

De acordo com o art. 9º do Decreto nº 5.825/2006, a aplicação do processo de Avaliação de 

Desempenho deve ocorrer, no mínimo, uma vez por ano ou em etapas necessárias a compor a avaliação 

anual, de forma a atender a dinâmica de funcionamento da IFE.  

2.3.5. Participantes  

Em consonância com o art. 10 do Decreto nº 5.825/2006, participam do processo de avaliação todos os 

integrantes da equipe de trabalho e usuários. A Instituição deve organizar e regulamentar formas 

sistemáticas e permanentes de participação de usuários na avaliação dos serviços prestados, com base 

nos padrões de qualidade em atendimento por ela estabelecidos.  


