
INSTRUÇÕES PARA PREENCHER O FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE
NECESSIDADES PARA O PDP UFG (DEMANDAS INDIVIDUAIS)

I. Informar  nome  completo,  SIAPE,  nível  de  escolaridade,  carreira,  carga  horária
semanal  de  trabalho  na  UFG,  cargo  que  ocupa  (caso  seja  TAE),  se  possui  função
gratificada ou cargo de direção e local de exercício atual.

II. Em seguida, no item 13 da primeira página, escolha o “tipo de aprendizagem” em
que se enquadra a ação a ser desenvolvida, sendo as seguintes opções:

a) Aprendizagem Prática
b) Evento de Capacitação
c) Educação Formal

III. Cada tipo de aprendizagem compreende uma especificação diferente  ,   que deve
ser  assinalada no item  1  da  segunda  página  do  formulário.  Abaixo  seguem  as
descrições das especificações de cada tipo de aprendizagem:

a) Aprendizagem Prática: aprendizagem em serviço, estágio, intercâmbio, estudo
em grupo;

b)  Evento de Capacitação: curso, oficina, palestra, seminário, fórum, congresso,
workshop, simpósio, semana, jornada, convenção, colóquio, outras modalidades similares
de eventos;

c) Educação Formal: ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante,
ensino superior, especialização, mestrado, doutorado, pós – doutorado.

Exemplo quanto ao cadastramento de Evento de Capacitação

Item 1. 
segunda página

Se  o  servidor  deseja  cadastrar  um  “curso”,  deverá  selecionar  a
opção Evento de Capacitação no item 13 da primeira página do
formulário. Assim, o servidor será direcionado para o campo “Tipo do
Evento de Capacitação” no início da segunda página do formulário
e  poderá  escolher  a  opção  “curso”,  a  qual  trata-se  de  uma
especificação  do  tipo  de  aprendizagem  da  categoria  Evento  de
Capacitação, conforme descrito acima.

Item 2.  
segunda página

“Título do evento de capacitação”: informe o título do curso, evento,
livro,  vídeo,  pós-graduação,  etc.  Exemplos:  “gerenciamento  de
projetos”, “pós-graduação em administração pública”.Algumas ações de
desenvolvimento,  como  estágios,  intercâmbios  e  grupos  de  estudos
não possuem formalmente um título. Nesse caso, pode ser atribuído
um  título  informal.  Por  exemplo:  “grupo  de  estudos  para
aperfeiçoamento da redação de notas técnicas”.

Item 3.
segunda página

“M  odalidade  ”: informe se ação de desenvolvimento será presencial, a
distância ou semipresencial.



Item 4.
segunda página

“Carga  horária  total  da  ação  (estimativa  em  horas).”:  informe  a
carga  horária  total  da  ação  de  desenvolvimento. A carga  horária
informada não precisa ser exata.  Não se trata de um compromisso,
mas de um planejamento. Caso ainda não tenha sido definida, colocar
“0” (zero).

Item 5.
segunda página

“P  eríodo em que ação terá início  ”:  informe se  a  ação está prevista
para começar (ou continuar) no primeiro ou no segundo semestre do
ano de 2021. Caso a ação já tenha uma data certa de início e fim,
informe essas datas nos itens 6.1 e 6.2. Lembrando que trata-se de
um planejamento, uma previsão, e não de um compromisso

Item 7.1.
segunda página

“Se  a  ação  NÃO  for  gratuita,  informe  o  custo    total     da  ação  
previsto”:  informe o valor previsto a ser despendido pela UFG com a
ação de desenvolvimento (o valor deve ser informado em R$ (reais)).
Caso  haja  necessidade,  faça  a  conversão  do  valor  da  moeda
estrangeira para reais utilizando a cotação do dia em que o formulário
for  preenchido  (lembre-se  que trata-se  de  uma  estimativa).
Desconsidere valores de passagens e diárias.  O custo informado
não precisa ser exato. Não se trata de um compromisso, mas de um
planejamento. Caso deseje informar um número decimal,  as casas
decimais devem ser separadas com um “ponto”, e não por “vírgula”.
Exemplo: 650.90 (correto) 650,90 (incorreto).

Item 8.
segunda página

“Local onde a ação acontecerá”:  se a ação for ocorrer no exterior,
deve ser informado no item 9.1 o país e a instituição.

Item 9.
segunda página

“Haverá necessidade afastamento”:  informe se será necessário se
ausentar da sua sede de trabalho para realizar a ação de capacitação e
no caso de precisar se afastar, deverá ser assinalada a modalidade do
afastamento.
No caso específico da Licença Capacitação ser solicitada de forma
parcelada, o servidor deverá se atentar às regras da legislação vigente
que estabelece que: a licença para capacitação poderá ser parcelada
em, no máximo, seis períodos e o menor período não poderá ser
inferior  a  quinze  dias.  Quando  a  licença  para  capacitação  for
concedida de forma parcelada,  deverá ser observado o interstício
mínimo de sessenta dias entre quaisquer períodos de gozo de licença
para capacitação. 

Item 12.
segunda página

“Enfoque  do  Desenvolvimento”: selecione  a  opção  que  melhor
representa o enfoque da ação de desenvolvimento a ser ofertada. As
opções disponíveis são:
a)  aprimoramento  técnico:  quando  o  foco  é  o  aprendizado
relacionado a um instrumento, uma técnica, metodologia, ferramenta,
norma, sistema, etc;
b)  educação  formal:  ensino  fundamental,  médio,  graduação,  pós-
graduação, etc;
c)  comportamental,  gerencial  ou  liderança:  quando  o  foco  é  o
aprimoramento  de  uma ou  mais  características  comportamentais  ou
gerenciais;
d) ingresso no serviço público;



e) preparação para aposentadoria;
f)  atividade  de  extensão:  quando  o  foco  é  o  aprendizado  ou
aprimoramento  de  uma  competência  ou  característica,  mas  cuja
aplicação no trabalho não é imediata ou direta.

Item 13.
segunda página

Descreva  a  atividade  que  desempenha  atualmente  e  que  está
relacionada a esta ação”: considerando que as ações de capacitação
e desenvolvimento a serem realizadas pelos servidores devem estar
vinculadas às atividades que efetivamente exercem em seu local  de
trabalho,  deve  ser  informado  nesse  campo  a  (s)  atividade  (s)
relacionada (s) à ação elencada nesse formulário.

Item 14.
segunda página

“Qual  o  objetivo  dessa  ação  (necessidade  a  ser  atendida)?”:
descreva  a  melhoria  necessária  para  as  atividades,  processos  e/ou
desempenho,  considerando  sempre  o  alcance  dos  objetivos
estratégicos  do  órgão  ou  entidade.  O  que  precisa  ser  melhorado,
ampliado?

Exemplo de como descrever a necessidade a ser atendida:

Outros exemplos de descrição de necessidade a ser atendida:

a) Conhecer experiências internacionais sobre a implementação de legislações restritivas
ao desmatamento.
b)  Conhecer  e  utilizar  com  eficiência  e  eficácia  metodologia  para  padronização  de
processos.
c) Aprender como avaliar de forma eficiente e eficaz o impacto de programas e políticas
sociais.
d) Aprimorar a habilidade de avaliar políticas públicas da área social.
e) Aprimorar a habilidade de orientar a equipe sobre como as mudanças irão afetar o
ambiente de trabalho.

Item 15.
segunda página

“Quais as competências associadas a esta ação”: escolha uma ou
mais  competências  associadas ao  desenvolvimento  requerido.
Deve(m)  ser  selecionada(s)  aquela(s)  com  o  maior  potencial  para
atender a necessidade apontada.

Item 16.
segunda página

“Área  Temática  da  Aprendizagem”:  escolha  a(s)  área(s)
relacionada(s) com a necessidade a ser atendida. Exemplos:
a)  Conhecer  experiências  internacionais  sobre  a  implementação  de
legislações  restritivas  ao  desmatamento  (citado  como  exemplo  de



necessidade a ser atendida no item 13) está relacionada com a área
temática  “Conhecimento  sobre  a  implementação  prática  dos  temas
específicos da unidade”.

b)  Conhecer  e  utilizar  com  eficiência  e  eficácia  metodologia  para
padronização de processos  (citado como exemplo de necessidade a
ser  atendida  no  item  13)  está  relacionada  com  a  área  temática
“Desenvolvimento de padrões de qualidade e de racionalidade”.

c)  Aprender  como  avaliar  de  forma  eficiente  e  eficaz  o  impacto  de
programas e políticas sociais (citado como exemplo de necessidade a
ser  atendida  no  item  13)  está  relacionada  com  a  área  temática
“Planejamento,  execução,  acompanhamento,  monitoramento  e
avaliação dos programas, projetos e atividades previstos no PPA”.
d) Aprimorar a habilidade de avaliar políticas públicas da área social
(citado como exemplo de necessidade a ser atendida no item 13) está
relacionada  com  a  área  temática  “Planejamento,  execução,
acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas, projetos
e atividades previstos no PPA”.

e)  Aprimorar  a  habilidade  de  orientar  a  equipe  sobre  como  as
mudanças irão afetar o ambiente de trabalho (citado como exemplo de
necessidade a ser atendida no item 13) está relacionada com a área
temática “Condução de Mudanças”.

IV. Se  o  servidor  pretende  participar  de  mais  de  uma  ação  de  capacitação  e
desenvolvimento ao longo do ano,  ele deverá preencher o formulário mais de uma
vez, sendo um formulário para cada ação a ser desenvolvida.

Exemplo: se o servidor pretende participar de 02 congressos e 01 curso ao longo
do ano de 2021, ele deverá preencher o formulário 03 vezes, informando os dados de
cada ação em seu respectivo formulário.

V. O servidor que pretenda usufruir a Licença para Capacitação de forma parcelada
deverá preencher um formulário para cada período, informando em cada um os dados de
cada ação que será realizada de acordo com seu respectivo período de afastamento.

Exemplo: se o servidor pretende solicitar a licença para capacitação dividida em 03
períodos de 30 dias cada,  ele deverá preencher o formulário 03 vezes,  informando
todos os dados correspondentes às ações que irá desenvolver. Lembrando que, quando a
licença para capacitação for concedida de forma parcelada,  deverá ser observado o
interstício mínimo de sessenta dias entre quaisquer períodos de gozo de licença para
capacitação.  Reforçamos  que  não  se  trata  de  um  compromisso,  mas  sim,  de  um
planejamento.


