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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

Memorando nº 3/2019/UFPR/R/PROGEPE/PROGEPE

             

Ao (à) Aos (às)  

Gabinete do Reitor

Pró-Reitorias

Superintendências

Setores da UFPR

Agências

Complexo Hospital de Clínicas UFPR

  

Considerando o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, do Ministério da Economia/Secretaria
Especial de Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal,
que dispõe sobre a Polí�ca Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 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;

Considerando a Instrução Norma�va nº 201, de 11 de setembro de 2019, que dispõe sobre os critérios e
procedimentos específicos para a implementação da Polí�ca Nacional de Desenvolvimento de Pessoas,
de que trata o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal – SIPEC;

Considerando a finalidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas que visa à promoção da polí�ca de
gestão de pessoas da Universidade Federal do Paraná - UFPR, o desenvolvimento pessoal, social e
profissional;

Considerando as atribuições da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas que visa o planejamento,
organização, supervisão, orientação e o fomento da polí�ca e as diretrizes para o desenvolvimento de
pessoal da administração pública no que tange a capacitação e formação dos servidores da UFPR.

 

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas resolve encaminhar as orientações para a iden�ficação
das necessidades de desenvolvimento dos servidores, com o propósito de subsidiar a Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas/Unidade de Capacitação e Qualificação na elaboração do Plano de
Desenvolvimento de Pessoas – PDP.

O Plano em questão é um dos instrumentos da Polí�ca Nacional de Desenvolvimento de
Pessoas – PNDP e tem como finalidade elencar as ações de desenvolvimento necessárias à consecução
dos obje�vos ins�tucionais. De acordo com o Art. 3°, parág. 1º, do Decreto em epígrafe, o PDP deve:

I - alinhar as ações de desenvolvimento e a estratégia do órgão ou da en�dade;

II - estabelecer obje�vos e metas ins�tucionais como referência para o planejamento das ações de
desenvolvimento;

III - atender às necessidades administra�vas operacionais, tá�cas e estratégicas, vigentes e futuras;
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IV - nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios da
economicidade e da eficiência;

V - preparar os servidores para as mudanças de cenários internos e externos ao órgão ou à
en�dade;

VI - preparar os servidores para subs�tuições decorrentes de afastamentos, impedimentos legais ou
regulamentares do �tular e da vacância do cargo;

VII - ofertar ações de desenvolvimento de maneira equânime aos servidores;

VIII - acompanhar o desenvolvimento do servidor durante sua vida funcional;

IX - gerir os riscos referentes à implementação das ações de desenvolvimento;

X - monitorar e avaliar as ações de desenvolvimento para o uso adequado dos recursos públicos; e

XI - analisar o custo-bene�cio das despesas realizadas no exercício anterior com as ações de
desenvolvimento.

O Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC é
responsável pelas diretrizes para a elaboração do PDP, no qual deve constar o registro das necessidades
de desenvolvimento dos servidores de cada Setor e das ações planejadas para atendê-los, que serão
executadas no ano seguinte ao do planejamento.

Cabe ressaltar que a Instrução Norma�va em epígrafe conceitua ação de desenvolvimento
ou capacitação como “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”.

Com relação à metodologia para o levantamento das necessidades de desenvolvimento
dos servidores da UFPR está sendo u�lizado o histórico das ações realizadas a par�r do Levantamento de
Demandas de 2017, conforme orientação do Órgão Central para esta fase de implementação do PDP.

Paralelamente, uma nova iden�ficação de necessidades de desenvolvimento está
disponível, por meio do preenchimento de ques�onário elaborado pela Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas/Unidade de Capacitação e Qualificação, a par�r das informações solicitadas
no Sistema SIPEC. Ressalta-se que as demandas de desenvolvimento referem-se tanto para servidores
Técnico-administra�vos quanto para Docentes.

Para preencher o ques�onário é preciso acessar o link
h�ps://forms.gle/BPcYXUfGMS1F1HmR6 e observar com atenção as seguintes orientações:

1. Indicar um único servidor da Pró-Reitoria, Direção dos Setores ou Órgãos Suplementares para
centralizar as informações necessárias ao levantamento de demandas, lembrando que todas as
Diretorias, Coordenações, Coordenadorias e Unidades devem ser consultadas;

2. Verificar a demanda de desenvolvimento da Pró-Reitoria e do Setor, de acordo com as
necessidades administra�vas operacionais, tá�cas e estratégicas, vigentes e futuras, alinhando
aos obje�vos ins�tucionais;

3. Preencher um ques�onário para cada ação de desenvolvimento considerando as ações que não
geram afastamentos, ações com e sem custo, ações que geram afastamentos.

Em conformidade com o Art. 18 do Decreto são considerados afastamento do servidor
para par�cipação em ações de desenvolvimento:

I - licença para capacitação, nos termos do disposto no art. 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990;

II - par�cipação em programa de treinamento regularmente ins�tuído, conforme o disposto no
inciso IV do caput do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990;

III - par�cipação em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme o disposto no art.
96-A da Lei

nº 8.112, de 1990; e

IV - realização de estudo no exterior, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 8.112, de 1990.

https://forms.gle/BPcYXUfGMS1F1HmR6
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Documentos
Relacionados:

I - Decreto nº 9.991 de 28 de agosto de 2019. (SEI nº 2137742).
II - Instrução Norma�va nº 201 de 11/09/2019. (SEI nº 2137779).
 

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 servidor. Ainda na mesma Instrução, Art. 24, item III, o processo de afastamento do servidor deve ser
instruído com a cópia do trecho do PDP do Órgão onde está indicada aquela necessidade de
desenvolvimento.

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 do Órgão Central do SIPEC.

Considerando o prazo es�pulado pelo Órgão Central do SIPEC para cadastramento das
ações de desenvolvimento levantadas, o ques�onário deve ser preenchido, impreterivelmente, até o dia
29/09/2019. Após esta data, a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas/Unidade de Capacitação e
Qualificação fará avaliação das ações e cadastramento dos dados no Sistema SIPEC.

As dúvidas surgidas no preenchimento do ques�onário devem ser enviadas,
exclusivamente, para o e-mail ucaq@ufpr.br. O Decreto e a Instrução Norma�va seguem no anexo para
leitura.

  

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO REITOR
DE GESTAO DE PESSOAS, em 18/09/2019, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2137469 e o
código CRC 060F3EFD.

Referência: Processo nº 23075.067303/2019-52 SEI nº 2137469
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