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Macaé, 02 de agosto de 2022.

Assunto: PDP UFRJ 2023 – Etapa de Levantamento das Necessidades de
Desenvolvimento (LND)

O PDP é o instrumento do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP),
que tem por objetivo planejar as ações de desenvolvimento de toda a Universidade
para o cumprimento dos objetivos institucionais.
O Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento (LND) do ano de 2023,
acontecerá impreterivelmente no período de 03 a 17 de agosto de 2022 . A falta do
preenchimento dos dados referentes às necessidades de desenvolvimento dos
servidores da UFRJ, pode prejudicar consideravelmente o desenvolvimento profissional
de docentes e técnico-administrativos em educação desta instituição.
A participação da chefia, neste momento, é primordial para verificar quais
necessidades de desenvolvimento podem ser importantes para o aprimoramento do
trabalho no setor.
A previsão, no PDP, de licenças e afastamentos de servidores (docentes e técnicoadministrativos em educação) para realizar ações de desenvolvimento é requisito
essencial para análise e autorizações de processos desta natureza.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO 2023
O formulário de Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento (LND - PDP
2023) será disponibilizado no site oficial da DVDE (http://desenvolvimento.pr4.ufrj.br) e
deverá ser preenchido conforme instruções do Guia para Preenchimento – PDP UFRJ.
Apenas servidores ocupantes de função gratificada ou que atuem como Chefes no
âmbito da UFRJ poderão preencher e solicitar a inclusão de necessidades de
desenvolvimento. Cada chefia poderá enviar até 5 (cinco) necessidades a serem
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desenvolvidas pelos servidores de sua equipe em 2023. Assim, deverá ser preenchido
um formulário para cada necessidade de desenvolvimento diferente identificada.
No formulário de LND, devem ser informadas as atividades denominadas Ações de
Desenvolvimento, relacionadas à formação do servidor docente e técnicoadministrativo, que podem ser individuais ou coletivas, presenciais ou a distância,
realizadas dentro ou fora da UFRJ.
Exemplos de Ações de Desenvolvimento:


Cursos de capacitação com no mínimo de 20 horas de carga horária;



Cursos de Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação (mestrado, doutorado e
pós-doutorado);



Estudo no exterior e treinamento regularmente instituído;



Congressos, seminários e workshops, entre outros, em que o servidor irá
participar com o objetivo de aprender*;

*ATENÇÃO: Ações em que o docente é convidado para divulgar e/ou compartilhar
conhecimentos (atividades inerentes a sua carreira) não precisam constar no PDP.
Exemplos: acordos técnicos e de cooperação, visitas técnicas, parcerias com outras
instituições, além de saídas para palestrar e participar de bancas.
Reiteramos que a necessidade de desenvolvimento é a lacuna entre o desempenho
esperado e o desempenho atual dos servidores. Deve-se considerar os aspectos atuais
do desempenho que precisam ser melhorados ou contemplados a partir da realização
de uma ação de desenvolvimento.
PROCEDIMENTOS E AGENTES ENVOLVIDOS
Caberá às Chefias:
- Cumprir o prazo estabelecido pela DVDE/SUDESC/PR-4 para o preenchimento do
formulário de levantamento de necessidades de desenvolvimento (03 a 17 de agosto
de 2022).
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- Reunir-se com os servidores docentes e técnico-administrativos de sua equipe, a fim
de identificar e analisar as necessidades de desenvolvimento que precisam ser
contempladas, levando em consideração o trabalho que é desenvolvido no setor.
- Acessar o site oficial da DVDE e preencher o Formulário de LND 2023 com as
necessidades de desenvolvimento identificadas junto à sua equipe, impreterivelmente,
até o prazo estipulado no cronograma disponível neste documento.
Caberá aos servidores docentes e técnico-administrativos:
- Reunir-se com as suas chefias imediatas, colaborando na identificação das
necessidades que possam enriquecer o seu desenvolvimento profissional, levando em
consideração o trabalho que é desenvolvido no setor.

FORMULÁRIO LND E ORIENTAÇÕES 2023:
Links para o formulário de LND, guia para preenchimento e documentos para consulta
estão disponíveis no site da DVDE > menu PNDP > Exercício pretendido >
desenvolvimento.pr4.ufrj.br

COMUNICAÇÃO OFICIAL SOBRE O PDP UFRJ
Site da Divisão de Desenvolvimento: http://desenvolvimento.pr4.ufrj.br
E-mail: desenvolvimento@pr4.ufrj.br
Por fim, contamos com a colaboração e o comprometimento de toda universidade.
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