
    

Plano de Desenvolvimento de Pessoas – IPEA 2019-2020 
 

Seguindo as recomendações do Guia de Elaboração PDP 2019/2020 e procurando 
cumprir os prazos recebidos do Ministério da Economia, que foram breves, o 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas do Ipea 2019/2020 foi elaborado pela a 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGPES, em conformidade com as 
Estratégias para Desenvolvimento de Pessoas 2014/2023, especificamente no 
que trata o capítulo 4 onde estão registradas as diretrizes do Plano de 
Capacitação.  

 

 

Conforme cronograma recebido periodicamente do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (SIPEC), o Setor de Capacitação e Treinamento – SECAT 
desta CGPES, é a área responsável pela a elaboração e revisão do Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas do Ipea e que também fará o contato com cada 
diretoria para o envio das ações de desenvolvimento que irão compor o PDP 
correspondente a cada ano. 
 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/201216_guia_elaboracao_pdp_2019_2020_anexo_1.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/201216_pdp_ipea_manifestacao_tecnica_2019_2020_anexo_2.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/201216_pdp_ipea_manifestacao_tecnica_2019_2020_anexo_2.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/150511_estrategias_para_desenvolvimento_de_pessoas.pdf


    

SERVIDOR antes de solicitar o afastamento para a capacitação, veja as dicas 
abaixo: 
 

1) Verifique quais cursos ofertados pela Enap atendem à sua necessidade 
(lembre-se que uma necessidade pode ser atendida por um ou mais 
cursos). Caso não exista curso disponível para a sua necessidade, significa 
que esta poderá ser suprida pela contratação de cursos com outras 
instituições. 

2) Veja qual é o seu status em oferta ou em desenvolvimento e sua 
modalidade - Ead ou presencial. 
 

https://enap.gov.br/pt/ e https://www.escolavirtual.gov.br/ 
 
 
Importante: 

Quanto às necessidades voltadas para a participação em Congressos, Seminários, 
Workshops e eventos correlatos, esses não foram objeto de análise, tendo em 
vista que tais eventos são específicos e estão fora do escopo de execução da 
Escola, no entanto, é possível que tais eventos possam ser realizados ou 
patrocinados pela Enap.  

As necessidades voltadas especificamente para ações de desenvolvimento em 
graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-
doutorado, também não foram objeto de análise tendo em vista a sua capacidade 
atual limitada na oferta desses cursos, assim, os órgãos e entidades poderão 
contratar tais ações de desenvolvimento diretamente com outras instituições. 

É possível que os cursos ofertados ou em desenvolvimento não atendam por 
completo as necessidades específicas, tendo em vista cada conteúdo 
programático, caso isso ocorra, proceda à contratação do curso e alimente o 
processo administrativo com a devida justificativa. 

OBS: Se houver interesse do órgão ou entidade em capacitar mais de 15 
servidores ao mesmo tempo, deverá formalizar um pedido de turma exclusiva 
para a Enap.  
 
Turmas exclusivas são turmas de cursos que constam no catálogo da Enap mas 
que são contratadas para capacitar servidores indicados pelo órgão ou entidade 
contratante, ou seja, o órgão ou entidade poderá contratar a Enap para executar 
uma turma exclusiva somente para os servidores da instituição. 
 

https://enap.gov.br/pt/
https://www.escolavirtual.gov.br/

