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Estabelece: Orientações sobre a Metodologia para Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP 2023 do IFMA.

Considerando o Decreto 9.991/2019, de 28 de agosto de 2019, da Presidência da República, que dispõe sobre a Polí ca Nacional de

Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, 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 SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, de 1º de fevereiro de 2021: 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 Polí ca Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP de que trata o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019;

Considerando que o Decreto supracitado, dentre outros temas, trata do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, que deverá ser

elaborado anualmente com o registro das necessidades de desenvolvimento dos servidores de cada órgão ou en dade e das ações

planejadas para atendê-las que serão executadas no ano seguinte ao do planejamento;

Considerando o Guia de Elaboração do PDP 2023 disponível em GuiaparaelaboraodoPDP2023verso30.06.22.pdf (www.gov.br);

Considerando que em 01 de julho de 2022, o IFMA teve conhecimento da Nova Metodologia de lançamento no Portal SIPEC, as quais

apresentaram mudanças significa vas em relação à metodologia anteriormente u lizada pelo SIPEC para preenchimento do PDP;

Considerando a necessidade de adaptação módulo do PDP do IFMA no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP para atender

a nova metodologia supracitada;

Considerando os prazos estabelecidos pelo SIPEC para o encaminhamento do PDP; e

Considerando que, para o PDP 2023, o registro das necessidades no Sistema SIPEC será realizado por meio de novos perfis de acesso;

Ante ao exposto, esta Pro-Reitoria informa Metodologia para Elaboração do PDP 2023 do IFMA:

1. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO LOCAL DE ELABORAÇÃO DO PDP 2023

A Direção Geral nos Campus e o Reitor na Reitoria indicará a Comissão Local de Elaboração  do PDP 2023 designando servidor(es) para

cada perfil abaixo relacionado:

1. GRUPO DE TRABALHO/USUÁRIO PDP (SUAP E SIPEC): servidores responsáveis pelo deferimento no SUAP das necessidades de

desenvolvimento apresentadas pelos servidores conforme a metodologia de respostas apresentadas pelo Guia de Elaboração do PDP 2023

e pelo registro no Portal SIPEC das necessidades homologadas no SUAP;

a. O Grupo de Trabalho/Usuário PDP deverá ser de, no máximo, 5(cinco) servidores podendo ser 1 (um) representante do Ensino; 1

(um) representante da Pesquisa; 1 (um) representante da Extensão; 1 (um) representante da Administração; O chefe da Unidade de

Gestão de Pessoas do Campi não poderá compor esse grupo.

2. CHEFE PDP (SIPEC): este perfil será atribuído a 1 (um) servidor do Campus, que no sistema SIPEC, irá validar todas as necessidades do

Campus e enviá-las ao Representante Operacional.

3. REPRESENTANTE OPERACIONAL (SIPEC): este perfil será atribuído ao chefe da Unidade de Gestão de Pessoas do Campus o qual irá

consolidar necessidades validadas que tenham escopo aproximado; priorizar quais necessidades entrarão no PDP do IFMA; e detalhar

eventuais soluções já reconhecidas para as necessidades priorizadas, com dados que facilitem, dentre outros, a análise pelo Órgão Central

do SIPEC e Enap acerca de disponibilidade e oferta de ações.

1.1 Compete à Comissão Local de Elaboração do PDP



a. Dar ampla divulgação do PDP 2023 do IFMA e da sua necessidade de elaboração para todos os servidores do Campus/Reitoria;

b. Divulgar a metodologia u lizada para o levantamento das necessidades de desenvolvimento dos servidores dos Campus/Reitoria;

c. Acompanhar todo o processo de inserção, validação, deferimento, aprovação e homologação das necessidades do Campus no SUAP;

d. Proceder com a inserção, validação e encaminhamento das necessidades do seu Campus no Portal SIPEC;

e. Orientar os servidores quanto a necessidade de par cipação da iden ficação das necessidades;

f. Orientar as chefias imediatas de sua Unidade dos procedimentos necessários para o levantamento das necessidades de sua equipe; e

g. ler  atenciosamente as informações-chaves de todas as necessidades do seu Campus – que estão listadas num quadro geral no Portal

SIPEC, de modo a ter visão geral de todas as necessidades;

2. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DE ELABORAÇÃO DO PDP

O Reitor indicará a Comissão Central que será composta por 5 (cinco) representantes da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

Ins tucional.

2.1 Compete a Comissão Central

a. Reunir com as Comissões Locais de elaboração do PDP 2023 para apresentar a metodologia a ser u lizada para a coleta das

necessidades;

b. Dirimir dúvidas das Comissões Locais de elaboração do PDP 2023;

c. ler atenciosamente as informações-chaves de todas as necessidades do IFMA que foram lanças pelos Campi – que estão listadas num

quadro geral no Portal SIPEC, de modo a ter visão geral de todas as necessidades; e

d. tramitar a proposta de PDP para aprovação da Autoridade Máxima do IFMA no SIPEC;

2.2 Reunião com os membros das comissões locais

No intuito de esclarecer a nova metodologia, será realizada nos dias 04 e 15 de agosto de 2022, via meet,  reunião com as Comissões

Locais do PDP 2023, para esclarecimentos e procedimentos a serem seguidos para a elaboração do PDP 2023 em sua Unidade.

3. FLUXO DO PDP 2023

O fluxo do PDP 2023 será formado por dois momentos:

1. Iden ficação e inserção das necessidades no SUAP;

2. Inserção das necessidades iden ficadas no Suap para o Sipec pela Comissão Local.

3.1 Iden ficação e inserção das necessidades no Suap

Nesta etapa feito o preenchimento das necessidades no SUAP pelos servidores, validação pela chefia, deferimento pela comissão local

(GRUPO DE TRABALHO/USUÁRIO PDP), aprovação pela Diretor Geral e Homologação do PDP pelo Reitor no SUAP.

1º ETAPA: Orientação às chefias e servidores

❖ Quem é responsável: Comissão Local

❖ No que esta etapa consiste?

orientar às chefias e servidores quais sãos os papeis e funções de cada ator no processo;

reforçar aos servidores e chefias a importância em cumprir os prazos internos, bem como a vinculação das necessidades de

desempenho com os resultados pactuados no planejamento estratégico da organização ou outros instrumentos orienta vos do

IFMA.

2º ETAPA: Iden ficação de necessidades do PDP 2023

❖ Quem é o responsável por esta etapa? Chefias e servidores

❖ No que esta etapa consiste? Esta etapa envolve na resposta de 16 perguntas/campos de informação no SUAP.

 As perguntas do SUAP foram extraídas do Portal SIPEC para que o servidor possa apresentar todas as informações referentes a sua

necessidade;



SERVIDORES:

-  iden ficar as necessidades para o PDP 2023 e inserir no Suap;

- apresentar as necessidades de ações de desenvolvimento para educação formal (graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-

doutorado), cursos de capacitação para o Centro de Formação dos Servidores – CFS, cursos de capacitação externos (presencial, à

distância, no país ou no exterior), eventos de capacitação (fóruns, semana pedagógica), dentro outros;

- para registro da necessidade no Suap é preciso que todas as questões sejam respondidas obrigatoriamente;

- o lançamento de cada necessidade iden ficada deverá ser realizada individualmente no SUAP;

OBS1: os servidores que pretendem se afastar para licença capacitação, pós-graduação stricto sensu, treinamento regularmente ins tuído

deverão inserir essas necessidades no SUAP.

OBS2: Considerando o disposto no art. 3º do Decreto Presidencial nº 9.991/2019, cada  órgão e en dade integrante do SIPEC elaborará

anualmente o respec vo PDP, que vigorará no exercício seguinte, a par r do levantamento das necessidades de desenvolvimento

relacionadas à consecução dos obje vos ins tucionais. Assim, considerando a anualidade do PDP , as necessidades apresentadas em

PDP’s anteriores precisam ser novamente inseridas caso haja necessidade de realização em 2023.

CHEFIA:

- reunir com os servidores e explicar sobre o PDP 2023;

- validar no SUAP as necessidades ins tucionais que precisam ser lançadas no PDP 2023 no SIPEC;

❖ O que deve ser observado?

- ponderar  quais necessidades devem entrar no SIPEC do PDP 2023;

- necessidades comuns a mais de um servidor da equipe deve ser lançada uma única vez no SUAP;

- iden ficar e inserir as necessidades ins tucionais que precisarão ser realizadas em 2023 (semana pedagógica, novas legislações, fóruns,

cursos, dentre outros);

3º ETAPA: VALIDAÇÃO DO PDP NO SUAP

❖ Quem é o responsável por esta etapa? CHEFIA IMEDIATA

❖ No que esta etapa consiste? Verificar as necessidades cadastradas no SUAP, analisar e realiza a validação ou invalidação;

4º ETAPA: DEFERIR AS NECESSIDADES LANÇADAS NO PDP

❖ Quem é o responsável por esta etapa? GRUPO DE TRABALHO/USUÁRIO PDP

❖ No que esta etapa consiste? Verificar as necessidades validadas pelas chefias e defere as respostas. As necessidades que não forem

corretamente preenchidas não seguem para próxima etapa.

5º ETAPA: APROVAÇÃO DO PDP NO SUAP

❖ Quem é o responsável por esta etapa? DIRIGENTE MÁXIMO DO CAMPUS/REITORIA

❖ No que esta etapa consiste? Analisar as necessidades deferidas e aprovar o PDP do Campus/REITORIA no SUAP;

6º ETAPA: HOMOLOGAÇÃO DO PDP NO SUAP

❖ Quem é o responsável por esta etapa? DIRIGENTE MÁXIMO DO IFMA

❖ No que esta etapa consiste? Homologar todas as necessidades aprovadas em todas as Unidades do IFMA;

3.2 Inserção das necessidades iden ficadas no Suap para o Sipec pela Comissão Local

Nesta etapa o preenchimento será feito conforme necessidades já homologadas no SUAP. Sendo assim, cada etapa a seguir deverá

preencher as respec vas perguntas referentes a sua etapa.

7º EATAPA: INSERIR AS NECESSIDADES NO SIPEC

❖ Quem é o responsável por esta etapa? GRUPO DE TRABALHO/USUÁRIO PDP (SUAP E SIPEC), membro da Comissão Local de

Elaboração do PDP 2023.

❖ No que esta etapa consiste? Lançar as necessidades homologadas no SUAP  no sistema do SIPEC.



8º ETAPA: VALIDAÇÃO DAS NECESSIDADES NO SIPEC

❖ Quem é o responsável por esta etapa? Chefe do PDP, membro da Comissão Local de Elaboração do PDP 2023.

❖No que esta etapa consiste? Valida as necessidades no SIPEC, conforme respostas homologadas o SUAP, e encaminha para o

Representante Operacional.

9º ETAPA: ANALISE E DETALHAMENTO DAS NECESSIDADES

❖ Quem é o responsável por esta etapa? Representante Operacional, membro da Comissão Local de Elaboração do PDP 2023.

❖ No que esta etapa consiste? Valida as necessidades no SIPEC, conforme respostas homologadas  no SUAP, e encaminha para o

Representante Gerencial.

10º ETAPA: CONSOLIDAÇÃO DAS NECESSIDADES NO SIPEC PELA COMISSÃO CENTRAL

❖ Quem é o responsável por esta etapa? Representante Gerencial membro da Comissão Central de Elaboração do PDP 2023.

❖ No que esta etapa consiste? Consiste na consolidação das informações apresentadas pelos Campi do IFMA. - o representante Gerencial

ingressa no Portal SIPEC, pondera sobre todas as necessidades. Após consolidação, verifica dentre todas as necessidades da organização,

quais delas são transversais (estão em múl plas unidades organizacionais).

11º ETAPA: TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE PDP PARA APROVAÇÃO DO REITOR

❖ Quem é o responsável por esta etapa? Representante Gerencial membro da Comissão Central de Elaboração do PDP 2023.

❖ No que esta etapa consiste? Consiste na tramitação da proposta de PDP para o Reitor no Portal SIPEC.

12º ETAPA: APROVAÇÃO DO PDP

❖ Quem é o responsável por esta etapa? - A autoridade máxima do órgão/en dade, ou a autoridade delegada até dois níveis hierárquicos

imediatos, com competência sobre a área de gestão de pessoas (conforme §1º do Art. 5º do Decreto nº 9.991/2019), recebe a proposta de

PDP da Unidade de Gestão de Pessoas, aprova ou não e; caso aprovado, tramita o PDP para o Órgão Central do SIPEC até o dia 30 de

setembro de cada ano.

❖No que esta etapa consiste? A autoridade máxima aprova o PDP com base no reconhecimento de que aquele PDP – com aquelas suas

necessidades iden ficadas, validadas, analisadas e priorizadas – apresenta o planejamento que melhor atende aos interesses e metas

ins tucionais naquele momento.

3.3 Fluxo do PDP

4. CRONOGRAMA PDP 2023



Código Verificador:
Código de Auten cação:

- Reunião com a comissão local: 04 e 15 de agosto de 2022;

- Inserção das necessidades no SUAP: 08 a 31 de agosto de 2022;

- Validação pelas Chefias Imediatas: 01 a 05 de setembro de 2022;

- Deferimento pelo grupo de trabalho/usuário PDP (SUAP E SIPEC): 06 a 12 de setembro de 2022;

- Aprovação pelo Diretor Geral do Campus: 13 de setembro  de 2022;

- Homologação do Reitor: 14 de setembro de 2022;

- Inserir as necessidades no SIPEC (7º, 8º e 9º etapas): 15 a 23 de setembro de 2022;

- Consolidação das necessidades no Sipec pela comissão central: 26 a 28 de setembro de 2022;

- Tramitação da proposta de PDP para aprovação do reitor: 29 de setembro de setembro de 2022;

- Aprovação do PDP: 30 de setembro de 2022;

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Clarisse Cordeiro Medeiros
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