
SITUAÇÃO ANTERIOR A OUTUBRO/2019

DDGP/ProPessoas  & Comissão de Capacitação (Artigo 244 RG _ Unifesp)

 Diagnóstico das necessidades de capacitação;

 Deliberação final sobre os temas de interesse para oferta dos cursos;

 Elaboração do cronograma / seleção dos tutores / instrutores

TECNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

DOCENTES  - com maior ênfase a partir de 2017

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

Leis 8112/1990 e  11091/2005 Decretos 5.824/06     5.825/06    5.707/06 (revogado)

Estatuto e Regimento Geral _ Unifesp



Leis 8112/1990 e  11091/2005 Decretos 5.824/06     5.825/06    5.707/06 (revogado)

Estatuto e Regimento Geral _ Unifesp

TECNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

REGULAMENTO PARA AFASTAMENTO (capacitação & qualificação)

Aprovado no Conselho de Gestão com Pessoas de agosto de 2015

CAPÍTULO I – DOS CONCEITOS

CAPÍTULO II – DAS MODALIDADES DE AFASTAMENTOS

CAPÍTULO III – DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO 

SEÇÃO I – DO AFASTAMENTO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

SEÇÃO II –DO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS 

CAPÍTULO IV – AFASTAMENTOS DE CURTA DURAÇÃO PARA AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

SITUAÇÃO ANTERIOR A OUTUBRO/2019



Leis 8112/1990 e  11091/2005 Decreto 5.824/06    5.825/06    9.991/19   Estatuto e Regimento Geral _ Unifesp

DECRETO 9.991 _ 28 de agosto/2019
POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Pontos principais:

Público alvo – Servidores Públicos – (IFES - Docentes e TAEs)

Responsabilidade Governo Federal – Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal / SIPEC/ME

Responsabilidade institucional  – Unidade de Gestão de Pessoas

Instrumentos

Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) - ANUAL (Planeja/2019 – Executa/2020)

 RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO - Unidade de Gestão de Pessoas

 PLANO CONSOLIDADO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO - SIPEC/ME

 RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PDP – SIPEC/ME

ALTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019



AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO necessárias à consecução dos 

OBJETIVOS  INSTITUCIONAIS

Desdobramentos I M E D I A T O S

Registro das atividades passíveis de lançamento, no primeiro momento, das demandas da Unifesp para o

PDP no sistema do SIPEC/ME (prazo  para atendimento_ 14 de outubro de 2019); 

 Inicialmente foram lançadas as 30 principais demandas de cada campus, coletadas pelo Diagnóstico de 

Necessidades aplicado na comunidade no final de dezembro de 2018, acrescidas de demandas recebidas, 

em resposta a um novo pedido;

 Não foram registrados os afastamentos, pois, conforme a "live" transmitida no dia  18 de setembro/19, 

pelo Ministério da Economia/ENAP/SGP/SPO, não eram  dados necessários ao PNDP neste primeiro 

ano.

ALTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019

Leis 8112/1990 e  11091/2005 Decreto 5.824/06    5.825/06    9.991/19   Estatuto e Regimento Geral _ Unifesp



AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO necessárias à consecução dos 

OBJETIVOS  INSTITUCIONAIS

ALTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019

“Gargalos” 

Afastamentos_ Pós-Graduação Stricto Sensu

• Ação deve estar prevista no PDP;

• Devem ser precedidos de Processo Seletivo ( Edital );

• Mais de 30 dias de afastamento ensejam a suspensão das gratificações.

Licença capacitação

• Não poderá exceder 2% dos servidores em exercício no órgão;

• Poderá ser fracionado em até 6 períodos de 15 dias;

• Mais de 30 dias, suspensão das gratificações;

• Carga horária total da ação ou conjunto de ações seja superior a 30 horas semanais.
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AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO necessárias à consecução dos 

OBJETIVOS  INSTITUCIONAIS

ALTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019

Ações propostas 

Afastamentos_ Pós-Graduação Stricto Sensu 

• Elaborar  Edital / Processo seletivo para afastamentos PG Stricto Sensu;

• Definir composição da banca avaliadora  (ProPessoas? Comissão específica?)

Licença capacitação

• Definir o quantitativo - que não exceda 2% dos servidores em exercício no órgão - e trabalhar  na 

distribuição equilibrada entre os campi/Reitoria
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ALTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019

INSTRUÇÃO NORMATIVA n° 201_ 11 de setembro/2019
POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Pontos principais:

Orienta a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas | PDP  ( anual )

Procedimentos:

Registro das necessidades de desenvolvimento dos servidores e das ações planejadas para atendê-las que 

serão executadas no ano seguinte ao do planejamento, que é realizado por meio de sistema informatizado 

disponibilizado pelo órgão central do SIPEC/ME.

Competência:

A unidade de gestão de pessoas do órgão é a responsável pela elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação do PDP perante o órgão central do SIPEC .
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PORTARIA/REITORIA n° 4548 _ 19 novembro 2019 

 Criação de Comissão. no âmbito da ProPessoas, para a elaboração da proposta de PDP, a 

ser submetida ao CONSU da Unifesp em regime de urgência;

 Elaboração da minuta do Edital do processo seletivo para fins de afastamentos para 

participar de programas de pós-graduação stricto sensu, conforme o modelo do PDP;

 A ProPessoas decidirá sobre os pedidos de afastamentos superiores a 30 dias para ações de 

desenvolvimento dos servidores, nos casos com aceite até o final de março de 2020.

ALTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019



SITUAÇÃO ATUAL _ ABRIL/2020

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO / AFASTAMENTO
Aprovado no Conselho de Gestão com Pessoas de dezembro de 2019.

CONPESSOAS _24/abril/2020

 Apresentação de proposta de Plano de Desenvolvimento de Pessoas

o Instrumento legal e respectivos desdobramentos  

 Deliberação por nova rodada de discussão nas respectivas Congregações

Leis 8112/1990 e  11091/2005 Decreto 5.824/06    5.825/06    9.991/19  Instrução Normativa 201/19

Estatuto e Regimento Geral _ Unifesp



POSICIONAMENTO SIPEC _ FEVEREIRO / 2020

Quanto às necessidades voltadas para a participação em Congressos, Seminários,

Workshops e eventos correlatos, informamos que esses não foram objeto de

análise pela Enap, tendo em vista que tais eventos são específicos e estão fora do

escopo de execução da Escola. No entanto, é possível que tais eventos possam ser

realizados ou patrocinados pela Enap, no futuro, a depender da pertinência

temática e da disponibilidade de recurso, por isso foi importante citá-los no PDP.

As necessidades voltadas especificamente para ações de desenvolvimento em

graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado,

também não foram objeto de análise pela Enap tendo em vista a sua capacidade

atual limitada na oferta desses cursos.



DÚVIDAS APONTADAS 

Artigo 2º: entende-se haver necessidade de inclusão da aprovação do PDP pelo 

ConPessoas, para além da Reitoria e Pró-Reitoria (ProPessoas), de modo a 

tornar o plano mais democrático e participativo.

Artigo 5º (Inciso II): os critérios de seleção de docentes aptos a se engajar em 

“evento externo de capacitação com recurso proveniente do erário” seriam 

definidos apenas centralmente (via DDGP da ProPessoas)? Ou os departamentos 

teriam espaço para estabelecer seus próprios critérios complementares (tal como 

já os tem o DECON)?



DÚVIDAS APONTADAS 

Artigo 9º, §2º (e Artigo 16, §1º): com respeito ao limite de 2% do total de 

servidores que podem estar afastados para participação em ações de 

desenvolvimento, questiona-se a forma de cômputo desse total, bem como as 

potenciais / possíveis implicações de agravamento das assimetrias entre os 

diferentes campi, uma vez que, de acordo com o texto do Artigo 16, §1º, 

estariam dentre os critérios de seleção de docentes para participação em ações 

de qualificação: “tempo de serviço público”, “produção acadêmico-científica” 

e “experiência profissional”. 

Assim sendo, os campi há mais tempo estabelecidos teriam permanentes 

condições de favorecimento frente aos demais, aqueles dotados de docentes 

mais recentemente contratados, muitos deles em início de carreira.



DÚVIDAS APONTADAS 

Artigo 10 (Inciso II): demanda-se o esclarecimento com respeito ao termo “estudo no 

exterior”, de modo a diferenciá-lo dos itens indicados no Inciso I (mestrado, doutorado e 

pós-doutorado, que também poderiam ocorrer no exterior).

Artigo 11, Parágrafo Único: questiona-se o motivo pelo qual não haveria contratação de 

docente substituto “caso não seja atingido o limite percentual de 20% (vinte por cento) do 

total de docentes efetivos em exercício”, bem como a forma de cálculo do percentual (se 

relativo a departamento, campus ou outro).

Artigo 17, Caput e §1º: questiona-se a forma como o “Plano de Capacitação das 

Carreiras do Magistério Superior Federal, do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico –

EBTT e do TAE”, será elaborado pelas Unidades Universitárias, especialmente em vista 

da restrição quantitativa (a ser clarificada) colocada pelo Artigo 9º, §2º.

Todo artigo 16




