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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta um relatório do Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas da Unilab para o ano de 2020, a partir do Levantamento de Necessidades de 

Capacitação encaminhado em outubro de 2019, em atendimento à Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP estabelecida pelo Decreto 9.991/19 e cujas 

orientações complementares constam na Instrução Normativa Nº 201/2019, do 

Ministério da Economia. 
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2. SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP é um dos instrumentos 

previstos na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, estabelecida pelo 

Decreto n. 9.991/19, e que deve conter uma série de informações para viabilizar o 

planejamento da oferta de ações de desenvolvimento em âmbito nacional e 

institucional, o planejamento da participação de servidores em tais ações, de modo 

que a participação se dê de forma a contribuir tanto para o alcance dos objetivos 

estratégicos institucionais quanto para o aprimoramento profissional dos servidores da 

administração pública federal. 

O art. 3º da Instrução Normativa n. 201/2019, do Ministério da Economia, 

assim define o PDP: 

“O Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP deverá ser elaborado 
anualmente com o registro das necessidades de desenvolvimento dos 
servidores de cada órgão ou entidade e das ações planejadas para atendê-
las que serão executadas no ano seguinte ao do planejamento.” 

Desse modo, considerando o exposto acima, podemos dividir a elaboração 

do PDP da Unilab para o ano de 2020, em duas etapas: 

a) a realização do Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento e 

o posterior cadastro no Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal – SIPEC; 

b) Após recebimento do relatório consolidado pela ENAP e divulgação das 

ações ofertadas, a elaboração da previsão de oferta de capacitação 

interna no âmbito da Unilab. 

A seguir, informaremos sobre a metodologia utilizada para realização do 

LND e os respectivos resultados alcançados. 

 

3. O LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA O PDP DA UNILAB 
-2020 

A realização do LND no âmbito da Unilab tomou como referência o Guia 

para elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, divulgado pelo Ministério 

da Economia.  

A partir desse documento, e considerando as condições contextuais da 

época, utilizamos a metodologia prevista no item 4.4 do referido documento e que se 

refere à utilização do catálogo de objetos temáticos, o qual consiste em uma lista de 

áreas de atuação dos servidores, elaborada para facilitar a identificação de 

necessidades de desenvolvimento. O referido catálogo consta do Anexo I, do Guia 

para elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. 

Foram coletadas via formulário do Google um total de 460 necessidades de 

desenvolvimento, sendo que 164 delas oriundas de gestores. Após análise, algumas 

necessidades foram aglutinadas, que gerou um total de 357 necessidades de 
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desenvolvimento cadastradas no portal do SIPEC e que demandaram um total de 

3.476 participações de servidores em ações de desenvolvimento. Ressalte-se que, à 

época, o número de servidores da Unilab era de aproximadamente 700. 

 

4. A MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DO ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC 

A manifestação técnica do órgão central do SIPEC consistiu em um 

relatório consolidado das necessidades recebidas pelo órgão, com a descrição 

metodológica utilizada para tratar as informações coletadas. Ao final do referido 

documento, constam o Anexo I, no qual o órgão informa quais das necessidades 

cadastradas pela Unilab podem 

ser atendidas pela Enap, e, no 

Anexo II, há o catálogo de 

cursos disponibilizados pela 

referida escola de governo para 

consulta. 

Segundo essa 

manifestação, a Enap oferta 

cursos para 28 das 357 

necessidades cadastradas. 

 

4.1. A CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA EM MACROS E MICROS 

Nos relatórios das análises e da consolidação dos planos de 
desenvolvimento de pessoas 2019-2020 dos órgãos e entidades do Sipec, que 
classificaram as demandas recebidas em áreas temáticas, denominadas “macro” e 
subáreas temáticas, denominadas “micro”. 

Às categorias componentes que constituem as macros, nós acrescentamos 
a categoria Unilab, que contempla necessidades intrínsecas às características 
diferenciais da Unilab. 

Por sua vez, das 160 subáreas temáticas, após analisar as necessidades 
cadastradas e classificá-las, verificamos que das 160, 84 espelharam a classificação das 
necessidades de desenvolvimento encaminhadas pela Unilab ao Sipec. 

Além das subcategorias acrescentadas em virtude da macro Unilab, 
acrescentamos a micro Licitações e contratos de obras e serviços de Engenharia à 
macro denominada Logística e compras públicas. 

Considerando a padronização, optamos por utilizar as categorias e 
subcategorias propostas pelo Ministério da Economia e acrescentar aquelas cujas 
peculiaridades poderiam justificar um acréscimo para melhor identificação da 
demanda. 

 

 

 



 6 

5. A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PDP NO ÂMBITO DA UNILAB 
 
5.1. ANÁLISE GERAL 

O Gráfico abaixo representa a o percentual das demandas cadastradas 
segundo as áreas temáticas utilizadas na classificação. 

 

O gráfico acima demonstra que das 20 categorias de classificação 
estabelecidas como macro, três delas representam aproximadamente 46% do total das 
demandas recebidas pelos setores da Unilab. São elas: 

a) Outros (22% do total das demandas cadastradas) 

 

As demandas classificadas como aprimoramento profissional foram, em 
sua maioria, necessidades voltadas para participação em eventos e congressos 
científicos.  
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b) Educação formal (13% das demandas cadastradas) 

 

Por sua vez, as demandas relativas à participação em ações de 
desenvolvimento concernentes à educação formal temos que 49% remetem a 
realização de pós-doutorado. Por sua vez, a tabela abaixo ilustra a distribuição dessas 
demandas por público alvo: 

Público-alvo Qtde de necessidades cadastradas 

DOCENTE 20 

EDUCACAO.FORMAL 20 

Doutorado 1 

Pós-doutorado  19 

DOCENTE e TAE 4 

EDUCACAO.FORMAL 4 

Doutorado 1 

Especialização 1 

Pós-doutorado  2 

TAE 21 

EDUCACAO.FORMAL 21 

Doutorado 9 

Ensino Superior 3 

Especialização 3 

Mestrado 5 

Pós-doutorado  1 

Total Geral 45 

A demanda por educação formal dos dois públicos é quantitativamente 
semelhante, ao mesmo tempo em que se diferencia em seu perfil qualitativo, uma vez 
que as demandas dos docentes se concentram em cursar pós-doutorado e as 
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demandas cujo público-alvo são os servidores TAE, tem como principal objeto a 
participação em programas de mestrado e doutorado. 

Faz-se necessário lembrar que, além de estar associada a uma necessidade 
de desenvolvimento constante do PDP, o afastamento para participação em 
programas de pós-graduação stricto sensu só é possível após a aprovação em processo 
seletivo prévio e verificação processual do atendimento a todas as demais condições 
legais necessárias ao pleito. 

c) Dados, informação e conhecimento (11%) 

Nesta macro, verificamos que a maior parte das demandas são referentes 
ao gerenciamento de redes, seguida pela micro ferramentas, a qual remete para a 
utilização de programas e softwares, como por exemplo os que compõem o pacote 
office. 

 

Quanto ao público-alvo considerado por aqueles enviaram as demandas 
para cadastro pela DDP, temos a seguinte configuração das demandas cadastradas no 
PDP 2020: 
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5.2. A OFERTA DE CAPACITAÇÃO INTERNA NA UNILAB PARA 2020 

A oferta de capacitação no âmbito da Unilab precisa considerar os 
seguintes critérios: 

a) Presença no PDP cadastrado no SIPEC; 
b) Necessidade não atendida pela ENAP ou possível de ser atendida pelo 

ENAP em rede; 
c) Priorizar ações específicas para as necessidades da Unilab; 
d) Viabilidade da oferta segundo os recursos físicos e financeiros 

disponíveis, corpo técnico e instrutória; 
e) Quantidade de servidores que necessitam participar da ação de 

desenvolvimento; 

Para o ano de 2020, tendo em vista os impactos decorrentes da Pandemia 
em virtude do COVID-19, a DDP/SGP está se adaptando para a oferta de cursos online 
e EAD, bem como está divulgando as ações de desenvolvimento disponibilizadas a 
distancia ou de forma online para a participação de servidores, cujo envolvimento 
deverá priorizar as necessidades de desenvolvimento cadastradas no PDP. 

Estamos prevendo uma oferta de curso online de Instrução processual e 
gestão documental por meio do SEI! As demais ações ainda estão em estudo. 

Em breve, divulgaremos o novo cronograma do Levantamento de 
Necessidades de Desenvolvimento e as orientações para a participação da comunidade 
acadêmica. 

Junto com este documento, disponibilizamos na página do PDP da Unilab: 

a) Síntese das Necessidades Cadastradas por Unidade Organizacional 
Demandante; 

b) Cursos Informados pela Enap que Atendem às Necessidades de 
Desenvolvimento Informadas pela Unilab. 


