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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PDP 2020. 

A Universidade Federal Fluminense por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE)             

delega à Escola de Governança e Gestão Pública (EGGP) o planejamento e a execução do Plano                

de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2020. 

Desta forma, a EGGP apresenta os resultados do PDP 2020 com o intuito de cumprir com as                 

orientações previstas no Decreto n° 9.991, de 28 de agosto de 2019. 

A seguir compartilhamos um resumo das principais atividades desenvolvidas pela EGGP no ano             

de 2020. 

1. Resultados Escola de Governança em Gestão Pública – EGGP 2020  

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em 2020 por meio da Escola de Governança em Gestão                
Pública ofereceu as seguintes iniciativas de desenvolvimento aos servidores da Universidade           

Federal Fluminense: 

 

PROGRAMAS 
Estratégia Descrição Metas e Realizações 

Programa de 
Qualificação 

Institucional – PQI 

 O Programa de Qualificação Institucional (PQI)      
instituído pela Universidade Federal Fluminense     
pela Portaria 60.968/2018 e regulamentado pelo      
Edital PQI-UFF de Adesão/Candidatura Nº     
002/2019, oferece vagas adicionais para     
servidores Técnico - Administrativos e Docentes      
do quadro efetivo da UFF em Programas de        
Pós-Graduação Stricto Sensu desta Universidade.     
Mais informações  
http://www.editais.uff.br/6671.  

 

 

Programa de  
Qualificação da UFF   
- PQUFF 

O programa disponibiliza, mediante critérios de      
hierarquização previstos em edital próprio,     
recursos através de bolsa, com a finalidade de        
prover auxílio financeiro aos servidores     
técnico-administrativos do quadro ativo da UFF      
que estejam realizando cursos de educação      
formal. Mais informações   
http://www.editais.uff.br/7112.  

 

 

Apoio a Iniciativas   
de Capacitação -   
AIC 

Serviço voltado a servidores    
Técnico-Administrativos em Educação, que visa     
garantir o acesso dos técnicos a eventos de        
capacitação interna ou externamente ao seu local       
de trabalho. Mais informações    
http://www.editais.uff.br/6958.  

 

 

Total Programa 
 

13 vagas oferecidas 
Mestrado Doutorado 

10 3 
2 vagas utilizadas 

2 0 
Investimento  

Previsto: R$ 123.840,00 
Utilizado: R$ 14.400,00 

129 processos autuados 
58 bolsas concedidas 

Investimento 
Previsto: R$ 150.000,00 

Utilizado: R$ 155.400,00 

48 processos autuados 
34 processos deferidos 

67 servidores capacitados 

Investimento  
Previsto 80.000,00 
Utilizado 62.039,44 

58 bolsas concedidas via PQUFF 

http://www.editais.uff.br/6671
http://www.editais.uff.br/7112
http://www.editais.uff.br/6958


 
 

CURSOS 
Estratégia Descrição Metas e Realizações 

Curso Presencial e   
online do SEI 

Esta estratégia tem por objetivo capacitar os       
usuários do SEI-UFF no uso das principais       
funcionalidades do Sistema Eletrônico de     
Informações (SEI), associando a prática à      
capacidade de multiplicar o conhecimento     
adquirido aos demais colegas do setor. Carga       
Horária 5H.  

 

 

Curso Plano de   
Desenvolvimento 
das Unidades - PDU 

Esta estratégia tem por objetivo subsidiar      
gestores e servidores de unidades da UFF para a         
elaboração dos seus PDUs. Carga Horária 40H. 

 

 

Gestão de  
Processos com  
Foco em Inovação  

Esta estratégia em parceria com o IBGE/ENAP       
tem por objetivo capacitar servidores da UFF para        
gerenciar processos organizacionais a partir da      
metodologia Business Process Management    
(BPM). 

 

 

Transformando 
Ideias em Projetos 

Esta estratégia em parceria com o IBGE/ENAP       
tem por objetivo capacitar servidores da UFF para        
elaborar, de forma simples e prática, Canvas de        
Projeto consistente e coerente. 

 

 

Curso História e   
Políticas do Ensino   
Superior no Brasil 

Esta estratégia tem por objetivo contribuir para       
amadurecimento das reflexões de servidores da      
UFF sobre a história da educação superior pública        
no Brasil. Carga Horária 180 H em 3 módulos. 

 

 

Curso Iniciação ao   
Serviço Público 

Esta estratégia tem por objetivo apresentar a       
história da UFF, contextualizar o servidor em seu        
novo ambiente de trabalho e fornecer subsídios       
necessários aos servidores recém - ingressos na       
UFF para o exercício de suas funções no que se          
refere à legislação. Carga Horária 65H. 

 

 
Minicurso em  
Metodologias 
Aplicadas em  
Trabalhos de  
Conclusão de Curso 

Esta estratégia tem por objetivo capacitar      
servidores no conhecimento dos elementos     
básicos necessários à elaboração de um Trabalho       
de Conclusão de Curso (TCC), contribuindo para o        
aperfeiçoamento profissional, intelectual e de     

 

 

2 vagas de mestrados concedidas via PQI 
67 servidores capacitados via AIC 

Investimento Previsto R$ 353.840,00 
Investimento Utilizado R$ 231.839,44 

90 Vagas ofertadas 
56 servidores certificados 

Investimento 
2.098,98 

42 Vagas ofertadas 

24 servidores certificados 
Investimento 

5.157,14 

4 Vagas ofertadas 
2 servidores certificados 

Investimento 

- 

1 Vaga ofertada 
1 servidor certificado 

Investimento 
- 

180 Vagas ofertadas 
65 servidores certificados 

Investimento 
8.908,20 

60 Vagas ofertadas 
42 servidores certificados 

Investimento 
4.454,10 

25 Vagas ofertadas 
16 servidores certificados 

Investimento 

0 



autorrealização dos participantes. Carga Horária     
20H. 

Elaboração de  
material didático:  
Direito 
Administrativo 

Esta estratégia tem por objetivo atualizar o       
material do curso de Direito Administrativo      
incluindo as novas legislações e temas      
pertinentes aos servidores da UFF. Carga Horária       
24H. 

 

 

Oficinas do  
Programa de  
inovação e  
assessoria 
curricular - PROIAC   
- UFF 

Esta estratégia tem por objetivo capacitar,      
preferencialmente, Docentes que estejam em     
estágio probatório em diversas metodologias     
ativas que podem ser usadas e adaptadas em sala         
de aula. Além de discutir aspectos importantes da        
carreira docente. 

 

 

Curso Iniciação à   
EaD e produção de    
material didático 

Esta estratégia tem por objetivo capacitar      
servidores Docentes e Técnico-Administrativos    
em novas tecnologias da educação visando a       
retomada das atividades acadêmicas por meio      
das aulas remotas. (Combate à crise da pandemia        
da Covid-19). 

 

 

Potencializando o  
Ensino e o   
Aprendizado 
usando o  
Classroom- PROIAC 

Esta estratégia tem por objetivo capacitar      
servidores Docentes em novas tecnologias da      
educação visando a retomada das atividades      
acadêmicas por meio das aulas remotas.      
(Combate à crise da pandemia da Covid-19). 

 

 

Formação 
Continuada em  
Metodologias 
Ativas de Ensino   
IFF/UFF 

Esta estratégia em parceria com o Instituto       
Federal Fluminense – IFF tem por objetivo       
capacitar, preferencialmente, Docentes em    
diversas metodologias ativas que podem ser      
usadas e adaptadas em sala de aula. (Combate à         
crise da pandemia da Covid-19). 

 

 

Google for  
Education: 
funcionalidades, 
inovação e inclusão   
nas práticas de   
ensino remoto de   
Ciências 

Esta estratégia em parceria com Proppi/AGIR tem       
por objetivo capacitar servidores Docentes e      
Técnicos em novas tecnologias da educação      
visando a retomada das atividades acadêmicas      
por meio das aulas remotas. (Combate à crise da         
pandemia da Covid-19). 

 

 

Classroom e  
Google Meet  
Descomplicados: 
Como utilizar o   
Ambiente Virtual  
de Aprendizado de   
Forma Simples e   
Eficiente 

Esta estratégia em parceria com Proppi/AGIR tem       
por objetivo capacitar servidores Docentes e      
Técnicos em novas tecnologias da educação      
visando a retomada das atividades acadêmicas      
por meio das aulas remotas. (Combate à crise da         
pandemia da Covid-19). 

 

 

Docência Online  
em tempo de   
excepcionalidade: 

Esta estratégia em parceria com Proppi/AGIR tem       
por objetivo capacitar servidores Docentes em      
novas tecnologias da educação visando a      
retomada das atividades acadêmicas por meio      

 

- 
- 

Investimento 

2.375,52 

286 Vagas ofertadas 
286 servidores certificados 

Investimento 
6.156,96 

315 Vagas ofertadas 
130 servidores certificados 

Investimento 
27.714,40 

240 Vagas ofertadas 
198 servidores certificados 

Investimento 
16.758,28 

500 Vagas ofertadas 

178 servidores certificados 
Investimento 

- 

120 Vagas ofertadas 
78 servidores certificados 

Investimento 

3.692,86 

158 Vagas ofertadas 
134 servidores certificados 

Investimento 
6.006,80 

30 Vagas ofertadas 

03 servidores certificados 
Investimento 



                Total                                                                                                                                        R$ 344.519,32 

recriando-se 
professor 

das aulas remotas. (Combate à crise da pandemia        
da Covid-19).  

Videoaulas a partir   
do zero 

Esta estratégia em parceria com Proppi/AGIR tem       
por objetivo capacitar servidores Docentes e      
Técnicos em novas tecnologias da educação      
visando a retomada das atividades acadêmicas      
por meio das aulas remotas. (Combate à crise da         
pandemia da Covid-19). 

 

 

Oficina Google  
Classroom: 
aprendizagem 
acolhedora de  
estratégias e  
ferramentas para o   
ensino remoto  
emergencial. 

Esta estratégia em parceria com Proppi/AGIR tem       
por objetivo capacitar servidores Docentes em      
novas tecnologias da educação visando a      
retomada das atividades acadêmicas por meio      
das aulas remotas. (Combate à crise da pandemia        
da Covid-19). 

 

 

Grupos de  
experimentação 
pedagógica em  
plataformas digitais 

Esta estratégia em parceria com Proppi/AGIR tem       
por objetivo capacitar servidores Docentes em      
novas tecnologias da educação visando a      
retomada das atividades acadêmicas por meio      
das aulas remotas. (Combate à crise da pandemia        
da Covid-19). 

 

 

Descomplicando 
Classroom e o   
Google Meet 

Esta estratégia em parceria com Proppi/AGIR tem       
por objetivo capacitar servidores Docentes e      
Técnicos em novas tecnologias da educação      
visando a retomada das atividades acadêmicas      
por meio das aulas remotas. (Combate à crise da         
pandemia da Covid-19). 

 

 

Total Cursos 
 

 

Total Investimento 
 

 

4.878,93 

75 Vagas ofertadas 
41 servidores certificados 

Investimento 

6.757,65 

94 Vagas ofertadas 
76 servidores certificados 

Investimento 
10.812,24 

45 Vagas ofertadas 

15 servidores certificados 
Investimento 

5.406,12 

40 Vagas ofertadas 
35 servidores certificados 

Investimento 

1.501,70 

18 cursos 
54 turmas 

1 Revisão de material 
2305 Vagas ofertadas 

1380 Servidores certificados 
Investimento: 112.679,88 

Investimento por aluno certificado: R$81,65 

Programa de Qualificação Institucional – PQI R$ 14.400,00 
Programa de Qualificação da UFF - PQUFF R$ 155.400,00 
Apoio a Iniciativas de Capacitação - AIC R$ 62.039,44 
Cursos de Capacitação (Gratificação de Encargo de Curso ou Concurso – GECC) R$ 112.679,88 


