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NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO

A figura demonstra como deve ser a estrutura de uma necessidade de desenvolvimento, observe que:

• No item 1 faz menção que a necessidade deve ser iniciada com um verbo que indique um esforço de aprendizagem. Dessa forma, as

sugestões de verbos a serem utilizadas são: lembrar, entender, aplicar analisar, avaliar, criar, aprimorar.
• No item 2 é preciso que o gestor indique quais os resultados esperados para o servidor após a demanda de desenvolvimento ser

atendida, o que ele será capaz de fazer e/ou ser, ou quais os valores apreendidos com o atendimento da necessidade indicada.

• Já no item 3 se faz referências aos reflexos organizacionais que a necessidade de desenvolvimento poderá alcançar caso seja atendida.

Fonte: Guia de Elaboração PDP 2022
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REGISTRO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO PDP 2022

Os campos do PDP 2022 que os Usuários do PDP irão preencher no Portal SIPEC são os seguintes:

Que necessidade de desenvolvimento o órgão/a entidade possui?
Nesse campo é necessário que seja indicada a necessidade de desenvolvimento identificada pelo gestor com sua equipe.

Quais dados atuais ajudam a embasar essa necessidade de desenvolvimento?
Informar o motivo que gerou a necessidade de desenvolvimento

Qual a área que melhor identifica a temática relacionada a essa necessidade de desenvolvimento?
O sistema trará um rol de áreas temáticas (anexo II – GUIA PDP 2022 Guia de Elaboração do PDP 2022). O USUÁRIO DO
PDP deve indicar a área na qual a necessidade de desenvolvimento se enquadra.

Qual a subárea que melhor identifica a subtemática relacionada a essa necessidade de desenvolvimento?
Assim como no item anterior o sistema elencará um rol de subárea (anexo II – GUIA PDP 2022 Guia de Elaboração do PDP
2022) que deve ser escolhida conforme a subárea que melhor enquadra a necessidade de desenvolvimento registrada.

Caso essa necessidade não se encaixe em nenhuma temática ou subtemática apresentadas, informe qual(is) seria(m).
Essa necessidade está associada a qual competência?
Nesse campo o USUÁRIO DO PDP poderá informar uma subárea que por ventura não constava nas subáreas indicadas
pelo sistema no item anterior

CONTINUA...
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REGISTRO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO PDP 2022

Os campos do PDP 2022 que os Usuários do PDP irão preencher no Portal SIPEC são os seguintes:

Essa necessidade está associada a qua(is) competência(s)?
Nesse campo o USUÁRIO PDP deve indicar entre as competências do rol apresentado (ABAIXO), quais estão associadas
a necessidade cadastrada. Poderá ser marcada mais de uma competência.

CONTINUA...
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Os campos do PDP 2022 que os Usuários do PDP irão preencher no Portal SIPEC são os seguintes:

Qual o público-alvo da ação de desenvolvimento para essa necessidade?
Nesse campo do USUÁRIO DO PDP indicará se serão servidores técnicos-administrativos e/ou
docentes.

Qual(is) unidade(s) organizacional(is) do órgão/da entidade será(ão) beneficiada(s) pela ação de
desenvolvimento para essa necessidade?
Nesse campo o USUÁRIO DO PDP colocará a Sigla da sua unidade macro. Exemplo: CCSA (não há
necessidade de colocar nome e/ou sigla de unidades micro, como por exemplo: departamentos,
coordenações, divisões, etc)

A ação de desenvolvimento para essa necessidade deve alcançar quais unidades federativas?
Nesse espaço deve ser colocado a Unidade Federativa na qual a unidade administrativa está
localizada. No caso da UFPB todos devem indicar “PB”.

Quantos agentes públicos serão beneficiados pela ação de desenvolvimento para essa
necessidade?
Nesse campo é necessário informar a quantidade de servidores da unidade administrativa que
pretende realizar a ação de desenvolvimento registrada.

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS UFPB 2022 – PDP UFPB 2022
CONTINUA...
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REGISTRO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO PDP 2022

Os campos do PDP 2022 que os Usuários do PDP irão preencher no Portal SIPEC são os seguintes:

A ação de desenvolvimento para essa necessidade pode ser oferta de modo gratuito? 
Nesse espaço é necessário informar se a ação de desenvolvimento necessitará de investimos ou se será realizada 
de forma gratuita.

Se não gratuita, qual seria o custo total previsto da ação de desenvolvimento para essa necessidade?
Nesse espaço deve ser colocado uma estimativa de quanto seria o custo da ação de desenvolvimento. Por
exemplo: passagens, diárias, inscrições, submissões etc.

A ação de desenvolvimento para essa necessidade pode ser ofertada pela escola de governo própria do 
órgão/da entidade?
A UFPB não possui escola de governo própria, nesse caso todos devem preencher “não”.

Deseja acrescentar outras informações a respeito?
Caso o USUÁRIO DO PDP queira acrescentar alguma informação adicional que julgar necessária pode usar esse 
espaço para esse fim.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS UFPB 2022 – PDP UFPB 2022

NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO

Descrição de necessidades de forma genérica;

Descrição de necessidades feita de maneira que não refletia o objetivo final do desenvolvimento.
Ex.: NECESSIDADE: Desenvolver habilidades e conhecimentos sobre o registro e gerenciamento
de dados e informações acerca do acervo bibliográfico e documental do órgão. TÍTULO:
Lideranças em Gestão de Pessoas. Fique atento à coerência.

Necessidades descritas de forma individualizada, apresentadas com o nome do servidor ou com 
o nome da ação de desenvolvimento

Preenchimento da UF em desacordo com a localidade do órgão ou entidade;

Descrição de várias necessidades com áreas de desenvolvimento (temáticas) distintas em um mesmo 
campo de necessidade;

Fique atento aos 
erros cometidos no 

preenchimento 
dos PDP´s 
passados

Fonte: Guia de Elaboração PDP 2022
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PASSO A PASSO PARA REGISTRO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO

1 - O servidor com o perfil de Usuário PDP deverá acessar a página inicial do Portal SIPEC , realizar login, e selecionar a 

opção “PDP”: 

2 - Após, deve-se selecionar o ano do PDP o qual se deseja cadastrar nova necessidade e clicar em “Pesquisar”: 

ANO 2022

LOGIN
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3 - Será aberto o PDP do ano selecionado. Para iniciar o cadastramento de novas necessidades de ações de desenvolvimento, 

o Usuário PDP deverá clicar em “Gerenciar itens de necessidade”:

Gerenciar itens de necessidade

4 - Em seguida, clicar em “Cadastrar +” e a página contendo os itens de preenchimento do PDP será exibida: 

Cadastrar

PASSO A PASSO PARA REGISTRO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO



PASSO A PASSO PARA REGISTRO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO

5 - No formulário de preenchimento devem ser preenchidas as informações referentes às informações das necessidades de determinada(s) unidade(s).

Segue exemplo hipotético de formulário preenchido por Usuário PDP:

CONTINUA...
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PASSO A PASSO PARA REGISTRO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO

6 - Após preenchido do formulário de necessidades de ações de desenvolvimento, o Usuário PDP deverá clicar em “Salvar”. Após salvar a

necessidade, esta aparecerá na listagem de necessidades cadastradas por todos os Usuários PDP da unidade.

Salvar
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CRONOGRAMA UFPB

ETAPA QUEM QUANDO

Planejamento PROGEP/CDP/DECP Até 24/08/21

Sensibilização/tira dúvidas
sobre PDP 2022

PROGEP/CDP/DECP para 

todos os gestores e 

servidores

25/08/21 a 

24/09/21

Preenchimento de
Necessidade de
desenvolvimento

Gestores junto aos 

servidores da unidade

25/08/21 a 

20/09/21

Consolidação do PDP 2022 DECP/CDP/PROGEP 20/09/21 a 

27/09/21

Aprovação do PDP 2022 pelo
Reitor

Reitor Até 28/09/21

Lançamento do PDP no
sistema (feito pela
DECP/CDP/PROGEP)

DECP/CDP/PROGEP 30/09/21


