
Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)

Planejamento anual que indica necessidades de desenvolvimento de pessoas identificadas na instituição e as 
formas de suprir tais necessidades no ano seguinte, através de ações de desenvolvimento.

A autorização institucional para a participação de servidores em ações de desenvolvimento ocorre mediante 
previsão de necessidade no PDP, assim como o pagamento de despesas e a concessão de afastamentos e 

licenças para capacitação.

Participe da elaboração do PDP 2023 em sua equipe/unidade, começa hoje!



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023

Identificação de 
necessidades nas 

equipes

Análise e 
consolidação 

DICAP

Aprovação 
Direção-Geral

Manifestação 
técnica SIPEC

Informação das 
necessidades no 

Portal SIPEC 

A elaboração do PDP para 2023 apresenta mudanças significativas em relação aos anos anteriores:

✓ Aplicável a todas as necessidades de capacitação (pós-graduação, cursos de curta duração, participação em eventos 

etc.) de servidores docentes e técnico-administrativos;

✓ Informações prestadas diretamente no Portal SIPEC por servidores cadastrados;

✓ Validação de necessidades pelas chefias de unidade no Portal SIPEC;

Mas observará a mesma sequência:

Validação de 
necessidades no 

Portal SIPEC



Como será elaborado o PDP 2023?

09 a 16/08 19 a 23/0922 a 26/08 29/08 a 02/09 05 a 09/09

REPRESENTANTE DA EQUIPE/UNIDADE

EQUIPES/UNIDADES (setores e colegiados)

DICAP

Definem representante

Identificam e discutem necessidades de desenvolvimento

Informa necessidades da equipe/unidade no Portal SIPEC

Vincula 
representantes às 
equipes/unidades 

no Portal SIPEC

Consolida 
necessidades 
cadastradas

12 a 16/09

Realiza cadastro pessoal para acesso ao 
Portal SIPEC

CHEFE DE EQUIPE/UNIDADE

Realiza cadastro pessoal para acesso ao 
Portal SIPEC

Valida necessidades das equipes/unidades no Portal 
SIPEC

17-19/08



2ª ETAPA

Etapas de elaboração do PDP 2023

Realizam cadastro de acesso ao 
Portal SIPEC

Orientações para cadastro de acesso

1ª ETAPA

Definem representante que 
informará necessidades da equipe 

no Portal SIPEC.
Registrar escolha do representante

aqui.

QUEM?

Equipes/unidades
QUEM?

Representantes e
chefias de equipes/unidades do PDP

DE 09 A 16/08
Consulte aqui a lista de equipes/unidades do PDP.

https://cefetrjbr.sharepoint.com/:b:/s/DICAPCEFET-RJ/EWa-31QK5fVMuULucysaC18BGkbzXiz5eetifXMYWsxo6A?e=CRhF47
https://forms.office.com/r/TCDvCchW8u
https://cefetrjbr.sharepoint.com/:b:/s/DICAPCEFET-RJ/EQce2SiLHyBDtzMv_X4-O5MBIQMfO9fAseB5lqyI4wRTkw?e=DZpXBL


3ª ETAPA
de 09 a 19/08

4ª ETAPA
de 17/08 a 02/09

Cadastramento das necessidades pelos 
representantes das equipes (até 02/09)

Orientações para informação de necessidades no 
Portal SIPEC

1. discutir sobre as necessidades da 
equipe e seus membros

Orientações para identificação e descrição de 
necessidades

2. registrar as necessidades no 
Canvas

QUEM?
Servidores e chefias reunidos em 

sua(s) equipe(s) de trabalho

QUEM?
Representantes de equipes/unidades 

cadastrados

No Portal SIPEC

Etapas de elaboração do PDP 2023

https://cefetrjbr.sharepoint.com/:b:/s/DICAPCEFET-RJ/ETYbyi-lVYZAm1WOq0_ekm8BcVjSLsKYp6hMvWFhmfG3pA?e=6yruVq
https://cefetrjbr.sharepoint.com/:b:/s/DICAPCEFET-RJ/EXMIWU-3oIJBg7DeqIhdYK0BUmEokU9Ka0lG7_ubsjnGeg?e=4I9IYt
https://cefetrjbr.sharepoint.com/:b:/s/DICAPCEFET-RJ/ERQA-l1a3f9MnrBpO4Sg4jEB2NGsFpZrHqEFcGr0iduiug?e=yrOJR3


6ª ETAPA
de 19 a 23/09

5ª ETAPA
de 05 a 16/09

Análise e indicação de formas de 
atendimento

QUEM?
DICAP

Etapas de elaboração do PDP 2023

Validação das chefias
Orientações para validação das chefias

QUEM?
Chefias de equipes/unidades 

cadastradas

No Portal SIPEC

No Portal SIPEC

https://cefetrjbr.sharepoint.com/:b:/s/PICD/EYRlili0jXJAojvQ1mbS51kBjtZKuku4Bl2geb_Ht9IBEQ?e=TGTdVe


Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2023

Atenção aos prazos!

Prazos Etapas

De 09 a 16/08 Escolha de representantes e cadastro pessoal de representantes e chefias no Portal SIPEC

De 09 a 19/08 Identificação de necessidades nas equipes/unidades

De 17/08 a 02/09 Informação de necessidades no Portal SIPEC*

De 05 a 16/09 Validação de necessidades pelas chefias no Portal SIPEC

De 19 a 23/09 Consolidação de necessidades pela DICAP no Portal SIPEC

De 26 a 30/09 Aprovação do PDP pela Direção-Geral

*Devido ao período de férias docentes (de 29/08 a 12/09), os colegiados/coordenações devem se 
organizar para informar necessidades no Portal SIPEC até 26/08. Para isso, a DICAP dará prioridade 
no suporte aos docentes nas etapas iniciais de elaboração do PDP. 
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Dúvidas?

✓ Consulte o material disponível no link PDP 2023;

✓ Abra um chamado pelo link Sistema de Chamados; ou 

✓ Participe de reunião tira-dúvidas com a DICAP nos dias e horários abaixo:

12/08, 13h30: Clique para ingressar na reunião

10/08, às 10h: Clique para ingressar na reunião

15/08, 14h00: Clique para ingressar na reunião

https://cefetrjbr.sharepoint.com/:f:/s/DICAPCEFET-RJ/EqBWwqJPFWBIgy0I_xgVI3cBqWoniQzokA_Q00pnSmtXPw?e=vOYqof
http://chamados.cefet-rj.br/open.php
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZWQzY2MtZWM3Ni00ZTUxLTkxYzAtMzdlN2IyYzhiNzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228eeca404-a47d-4555-a2d4-0f3619041c9c%22%2c%22Oid%22%3a%2291e91847-6fc0-4c5f-9d8a-e430c1d077c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZWQzY2MtZWM3Ni00ZTUxLTkxYzAtMzdlN2IyYzhiNzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228eeca404-a47d-4555-a2d4-0f3619041c9c%22%2c%22Oid%22%3a%2291e91847-6fc0-4c5f-9d8a-e430c1d077c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg0ZWQzY2MtZWM3Ni00ZTUxLTkxYzAtMzdlN2IyYzhiNzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228eeca404-a47d-4555-a2d4-0f3619041c9c%22%2c%22Oid%22%3a%2291e91847-6fc0-4c5f-9d8a-e430c1d077c8%22%7d

