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A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP
tem como objetivo promover o desenvolvimento dos
servidores públicos nas competências necessárias à
consecução da excelência na atuação dos órgãos e das
entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

Decreto nº 9.991/2019
Dispõe sobre a PNDP e  

regulamenta dispositivos da Lei 
nº  8.112, de 11 de dezembro de 

1990,  quanto a licenças e 
afastamentos para  ações de 

desenvolvimento.

IN nº 21/2021
Estabelece orientações quanto a 

prazos, condições, critérios
e procedimentos para a 

implementação da Política 
Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas – PNDP.



❑ Conceitos importantes abordados na IN n° 21/2021:

• Lacuna identificada entre o desempenho
esperado e o desempenho atual. Diferença entre
o que servidor deveria saber fazer/ser e o que
sabe fazer/ser;

Necessidade de 
desenvolvimento

• Atividade de aprendizagem estruturada para
impulsionar o desempenho competente da
atribuição pública em resposta a lacunas de
performance ou a oportunidades de melhoria
(necessidades de desenvolvimento). OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS;

Ação de 
desenvolvimento, 

capacitação ou 
treinamento

• Necessidade de desenvolvimento recorrente 
e comum a várias unidades internas de um 
órgão ou entidade.

Necessidades 
transversais



PNDP

PDP

LND

Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas

Plano de Desenvolvimento de Pessoas

Levantamento das Necessidades de 
Desenvolvimento

Etapa essencial e anterior à elaboração do PDP



Elaborado anualmente, para vigorar no exercício seguinte, 
contendo as necessidades de desenvolvimento necessárias à  

consecução dos objetivos institucionais do órgão

A elaboração e o envio do PDP serão realizados  por meio de 
sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central  do

SIPEC

Deve ser aprovado pela autoridade máxima do órgão

Poderá ser revisado, motivadamente, para inclusão, alteração 
ou exclusão de conteúdo.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PDP



PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PDP

Unidade de 
Gestão de Pessoas

- Divulgação da PNPD;

- Orientar e divulgar a 
metodologia para o LND;

- Preencher, analisar, 
consolidar e revisar o PDP;

- Obter a aprovação do PDP 
pela autoridade máxima.

Chefia imediata e 
servidor

- Fornecer informações 
necessárias e disponíveis para a 
unidade de gestão de pessoas;

- Informações essenciais para o 
correto levantamento das 

necessidades de 
desenvolvimento. 



Informações importantes sobre o PDP:

❑ Todos os afastamentos devem estar previstos no PDP da UFOP.
- Licença para capacitação;
- Participação em programa de treinamento regularmente instituído;
- Participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País;
- Estudo no exterior (pós-graduação stricto sensu no exterior).

Condições:
- Estar contido no PDP do órgão;
- Estar alinhado ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas: órgão

de exercício/lotação, à sua carreira ou cargo efetivo ou ao seu cargo em comissão
ou à sua função de confiança;

- Desde que tal ação de desenvolvimento não possa ser realizada
concomitantemente ao exercício de suas atribuições no cargo.



❑ Poderão usufruir a licença para capacitação simultaneamente o
quantitativo máximo de 5% de servidores docentes e técnico-
administrativos em exercício na UFOP.

❑ As alterações no PDP da UFOP podem ser realizadas a cada 3 meses,
conforme necessidade da instituição, e de acordo com calendário do
SIPEC.

❑ As ações de desenvolvimento que ensejam gasto público ou não
devem estar contidas no PDP.



Etapas Prazos Ações

ETAPA A

ELABORAÇÃO

08/06/2021 e 09/06/2021

Realização de reuniões com os

gestores das Unidades Acadêmicas

e Administrativas

10/06/2021 

Envio de e-mail com link, para

preenchimento do formulário, pela

chefia máxima da unidade.

10/07/2021 Prazo máximo para envio do

formulário preenchido pela chefia

máxima da unidade à CDP

12/07 a 16/08/2021

Análise e aprovação das demandas

apresentadas à CDP pelos gestores

ETAPA B

LANÇAMENTO NO 

SISTEMA SIPEC

17/08 a 24/09/2021

Preenchimento do PDP da UFOP no

sistema SIPEC
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Etapas Prazos Ações

ETAPA C

APROVAÇÃO DO PDP 

PELA AUTORIDADE 

MÁXIMA DA UFOP
27/09/2021

Aprovação do PDP pela autoridade

máxima da UFOP

ETAPA D

ENVIO DO PDP AO SIPEC

30/09/2021

Prazo limite para envio do PDP

aprovado ao órgão central do SIPEC



• Enfoque da ação de desenvolvimento: Aprimoramento técnico; Educação formal;
Comportamental, gerencial ou liderança; Ingresso no Serviço Público e Preparação
para aposentadoria.

• Área temática: Gestão, Planejamento e Orçamento, Tecnologia da Informação e
Comunicação, Ética, Controle interno e outras.

• Tipo de aprendizagem: Aprendizagem prática; Evento de Capacitação e Educação
Formal.

• Modalidade: Presencial; A distância e Semipresencial
• Carga Horária
• Previsão de Início
• Previsão de Término
• Quantidade prevista de servidores
• Custo individual previsto
• Haverá necessidade de diárias e passagens
• A ação de desenvolvimento pode ser contemplada pela ENAP (Escola Nacional de

Administração Pública)?
• A ação de desenvolvimento enseja algum tipo de afastamento? Licença capacitação,

Afastamento stricto sensu no país, Afastamento stricto sensu no exterior
• Outras informações
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Agradecemos a atenção!

Contato:

capacitacao@ufop.edu.br

https://progep.ufop.br/pdp

mailto:capacitacao@ufop.edu.br

