
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

OFÍCIO Nº 85/2019 - PROPLADI/REITORIA/IFMA   23 DE SETEMBRO DE 2019

Aos Campi do IFMA
Diretores Gerais dos Campi do IFMA

Assunto: Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP dos Campi

Prezados Senhores Dirigentes,

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 201, de 11 de setembro de 2019, da Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal

do Ministério da Economia, que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a implementação da Polí ca

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o Decreto nº 9.991, pelos órgãos integrantes do Sistema de

Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC;

Considerando que o referido Decreto, 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

entidade e das ações planejadas para atendê-las que serão executadas no ano seguinte ao do planejamento;

Considerando ainda que, dado a proximidade de cumprimento dos prazos, o Magnífico Reitor pautou o assunto na 96º

Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes - COLDIR, realizada no dia 19 de setembro de 2019 no IFMA - Campus

Imperatriz, onde a PROPLADI repassou as orientações relativas a elaborado do PDP para os Dirigentes do IFMA.

Solicitamos aos Diretores Gerais dos Campi do IFMA que:

1. Constitua, até o dia 24 de setembro de 2019, a Comissão Local para elaboração do PDP do Campus;

1.1 Da composição da Comissão: sugere-se o Coordenador de Gestão de Pessoas ou setor equivalente

(presidente); 02 (dois) representantes da gestão; 02 (dois) representantes Docentes; 02 (dois) representantes

Técnico-Administrativos; 

1.2 Das competências da Comissão:
a) Dar ampla divulgação do PDP do Campus e da sua necessidade de elaboração;

b) Divulgar a metodologia u lizada para o levantamento das necessidades de desenvolvimento dos servidores,

sendo obrigatório a consulta a todas as unidades administra vas e os servidores dos Campus. O levantamento

das informações rela vas as ações de Desenvolvimento de Pessoas do Campus, dar-se-á por meio de Formulário

próprio a ser disponibilizado pela PROPLADI no Sistema SUAP;

c) Orientar os servidores quanto ao preenchimento do Formulário; acompanhar o preenchimento do Plano no

SUAP, durante o período de coleta dos dados; consolidar e fazer a revisão final do PDP do Campus;

d) Encaminhar o PDP do Campus para apreciação da autoridade máxima da Unidade e, em caso de aprovação,



encaminhar a Comissão Central para fins de composição do PDP do IFMA.

2.Obedeça, rigorosamente, o cronograma estabelecido no Quadro abaixo:

AÇÃO PRAZO FINAL

Constituir a Comissão Local 24.09.2019

Liberação do Formulário no sistema SUAP 25.09.2019

Data Final para preenchimento do Formulário 01.10.2019

Aprovação pela autoridade máxima da Unidade 04.10.2019

Encaminhamento do PDP do Campus para Comissão

Central

04.10.2019

Consolida as ações de desenvolvimento do IFMA no

SIPEC pela Comissão Central

14.10.2019

Aprovação pela autoridade máxima do IFMA 15.10.2019

Encaminhamento do PDP do IFMA para o SIPEC 15.10.2019

Em casos de dúvidas e informações enviar e-mail para propladi@ifma.edu.br

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Carlos Cesar Teixeira Ferreira (1284316)

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
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