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O QUE É O
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS?

É o instrumento que sistematiza o planejamento das
ações de desenvolvimento/capacitação para servidores
federais.
É anual e obrigatório para todas as instituições federais.
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1.

PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO –
CAPACITAÇÃO 2021

PNDP
POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
É uma diretriz nacional para o desenvolvimento dos
servidores federais.
Previsão legal - Decreto nº 9991/2019.
Instrução Normativa nº 201 de 11/09/2019

1.

PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO –
CAPACITAÇÃO 2021

Elencar as prioridades de desenvolvimento
auxilia no planejamento das ofertas de
capacitação no próximo ano e otimiza o uso dos
recursos disponíveis.

2.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE
DESENVOLVIMENTO NA UFMT

As
demandas
por
capacitação
devem
considerar as necessidades de desenvolvimento
dos servidores para a realização do seu trabalho

2.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE
DESENVOLVIMENTO NA UFMT

O levantamento da UFMT vai até o dia 10/08/2020

A construção do levantamento de necessidades
deve ser feita em conjunto entre a chefia e
servidores.

2.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE
DESENVOLVIMENTO NA UFMT

As necessidades de desenvolvimento devem ser
registradas pelas chefias

As necessidades registradas por todas as chefias
serão analisadas, organizadas e integrarão o
PDP2021

3.

COMO REGISTRAR AS NECESSIDADES DE
DESENVOLVIMENTO PARA 2021

Ação de desenvolvimento ou capacitação é toda e
qualquer ação voltada para o desenvolvimento de
competências, organizada de maneira formal, realizada
de modo individual ou coletivo, presencial ou a distância,
com supervisão, orientação ou tutoria.

3.

COMO REGISTRAR AS NECESSIDADES DE
DESENVOLVIMENTO PARA 2021

Será disponibilizada
uma planilha para o
preenchimento das
necessidades de
desenvolvimento das
equipes.

Deverá ser inserida na
planilha a melhoria
necessária para
atividades, processos
e/ou desempenho dos
servidores, que poderá
ser sanada com
capacitação.

A planilha deve ser
preenchida com os
eventos relativos as
necessidades de
desenvolvimento que
realmente são
prioridades para
2021.

3.

COMO REGISTRAR AS NECESSIDADES DE
DESENVOLVIMENTO PARA 2021

Orientações às chefias para o preenchimento da planilha
Passo 1 - A chefia deverá conversar e ouvir sua equipe para elencar as
necessidades prioritárias e estratégicas para o próximo ano.
Passo 2 - Verificar se a necessidade identificada no PDP 2020 não foi
atendida por ações ofertadas neste ano, ela poderá ser inserida no PDP
2021.
Passo 3 - Novas necessidades devem ser inseridas na planilha, se
consideradas prioritárias para serem executadas em 2021.

4.

PLANEJAMENTO DE AFASTAMENTOS PARA
PÓS-GRADUAÇÃO E LICENÇAS PARA CAPACITAÇÃO
Afastamentos para Pós-Graduação Stricto Sensu
a) Mestrado - até 24 meses;
b) Doutorado - até 48 meses; e
c) Pós-doutorado - até 12 meses.

Licença para Capacitação
a) Até 90 dias;
b) Parcelas superiores a 15 dias.

ATENÇÃO!
O servidor só poderá usufruir
de afastamento para pós-graduação
stricto sensu ou licença para
capacitação em 2021,
se a necessidade de
desenvolvimento estiver
prevista no PDP-2021.

4.

PLANEJAMENTO DE AFASTAMENTOS PARA
PÓS-GRADUAÇÃO E LICENÇAS PARA CAPACITAÇÃO

No levantamento deve ser registrada a necessidade
de desenvolvimento de servidores e equipes.
Já os nomes dos servidores, dos cursos e/ou dos
programas de pós-graduação, podem ser organizados
em controles internos dos departamentos.

4.

PLANEJAMENTO DE AFASTAMENTOS PARA
PÓS-GRADUAÇÃO E LICENÇAS PARA CAPACITAÇÃO

Os campus e seus departamentos devem eleger áreas estratégicas
de desenvolvimento, e a partir delas verificar as necessidades de
desenvolvimento de servidores/equipes, sempre considerando o
interesse e o planejamento institucional.
É importante que as chefias façam um controle dos servidores que
pretendem participar dos editais para se afastar e/ou usufruir licença
para capacitação em 2021, com vistas a analisar se a área de
interesse dos servidores se enquadra nas áreas estratégicas
consideradas como prioridade para o departamento.

PERGUNTAS CONSTANTES NO FORMULÁRIO LND

1. Que necessidade de desenvolvimento o órgão/a entidade possui?
[Campo aberto para resposta limitado a 300 caracteres]
INFORMAÇÃO DE APOIO: A necessidade é uma lacuna entre o desempenho esperado e o desempenho
atual. Considere aspectos atuais do desempenho que precisam ser resolvidos ou melhorados por uma ação de
desenvolvimento. Para melhor compreensão sobre como construir o texto da necessidade, dê uma olhada no
Guia para Elaboração do PDP (versão atual).
2. Quais dados atuais ajudam a embasar essa necessidade de desenvolvimento?
[Campo aberto para resposta limitado a 300 caracteres]
INFORMAÇÃO DE APOIO: Considerando que o nível de desempenho atual do público-alvo dessa ação de
desenvolvimento está abaixo do desempenho esperado (por isso, a necessidade de uma ação que resolva
essa lacuna), descreva brevemente os comportamentos e resultados observáveis atuais do público-alvo (ou
relacionados a ele) que demonstram esse desempenho inferior. Lembre-se que esses dados auxiliarão você e
sua unidade funcional na avaliação de efetividade da ação de desenvolvimento. Ex: Servidores levam 4
semanas em média para concluir processo interno de auditoria que deveria ser concluído em 2 semanas.

FORMULÁRIO LND

3. Qual a área que melhor identifica a temática relacionada a essa necessidade de
desenvolvimento? (Macros) - ( ) opções de temáticas (conforme Anexo I deste Guia)
INFORMAÇÃO DE APOIO: Considere que essas são áreas de conhecimento e não áreas de atuação
do órgão/da entidade. Por isso, indique a temática da necessidade de desenvolvimento. Considere
todas as opções listadas antes de, eventualmente, assinalar “Outros Não Especificados”.
4. Qual a subárea que melhor identifica a subtemática relacionada a essa necessidade de
desenvolvimento? (Micros) - ( ) opções de subtemáticas com base na resposta anterior (conforme
anexo I deste Guia)
INFORMAÇÃO DE APOIO: Considere que essas são subáreas de conhecimento e não subáreas de
atuação do órgão/da entidade. Por isso, indique livremente a subtemática da necessidade de
desenvolvimento. Considere todas as opções listadas antes de deixar o campo em branco.

5. Caso essa necessidade não se encaixe em nenhuma das temáticas ou subtemáticas
apresentadas, informe qual(is) seria(m).
[Campo aberto para resposta limitado a 200 caracteres]
INFORMAÇÃO DE APOIO: Informe neste campo qual é a área temática ou subtemática a qual a sua
necessidade pode pertencer, caso ela não se encaixe em nenhuma das opções dos campos
anteriores.

FORMULÁRIO LND

6. Essa necessidade está associada a qual competência? ( ) Lista com opções de competências

INFORMAÇÃO DE APOIO: Considere todas as 33 competências listadas antes de, eventualmente,
assinalar “Outras Não Especificadas”.
7. Essa necessidade de desenvolvimento é transversal para o órgão/a entidade? ( ) Sim ( ) Não

INFORMAÇÃO DE APOIO: Considere se essa necessidade é recorrente e comum nas unidades
internas do órgão/da entidade.
8. Qual o público-alvo da ação de desenvolvimento para essa necessidade? ( ) Lista com opções
de cargos
INFORMAÇÃO DE APOIO: Considere informar cargo, carreira, função e(ou) outra informação que
ajude a compreender o perfil do público-alvo da ação de desenvolvimento.
9. Qual(is) unidade(s) funcional(is) do órgão/da entidade será(ão) beneficiada(s) pela ação de
desenvolvimento para essa necessidade? ( ) Lista com opções de unidades
INFORMAÇÃO DE APOIO: Considere informar a unidade funcional de acordo com o padrão/título da
UORG (unidade organizacional) como disposto no SIAPE/SIORG. Para os casos em que não for
possível, informar com maior precisão. Devem ser informadas apenas as siglas.

FORMULÁRIO LND

10. A ação de desenvolvimento para essa necessidade deve alcançar quais unidades federativas?
( ) opções de UF

INFORMAÇÃO DE APOIO: Selecione a(s) Unidade(s) Federativa(s) a ser(em) desenvolvida(s) as ações
de desenvolvimento.

11. Quantos agentes públicos serão beneficiados pela ação de desenvolvimento para essa
necessidade? [Campo numérico]
INFORMAÇÃO DE APOIO: Informe a quantidade prevista de servidores que necessitam da ação de
desenvolvimento conforme Unidades Federativas selecionadas.

12. A ação de desenvolvimento para essa necessidade está relacionada a qual área temática dos
Sistemas Estruturadores do Poder Executivo Federal? ( ) opções das áreas temáticas
INFORMAÇÃO DE APOIO: Indique a qual Sistema Estruturador a necessidade descrita se refere.

FORMULÁRIO LND

13. A ação de desenvolvimento para essa necessidade deve preferencialmente ser ofertada em
qual tipo de aprendizagem? [Listagem com as opções abaixo. Pode ser escolhida mais de uma
opção]
( ) educação formal
( ) experiência prática ( ) evento
( ) curso
( ) outro tipo não especificado
INFORMAÇÃO DE APOIO: Indique qual é o tipo de aprendizagem que preferencialmente deve ser
ofertado. Se não souber o tipo de aprendizagem que poderá atender à necessidade, deixe o campo em
branco.
14. De acordo com a resposta anterior, qual opção melhor caracteriza o subtipo de aprendizagem?
[Listagem com as opções abaixo, conforme escolha na opção anterior. Pode ser escolhida mais de
uma opção, dentre as possibilidades.]
( ) Para educação formal: (curso formal do sistema de educação básica ou superior)
( ) Para experiência prática: (aprendizagem em serviço, estágio, intercâmbio, estudo em grupo)
( ) Para evento: (oficina, palestra, seminário, fórum, congresso, workshop, outros similares)
( ) Para curso: (sem opção)
( ) Para outro tipo não especificado (sem opção).

INFORMAÇÃO DE APOIO: Neste campo deverá ser preenchido com as opções conforme o tipo de
aprendizagem selecionado no campo anterior.

FORMULÁRIO LND

15. A ação de desenvolvimento para essa necessidade deve preferencialmente ser ofertada em
qual modalidade? [Listagem com as opções: À distância, Presencial, Híbrida]

INFORMAÇÃO DE APOIO: Neste campo, caso já saiba, você deverá informar qual a modalidade de
ação de desenvolvimento poderá atender a essa necessidade. Caso ainda não saiba, deixe o campo em
branco.
16. Em caso de já possuir uma opção em consideração, qual seria o título previsto da ação de
desenvolvimento para essa necessidade? [Campo aberto]
INFORMAÇÃO DE APOIO: Caso já saiba o título da ação, informe neste campo. Ex: “gerenciamento de
projetos”; “pós-graduação em administração pública”. Algumas ações de desenvolvimento não possuem
formalmente um título. Nesse caso, pode ser atribuído um título informal. Preencha apenas se já souber
ou tiver alguma noção sobre o possível título da ação.

17. Em caso de já possuir uma opção em consideração, qual seria a carga horária total prevista da
ação de desenvolvimento para essa necessidade? [Campo numérico]
INFORMAÇÃO DE APOIO: Informe a carga horária total da ação de desenvolvimento. Caso ainda não
possua essa informação, preencha com 00:00. Neste campo, deve ser informado a carga horária total da
ação ou do conjunto de ações de desenvolvimento. NÃO se deve multiplicar a carga horária da ação
pelo número de agentes públicos a serem alcançados.

FORMULÁRIO LND

18. Em caso de já possuir uma opção em consideração, qual o término previsto da ação de
desenvolvimento para essa necessidade? [Campo numérico]

INFORMAÇÃO DE APOIO: Informe o ano previsto para o término da ação de desenvolvimento. Caso
ainda não possua essa informação planejada, deixe o campo em branco.
19. A ação de desenvolvimento para essa necessidade pode ser ofertada de modo gratuito.
[Caixa a ser selecionada ou não]

INFORMAÇÃO DE APOIO: Caso a ação seja gratuita, selecionar o campo.
20. Se não gratuita, qual seria o custo total previsto da ação de desenvolvimento para essa
necessidade? [Campo numérico, em reais, somente se for assinalado a opção no campo anterior não
for assinalada]
INFORMAÇÃO DE APOIO: Informe o valor total a ser despendido com a ação de desenvolvimento ou o
seu conjunto de ações, caso haja custos. Desconsidere valores referentes a passagens e diárias. O
custo informado não precisa ser exato, pode ser uma estimativa.

FORMULÁRIO LND

21. A ação de desenvolvimento para essa necessidade pode ser ofertada pela escola de governo
própria do órgão/da entidade? ( ) Sim ( ) Não ( ) Meu órgão/entidade não possui Escola de Governo
própria.
INFORMAÇÃO DE APOIO: Quando a ação a ser desenvolvida já estiver prevista na escola de governo
do seu órgão ou entidade, marque a opção “Sim”. Caso não seja possível de ser ofertada, marque a
opção “Não”. Caso seu órgão ou entidade não possua escola de governo própria, marque a opção “Meu
órgão/entidade não possui Escola de Governo própria”. Importante: A Enap não deve ser considerada
Escola de Governo própria do órgão ou entidade.

22. Deseja acrescentar outras informações a respeito? [Campo aberto]
INFORMAÇÃO DE APOIO: Acrescente neste campo as informações que considerar necessárias.

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

SUBTEMÁTICAS (MICROS)
Álgebra

Matemática

Análise
Geometria e Topologia
Matemática Aplicada
Probabilidade

Probabilidade e Estatística

Estatística
Probabilidade e Estatística Aplicadas
Teoria da Computação

Ciência da Computação

Matemática da Computação
Metodologia e Técnicas da Computação
Sistemas de Computação
Astronomia de Posição e Mecânica Celeste

Astronomia

Astrofísica Estelar
Astrofísica do Meio Interestelar

Astrofísica Extragaláctica
Astrofísica do Sistema Solar
Instrumentação Astronômica

ANEXO I
Identificação temática (macros
e micros) de necessidades
Física Geral
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

ANEXO I

Física

Química

GeoCiências

Oceanografia

Biologia Geral

Genética

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas
Aplicações
Física das Partículas Elementares e Campos
Física Nuclear
Física Atômica e Molécular
Física dos Fluidos, Física de Plasmas e Descargas
Elétricas
Física da Matéria Condensada
Química Orgânica
Química Inorgânica
Fisico-Química
Química Analítica
Geologia
Geofísica
Meteorologia
Geodesia
Geografia Física
Oceanografia Biológica
Oceanografia Física
Oceanografia Química
Oceanografia Geológica
Biologia Geral
Genética Quantitativa
Genética Molecular e de Microorganismos
Genética Vegetal
Genética Animal
Genética Humana e Médica
Mutagênese

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

ANEXO I

Botânica

Zoologia

Ecologia

Morfologia

Fisiologia

Bioquímica

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Paleobotânica
Morfologia Vegetal
Fisiologia Vegetal
Taxonomia Vegetal
Fitogeografia
Botânica Aplicada
Paleozoologia
Morfologia dos Grupos Recentes
Fisiologia dos Grupos Recentes
Comportamento Animal
Taxonomia dos Grupos Recentes
Zoologia Aplicada
Ecologia Teórica
Ecologia de Ecossistemas
Ecologia Aplicada
Citologia e Biologia Celular
Embriologia
Histologia
Anatomia
Fisiologia Geral
Fisiologia de Órgaos e Sistemas
Fisiologia do Esforço
Fisiologia Comparada
Química de Macromoléculas
Bioquímica dos Microorganismos
Metabolismo e Bioenergética
Biologia Molecular
Enzimologia

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

ANEXO I

Biofísica

Farmacologia

Imunologia

Microbiologia

Parasitologia

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Biofísica Molecular
Biofísica Celular
Biofísica de Processos e Sistemas
Radiologia e Fotobiologia
Farmacologia Geral
Farmacologia Autonômica
Neuropsicofarmacologia
Farmacologia Cardiorenal
Farmacologia Bioquímica e Molecular
Etnofarmacologia
Toxicologia
Farmacologia Clínica
Imunoquímica
Imunologia Celular
Imunogenética
Imunologia Aplicada
Biologia e Fisiologia dos Microorganismos
Microbiologia Aplicada
Protozoologia de Parasitos
Helmintologia de Parasitos
Entomologia e Malacologia de Parasitos e Vetores

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP

ANEXO I

TEMÁTICAS (MACROS)

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Construção Civil
Estruturas
Engenharia Civil
Geotécnica
Engenharia Hidráulica
Infra-Estrutura de Transportes
Pesquisa Mineral
Engenharia de Minas
Lavra
Tratamento de Minérios
Instalações e Equipamentos Metalúrgicos
Metalurgia Extrativa
Engenharia de Materiais e Metalúrgica Metalurgia de Transformação
Metalurgia Fisica
Materiais não Metálicos
Materiais Elétricos
Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas;
Engenharia Elétrica
Instrumentação
Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos
Sistemas Elétricos de Potência
Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles
Eletrônicos
Telecomunicações
Fenômenos de Transporte
Engenharia Térmica
Engenharia Mecânica
Mecânica dos Sólidos
Projetos de Máquinas
Processos de Fabricação

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

Engenharia Química

ANEXO I

Engenharia Sanitária

Engenharia de Produção

Engenharia Nuclear

Engenharia de Transportes

Engenharia Naval e Oceânica

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Processos Industriais de Engenharia Química
Operações Industriais e Equipamentos para
Engenharia Química
Tecnologia Química
Recursos Hídricos
Tratamento de Águas de Abastecimento e
Residuárias
Saneamento Básico
Saneamento Ambiental
Gerência de Produção
Pesquisa Operacional
Engenharia do Produto
Engenharia Econômica
Aplicações de Radioisotopos
Fusão Controlada
Combustível Nuclear
Tecnologia dos Reatores
Planejamento de Transportes
Veículos e Equipamentos de Controle
Operações de Transportes
Hidrodinâmica de Navios e Sistemas Oceânicos
Estruturas Navais e Oceânicas
Máquinas Marítimas
Projeto de Navios e de Sistemas Oceânicos
Tecnologia de Construção Naval e de Sistemas
Oceânicas

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

Engenharia Aeroespacial

ANEXO I

Engenharia Biomédica

Medicina

Odontologia

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Aerodinâmica
Dinâmica de Vôo
Estruturas Aeroespaciais
Materiais e Processos para Engenharia Aeronáutica
e Aeroespacial
Propulsão Aeroespacial
Sistemas Aeroespaciais
Bioengenharia
Engenharia Médica
Clínica Médica
Cirurgia
Saúde Materno-Infantil
Psiquiatria
Anatomia Patológica e Patologia Clínica
Radiologia Médica
Medicina Legal e Deontologia
Clínica Odontológica
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial
Ortodontia
Odontopediatria
Periodontia
Endodontia
Radiologia Odontológica
Odontologia Social e Preventiva
Materiais Odontológicos

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

Farmácia

ANEXO I

Nutrição

Saúde Coletiva
Fonoaudiologia
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Educação Física

Agronomia

Recursos Florestais e Engenharia
Florestal

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Farmacotecnia
Farmacognosia
Análise Toxicológica
Análise e Controle e Medicamentos
Bromatologia
Bioquímica da Nutrição
Dietética
Análise Nutricional de População
Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico
Epidemiologia
Saúde Publica
Medicina Preventiva
Fonoaudiologia
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Educação Física
Ciência do Solo
Fitossanidade
Fitotecnia
Floricultura, Parques e Jardins
Agrometeorologia
Extensão Rural
Silvicultura
Manejo Florestal
Técnicas e Operações Florestais
Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais
Conservação da Natureza
Energia de Biomassa Florestal

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP

ANEXO I

TEMÁTICAS (MACROS)

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Máquinas e Implementos Agrícolas
Engenharia de Água e Solo
Engenharia Agrícola
Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas
Construções Rurais e Ambiência
Energização Rural
Ecologia dos Animais Domésticos e Etologia
Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos
Zootecnia
Nutrição e Alimentação Animal
Pastagem e Forragicultura
Produção Animal
Clínica e Cirurgia Animal
Medicina Veterinária Preventiva
Medicina Veterinária
Patologia Animal
Reprodução Animal
Inspeção de Produtos de Origem Animal
Recursos Pesqueiros Marinhos
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Recursos Pesqueiros de Águas Interiores
Pesca
Aquicultura
Engenharia de Pesca
Ciência de Alimentos
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Tecnologia de Alimentos
Engenharia de Alimentos
Teoria do Direito
Direito
Direito Público
Direito Privado
Direitos Especiais

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
Administração
Administração de Setores Específicos
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

ANEXO I

Administração de Empresas

Administração Pública

Ciências Contábeis
Teoria da Administração Pública
Administração Pública do Brasil
Administração Pública da Europa
Administração Pública da América Latina
Administração Pública da América do Norte
Administração Pública da Ásia e Oceania
Administração Pública da África
Administração Federal
Administração Municipal
Administração Regional
Administração Estadual
Desburocratização
Reforma Administrativa
Governo Eletrônico / Digital
Inovação na Gestão Pública
Modernização Administrativa
Tecnologia da Informação
Atendimento ao Público
Satisfação do Usuário
Código de Conduta
Corrupção Administrativa
Ética no Setor Público
Fiscalização da Moralidade Pública
Avaliação de Desempenho (Setor Público)
Consórcio Público
Contrato de gestão
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Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento
profissional
no PDP
Indicador
de Desempenho (Setor Público)
TEMÁTICAS (MACROS)

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Controle de Gestão
Produtividade
Auditoria
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Accountability (Prestação Pública de Contas)

Administração Pública

Controle Social
Ouvidoria
Concessão de Serviços Públicos
Parcerias no Setor Público
Parcerias Público-Privadas
Técnicas Gerenciais no Setor Público
Alta Administração Pública
Gestor Público
Liderança
Função Pública
Gestão de Pessoas no Setor Público
Relações de Trabalho no Setor Público
Capacitação Profissional no Setor Público
Compras Governamentais
Terceirização
Empresa Pública
Regulação – Agência Reguladora
Cooperação Internacional
Terceiro Setor – ONG’s – OSCIP
Políticas Públicas e Uso de Evidências
Governança e Gestão de Riscos
Previdência

ANEXO I
Identificação temática (macros e micros) de necessidades
de desenvolvimento profissional no PDP
TEMÁTICAS (MACROS)

ANEXO I

Economia

Arquitetura e Urbanismo

Planejamento Urbano e Regional

Demografia

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Teoria Econômica
Métodos Quantitativos em Economia
Economia Monetária e Fiscal
Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico
Economia Internacional
Economia dos Recursos Humanos
Economia Industrial
Economia do Bem-Estar Social
Economia Regional e Urbana
Economias Agrária e dos Recursos Naturais
Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo
Projeto de Arquitetuta e Urbanismo
Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo
Paisagismo
Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional
Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e
Regional
Serviços Urbanos e Regionais
Distribuição Espacial
Tendência Populacional
Componentes da Dinâmica Demográfica
Nupcialidade e Família
Demografia Histórica
Política Pública e População
Fontes de Dados Demográficos
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Ciência da Informação
Museologia
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Comunicação

Serviço Social
Economia Doméstica
Desenho Industrial

Filosofia

Sociologia

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Teoria da Informação
Biblioteconomia
Arquivologia
Museologia
Teoria da Comunicação
Jornalismo e Editoração
Rádio e Televisão
Relações Públicas e Propaganda
Comunicação Visual
Fundamentos do Serviço Social
Serviço Social Aplicado
Economia Doméstica
Programação Visual
Desenho de Produto
História da Filosofia
Metafísica
Lógica
Ética
Epistemologia
Filosofia Brasileira
Fundamentos da Sociologia
Sociologia do Conhecimento
Sociologia do Desenvolvimento
Sociologia Urbana
Sociologia Rural
Sociologia da Saúde
Outras Sociologias Específicas
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TEMÁTICAS (MACROS)

Antropologia
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Arqueologia

História

Geografia

Psicologia

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Teoria Antropológica
Etnologia Indígena
Antropologia Urbana
Antropologia Rural
Antropologia das Populações Afro-Brasileiras
Teoria e Método em Arqueologia
Arqueologia Pré-Histórica
Arqueologia Histórica
Teoria e Filosofia da História
História Antiga e Medieval
História Moderna e Contemporânea
História da América
História do Brasi
História das Ciências
Geografia Humana
Geografia Regional
Fundamentos e Medidas da Psicologia
Psicologia Experimental
Psicologia Fisiológica
Psicologia Comparativa
Psicologia Social
Psicologia Cognitiva
Psicologia do Desenvolvimento Humano
Psicologia do Ensino e da Aprendizagem
Psicologia do Trabalho e Organizacional
Tratamento e Prevenção Psicológica
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Educação

Ciência Política

Teologia

Linguística

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Fundamentos da Educação
Administração Educacional
Planejamento e Avaliação Educacional
Ensino-Aprendizagem
Currículo
Orientação e Aconselhamento
Tópicos Específicos de Educação
Teoria Política
Estado e Governo
Comportamento Político
Políticas Públicas
Política Internacional
História da Teologia
Teologia Moral
Teologia Sistemática
Teologia Pastoral
Teoria e Análise Linguística
Fisiologia da Linguagem
Linguística Histórica
Sociolinguística e Dialetologia
Psicolinguística
Linguística Aplicada
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Letras

Artes

Outras não especificadas

SUBTEMÁTICAS (MICROS)

Língua Portuguesa
Línguas Estrangeiras Modernas
Línguas Clássicas
Línguas Indígenas
Teoria Literária
Literatura Brasileira
Outras Literaturas Vernáculas
Literaturas Estrangeiras Modernas
Literaturas Clássicas
Literatura Comparada
Fundamentos e Crítica das Artes
Artes Plásticas
Música
Dança
Teatro
Ópera
Fotografia
Cinema
Artes do Vídeo
Educação Artística
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Categoria

Gestão de Resultados

Competência Associada

Definição Operacional

Gestão do desenvolvimento de pessoas

Forjar um ambiente de trabalho em que os interesses de equipes e indivíduos se harmonizem com os
objetivos e resultados da organização, gerando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento,
bem como incentivos para reforçar o desempenho excepcional.

Gestão da qualidade

Conduzir a área de gestão encarregada de padronizar boas práticas processuais, no âmbito do paradigma
da qualidade; gerando serviços internos ou externos seguros e confiáveis, de acordo com indicadores préestabelecidos em termos de legislação vigente e padrões de qualidade aplicáveis.

Liderança eficaz

Dirigir equipes, otimizando a aplicação de talentos disponíveis e criando um ambiente positivo e
comprometido para a obtenção de resultados.

Gerenciamento de recursos

Preservar critérios de eficácia e eficiência na administração de recursos materiais, das competências das
pessoas e dos ativos de uso da organização.

Planejamento

Identificar problemas prioritários e oportunidades de sua unidade para projetar planos, programas ou
projetos que prefixam objetivos, atividades, recursos, custos, cronogramas, responsáveis e indicadores
de progresso, resultados e impacto.

Relacionamento com dirigentes

Resolução de problemas

Participar, manter e facilitar de áreas de intercâmbio com o corpo diretivo de sua organização e outras
organizações, a fim de compartilhar experiências, soluções e propostas, para articular estrategicamente os
objetivos convergentes.

Reconhecer as relações de causa e efeito no campo dos problemas identificados que a sua área e
organização enfrentam, para focar nas questões centrais para as quais concentrar as soluções estratégicas.
Projetar soluções alternativas calculando os benefícios em relação aos custos de sua implementação,
riscos correlatos e impactos associados.

Categoria

Competência Associada

Tomada de decisão para gestores
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Comunicação interpessoal

Gestão da participação cidadã

Gestão de Relacionamentos

Negociação

Orientação ao cidadão

Relações institucionais

Trabalho em equipe

Gerenciamento de políticas

Definição Operacional
Adotar e informar decisões prévias, explorando alternativas para minimizar custos e aumentar as
vantagens para a organização na questão que for decidida.
Iniciar e manter comunicações respeitosas e cordiais; transmitir de forma transparente e
comportamento estável, informações e gestos, mensagens orais e de texto claros, concisos, fiáveis e
apropriados para o destinatário. Atender ativamente informações, consultas, divergências e
mensagens de terceiros com uma atitude construtiva e empática.
Ativar a participação cidadã vinculada aos assuntos da área responsável; considerar expectativas,
propostas e reclamações para adaptar cada vez mais os serviços, conscientizando os colaboradores sobre
o direito à participação e as vantagens que ela viabiliza.

Cooperar para construir o melhor acordo possível para as partes diante de posições divergentes,
sem prejudicar a continuidade do vínculo e a aderência aos regulamentos vigentes.

Conduzir e organizar o atendimento aos cidadãos, com mecanismos acessíveis, linguagem inteligível e
procedimentos ágeis voltados à satisfação de procedimentos, reclamações, dúvidas e propostas.
Quantificar, através de indicadores pré- estabelecidos, o grau de satisfação com os resultados gerenciais e
a qualidade da resolução de conflitos e reclamações.
Promover a qualidade dos relacionamentos regulares e criar novos relacionamentos necessários para a
consecução dos interesses da sua organização. Fortalecer a imagem corporativa, fazendo apresentações
em público, planejando a mensagem a ser transmitida e seu objetivo de acordo com o tipo de público.
Criar e participar de equipes de trabalho para promover um ambiente produtivo e aprimorar habilidades
diferenciadas entre as pessoas; compartilhando recursos e informações para alcançar melhores
resultados
Contribuir para a coerência estratégica da gestão de políticas, articulando e complementando os
objetivos e resultados das organizações; desempenhar o papel de liderança no âmbito das políticas
públicas promovidas pelo Alto Governo.
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Categoria

Gestão de Mudanças

Competência Associada

Definição Operacional

Construção de Redes

Promover o autodesenvolvimento e o desenvolvimento profissional de suas equipes de colaboradores,
integrando, criando ou incentivando a participação em redes e fóruns para troca de experiências,
novidades, documentos, cases , soluções criativas e problemas compartilhados.

Gerenciamento da mudança

Antecipar e promover mudanças estratégicas/operacionais para responder às mudanças do contexto.
Redesenhar/modernizar abordagens, processos, tarefas e competências requeridos pelo novo
contexto, distribuindo responsabilidades e perseguindo resultados.

Gerenciamento digital

Reconhecer efetivamente o direito dos cidadãos à informação pública e à interação com serviços no
ambiente digital, garantindo canais efetivos para requisição de serviços, pedidos, consultas, procedimentos,
acompanhamento e resolução remotos.

Inovação

Forjar um clima de interesse para soluções inovadoras que melhorem a eficiência das respostas aos
cidadãos em termos de informações, processos, tecnologias, resultados e impactos da gestão pública.

Proatividade

Atuar com iniciativa e instruir os colaboradores a antecipar eventos previsíveis que envolvam a execução
de tarefas para atendimento de demandas internas e externas (dos cidadãos), fortalecendo a percepção
dos usuários sobre o comprometimento da unidade na oferta de serviços e produtos.

Trabalho sobre pressão

Visão estratégica

Gerenciar emoções em busca da qualidade das ações gerenciais, evitando reações
impulsivas/temperamentais em situações de pressão. Objetivar e enfocar os problemas a resolver,
dissociando-os das pessoas envolvidas neles. Utilizar dificuldades, erros detectados ou planos
fracassados como objetos de aprendizagem coletiva para capitalizar construtivamente a situação e evitar
sua repetição.
Compreender o ambiente político e a as tendências que interferem no estado de coisas; antecipar
problemas e oportunidades a médio e longo prazo para a área responsável a fim de que a gestão
identifique a alternativa mais adequada a cada situação presente ou eventual, comunicando à equipe
a lógica das decisões diretivas.

Categoria

Orientação a Resultados

Competência Associada
Contribuição técnico-profissional

Disponibilizar à Administração seu conhecimento profissional específico e suas experiências anteriores,
gerenciando a atualização de seus conhecimentos especializados.

Comunicação efetiva

Estabelecer comunicação efetiva e positiva com superiores hierárquicos, pares e cidadãos, tanto na
expressão escrita e verbal quanto corporal.

Organização da rotina
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Resolutividade

Processos de Melhoria

Definir o programa semanal/mensal de atividades, no âmbito do plano institucional, determinando os
resultados a serem alcançados, as tarefas a serem executadas, os procedimentos a serem resolvidos e os
atrasos a serem corrigidos, bem como os custos e insumos necessários para alcançá-lo.

Uso de TIC

Manter interdependências positivas e produtivas com sua equipe e seus superiores para alcançar
resultados.
Otimizar o uso das tecnologias de informação e comunicação disponíveis, em seu efetivo potencial, para
melhorar seu desempenho.

Análise de problemas

Identificar tempestivamente os problemas a serem resolvidos, os recursos para enfrentá-los, as
alternativas possíveis, seus custos e riscos, antes de tomar a decisão no nível que lhes corresponde.

Criatividade

Aplicar sua experiência e especialização em melhorar o uso de dados para refinar metodologias,
processos, produtos e interações em equipe, orientadas para a satisfação do usuário externo/interno.

Melhoria contínua de processos

Propor e introduzir ações para acelerar a melhoria contínua e a produtividade das tarefas sob sua
responsabilidade, em atenção aos requisitos de qualidade.

Tomada de decisão

Controle emocional
Outras Competências não especificadas

Definição Operacional

Decidir sobre as questões sob sua responsabilidade mobilizando critérios de economia, eficácia, eficiência e
transparência.
Preservar o diálogo harmônico e respeitoso acerca das divergências, erros e conflitos do ambiente, sem
afetar a dinâmica do trabalho sem razão justificável.
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LISTAGEM DE TIPOS DE APRENDIAGEM E ESPECIFICAÇÃO DE TIPOS
DE APRENDIZAGEM
ANEXO III
LISTAGEM DE TIPOS DE APRENDIAGEM E ESPECIFICAÇÃO DE TIPOS DE APRENDIZAGEM
TIPOS DE APRENDIZAGEM
ESPECIFICAÇÃO DOS TIPOS DE APRENDIZAGEM
ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO
PROFISSIONALIZANTE ENSINO
SUPERIOR ESPECIALIZAÇÃO
EDUCAÇÃO FORMAL
MESTRADO
DOUTORADO
PÓS-DOUTORADO

EXPERIÊNCIA PRÁTICA

EVENTO

CURSO
OUTRO TIPO NÃO ESPECIFICADO

APRENDIZAGEM EM SERVIÇO
ESTÁGIO
INTERCÂMBIO
ESTUDO EM GRUPO

OFICINA
PALESTRA
SEMINÁRIO
CONGRESSO
WORKSHOP
OUTROS SIMILARES

GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – GCQ/CDH

E-mail

gcq_projeto@ufmt.br
65 3313-7355

