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PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
 
CC: 
PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

Título: Formulário de Identificação de Necessidades - PDP 2022

A PREXC, PROPESQI E SCS,
Conforme Memorando Circular SRH nº 520/2021 - SRH de 16/07/2021, foi disponibilizado link de acesso ao
formulário para que todos os servidores (técnicos e docentes) preenchessem com as indicações das
NECESSIDADE DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO para o exercício 2022.
Conforme legislação em vigor sobre Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, a necessidade são lacunas
no desempenho do servidor que precisam ser desenvolvidas ou melhoradas ou aprimoradas por uma ação de
desenvolvimento e que devem estar vinculadas aos objetivos institucionais. Assim, o levantamento de
necessidade para elaboração do PDP, não se refere aos pedidos individuais, mas sim qual necessidade (lacuna)
nas atividades, processos e/ou desempenho, que precisam ser melhorado e/ou ampliado, sempre tendo em
mente os objetivos estratégicos da UFPI.
Ressalta-se que conforme Decreto nº 9.991/2019 e IN 21/2021, todas as ações de desenvolvimento devem
constar no PDP, independentemente de gerar ou não afastamento, ou de ser on-line ou presencial ou hídrica. 
O PDP é a fase inicial das ações de desenvolvimento, por isso, todas as necessidades do exercício seguinte ao
planejamento devem estar previstas neste instrumento.
Por fim, conforme cronograma disposto no Memorando Circular SRH nº 520/2021, no período de 23/08/2021
a 06/09/2021 refere-se a Validação das Necessidades pela Chefia Imediata, contudo verificamos
que não houve nenhuma indicação de necessidade de desenvolvidos dos servidores lotados
na PREXC, PROPESQI E SCS.
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